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Vážení čtenáři ZZ,

vypadá to, že jaro se nezadržitelně blíží nejen na stránkách 
kalendáře, i když té letošní zimy bylo poskrovnu… 
Proto Vám nabízíme letošní první „jarní“ číslo Zpravodaje 
už nyní. Také na jeho stránkách se můžete přesvědčit, 
jak občané Zastávky a blízkého okolí prožili poslední měsíce, 
že v Zastávce je pořád co podnikat a prožívat nehledě 
na roční období.

Obsáhlé zprávy dokládající aktivity společenských 
a zájmových organizací naší obce, informace z obecního 
úřadu včetně nezvykle dlouhého Slova starosty. I v něm 
najdete zmínku o kalendáři, tentokrát jde o titul Proměny 
Zastávky. Je výsledkem práce členů  místní sekce 
Vlastivědného spolku Rosicka-Oslavanska. Pro mimořádný 
zájem o tento materiál jsme se rozhodli v každém čísle ZZ 
publikovat sérii fotografií  již vydaného kalendáře. Autorem 
novodobých fotografií Zastávky je pan RNDr. D. Kolčava, 
který se rovněž podílel na výběru historických fotografií 
a celkové grafické úpravě kalendáře. Pamatujete si ještě 
Zastávku minulých století?! Zavzpomínejme si společně 
i prostřednictvím Zastáveckého zpravodaje.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
dostává se k  Vám jarní číslo 

Zastáveckého zpravodaje a  já 
pevně věřím, nejenže si při jeho 
čtení připomenete příjemně 
prožité chvíle z  minulého ob-
dobí, ale především, že mnohá 
další příjemná setkání prožije-
te i v letošním roce při některé 
z mnoha připravených akcí.

Musím se přiznat k tomu, že 
mám osobně z  ročních období 
mnohem raději jaro než zimu. 
Ačkoliv letošní zima byla sku-
tečně velmi netypická, jsem 
přesto rád za  prodlužující se 
dny a  za  stále více hřející slu-
níčko. Skutečností však je, že 
jsme i letošní zimu žili aktivně. 
Nemyslím tím jen plesovou se-
zónu, které je jednoznačně nej-
bohatší ze všech obcí v širokém 
okolí, ale rovněž aktivity ško-
ly, domu dětí a  mládeže a  zá-
kladní umělecké školy, které 
nám rovněž zpříjemnily nejed-
nu zimní chvíli. Příjemné bylo 
i  setkání s  čerstvým padesát-
níkem Romanem Horkým ze 
skupiny Kamelot, který si právě 
Zastávku vybral jako „zastáv-
ku“ pro své narozeninové kon-
certní turné. Měl jsem tu čest 
se v  zimním období setkávat 
se zástupci mnoha spolkových 
a sportovních organizací, které 
v  zimním období nejen hod-
notily svoji činnost, ale připra-
vovaly se rovněž na  rok 2014, 
a zejména pak na akce, které by 

chtěly prožívat společně se vše-
mi občany obce.

Osobně bych chtěl vyzdvih-
nout aktivity Vlastivědného 
spolku Rosicka-Oslavanska, 
jeho zastávecké sekce, vede-
né panem RNDr. D. Kolčavou. 
Jsem si vědom, že se tento spo-
lek dlouhodobě zabývá hornic-
tvím a  historií obce Zastávka 
a že v tomto ohledu patří mezi 
odborně velice oceňované insti-
tuce. Nicméně kalendář „Pro-
měny Zastávky“ bych ozna-
čil možná jako „událost“ roku, 
protože se spolku podařilo se-
stavit nejen mimořádně pěkný 
kalendář, ale zejména více pro-
budit zájem o historické mate-
riály, které spolek shromažďu-
je. S laskavým svolením tohoto 
spolku a  ve  spolupráci s  ním 
připravujeme převedení celé-
ho zdařilého díla, stejně jako 
dalších materiálů, do  podo-
by, která by umožňovala obča-
nům seznámit se blíže se všemi 
zajímavostmi.

Letošní jaro však bude ve-
lice důležité i  pro další aktivi-
ty naší obce. Musím se přiznat 
k tomu, že poté, co byla na po-
čátku roku 2013 definitivně do-
končena dostavba kanalizace 
v  obci Zastávka mající hodno-
tu sedmdesáti milionů korun, 
přičemž obec do  této akce in-
vestovala takřka dvacet mili-
onů korun z  vlastních zdrojů, 
jsem se domníval, že k realizaci 

dalších větších investičních 
akcí bude obci dopřáno se troš-
ku nadechnout. Nicméně tomu 
tak není, a musím se přiznat, že 
ani nevím, jestli naštěstí, nebo 
bohužel.

Zastupitelstvo obce se 
po řadě setkání s majitelem ob-
jektu v centru obce s číslem po-
pisným  105, který asi známe 
spíš jako „Bendlák“, rozhodlo 
jednat o  zakoupení tohoto ob-
jektu. Koupě této nemovitos-
ti s  sebou pochopitelně nenese 
pouze úhradu kupní ceny, ale 
rovněž přijetí vize, jak s  touto 
nemovitostí dále naložit a  kde 
vzít na  realizaci celého projek-
tu finanční prostředky. Jednání 
o  koupi nemovitosti bylo a  je 
jedním z  nejdůležitějších roz-
hodnutí současného zastupitel-
stva. Jedním z důležitých argu-
mentů při rozhodování o koupi 
„Bendláku“ je samozřejmě sku-
tečnost, že je v zájmu obce, aby 
o  využití tak rozsáhlé nemo-
vitosti rozhodovala obec a  ne 
jednotlivec či organizace, která 
nemá s vnitřním životem obce 
nic společného. Je však i  sku-
tečností, že koupí „Bendláku“ 
bychom mohli získat přiroze-
ný střed obce, a navíc jistě vel-
mi pěkný.

Minimálně stejně dlouho 
probíhají i jednání o počtu míst 
v mateřských školách. V oblasti 
vzdělávání spolupracujeme již 
poměrně dlouhou dobu s  obcí 

SLOVO STAROSTY
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 11. 2013
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 27. 11. 2013
2. jednání o  mimosoudním vyrovnání, které 

předložil právní zástupce SBD Réna, ohledně 
vlastnictví pozemků a pověřuje starostu obce 
k dalším jednáním ohledně předložení návr-
hu na mimosoudní vyrovnání

3. rozpočtové opatření č. 11/2013 obce Zastávka
4. návrh rozpočtu na rok 2014
5. navýšení nájemného v  obecních bytech pro 

rok 2014: Byt standardní kvality – 50 Kč/m2

6. a byt se sníženou kvalitou – 40 Kč/m2

7. smlouvu o  poskytnutí dotace z  JMK na  vý-
měnu oken v  MŠ u  Školy a  MŠ Havířská 
ve výši 180 000 Kč

8. dodatek č.  2 ke  Zřizovací listině příspěv-
kové organizace obce Dům dětí a  mládeže 
Zastávka, okres Brno-venkov

9. změnu zápisu údaje vedeného v rejstříku škol 
a školských zařízení – výmaz místa poskyto-
vání služeb v  příspěvkové organizaci, Dům 
dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov

10. ceník poplatků a  služeb v  obecní knihovně 
na rok 2014

11. smlouvu o  zřízení věcného břemena p.  č. 
748/2 a p. č. 1178 mezi ČR – Stání pozemko-
vý úřad a obcí Zastávka (dostavba kanaliza-
ce) a pověřuje starostu jejím podpisem

12. prominutí nájemného za  pronájem velkého 
sálu Dělnického domu na  konání stužkova-
cího plesu dne 17. 1. 2014

13. prominutí nájemného za  pronájem velkého 
sálu Dělnického domu na konání divadelní-
ho přestavení dne 8. 12. 2013

14. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a spo-
lečností DIMATEX CS, spol. s r. o. o spolu-
práci při sběru textilního odpadu od občanů 
obce Zastávka

15. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a spo-
lečností SŽDC  s.  o., v  zastoupení společ-
ností SUDOP BRNO, spol. s  r.  o., o  právu 
provést stavbu v  souvislosti s  realizací akce 
„Revitalizace trati Okříšky–Zastávka u Brna“ 
a  to na  pozemcích p.  č. 1177 a  p.  č. 1149 
v k. ú. Zastávka

16. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu JMK na  výdaje na  zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Babice u  Rosic, a  to rozhodně 
úspěšněji než v oblasti označo-
vání začátků a  konců jednotli-
vých obcí. I díky této spolupráci 
existovala podle našeho názoru 
uspokojivá situace jak v  oblas-
ti předškolního vzdělávání, tak 
i  v  oblasti základního školství 
a volnočasových aktivit. Bohu-
žel má i  tato spolupráce své li-
mity, a  proto bude nutné řešit 
problém nedostatku míst v ma-
teřských školkách. Jsem rád, 

že i  v případě rozšiřování míst 
v  mateřských školkách postu-
pujeme v součinnosti s Babice-
mi a  v  současné době existuje 
několik variant, jak dosáhnout 
nejenom navýšení počtu míst 
v mateřských školách, ale i  jak 
tohoto navýšení dosáhnout 
rychle. 

Vážení spoluobčané,
jak jsem již dříve uvedl, mám 

raději jaro než zimu  – i  kvůli 

prodlužujícím se dnům a  více 
hřejícímu sluníčku. I  kvů-
li tomu, že se toho v  delších 
dnech dá více stihnout. Zejmé-
na, když nám pomůžete. Jak 
s  kalendářem akcí, tak s  nápa-
dy, jak zlepšit život v  obci, tak 
i s akcí „Z“. 

Přeji Vám hodně zdraví, štěs-
tí, pohody a  krásné a  barevné 
jaro.

Petr Pospíšil, starosta obce
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ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

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

Zastávka ke dni 27. 11. 2013
3. informaci o  činnosti příspěvkových organi-

zací a organizačních složek obce
4. informaci o  činnosti Mikroregionu Kahan 

dso, Regionální úzkorozchodné železni-
ce o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodo-
vodů a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí 
České republiky a Energoregionu 2020

5. záměr prodeje pozemku p. č. 1176/3.

ZO ukládá:
1. starostovi obce, předsedovi finančního vý-

boru a předsedkyni kontrolního výboru dále 
jednat o koupi domu č. p. 105

2. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce 
Zastávka pro rok 2014 způsobem v  místě 
obvyklém

3. starostovi obce RNDr. Pospíšilovi, předsedo-
vi finančního výboru Ing. Leitnerovi a před-
sedkyni kontrolního výboru Mgr.  Baštařové 
schvalovat podání žádostí obce Zastávka 
o dotace.

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konané-

ho dne 18. 12. 2013
2. nájemní smlouvu o  pronájmu prostor slou-

žících k  podnikání v  Dělnickém domě 
v Zastávce, na dobu určitou do 31. 12. 2014

3. darovací smlouvu uzavřenou mezi dárcem 
a obcí Zastávka, jejímž předmětem je darová-
ní oprav a zhodnocení majetku v prostorách 
Dělnického domu, které darující daroval touto 
smlouvou obci Zastávka

4. rozpočtové opatření č. 12/2013 obce Zastávka
5. rozpočet obce Zastávka na rok 2014
6. přílohu č.  2 k  Obecně závazné vyhlášce 

č. 2/2012 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů

7. Obecně závaznou vyhlášku č.  5/2013, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška č.  1/2010 
(vypuštění poplatku ze vstupného), ve  znění 
vyhlášky č. 4/210 a č. 1/2012

8. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 
č. 6/2013, kterou se mění Obecně závazná vy-
hláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů

9. ceník poskytovaných služeb obce Zastávka 
na rok 2014

10. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v  prvním pololetí 2014: středa 29.  1. 2014 
v 17:00 hodin, středa 26. 2. 2014 v 17:00 hodin, 
středa 26. 3. 2014 v 17:00 hodin, středa 23. 4. 
2014 v 17:00 hodin, středa 28. 5. 2014 v 17:00 
hodin, středa 25. 6. 2014 v 17:00 hodin

11. nájemní smlouvy s  žadateli na  dobu určitou 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 – Stará Osada 9, 
10, 11, Hutní Osada 14 a Martinská Osada 76, 
77, 574, 575

12. nájemní smlouvy s  žadateli na  dobu určitou 
od  1.  1. 2014 do  31.  12. 2015  – Stará Osada 
10, 11

13. nájemní smlouvu s žadatelkou na dobu urči-
tou od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 – Martinská 
Osada 573

14. aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka 
na rok 2013

15. Dodatek č.  1 ke  smlouvě č.  09031381 o  po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 18. 12. 2013
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ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konané-

ho dne 29. 1. 2014
2. plán kontrolní činnosti kontrolního výboru 

Zastupitelstva obce Zastávka na první pololetí 
roku 2014

3. rozpočtové opatření č. 1/2014 obce Zastávka
4. odpisový plán a přílohu č. 4 k odpisovému plá-

nu, platnou od 1. 1. 2014
5. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-

na o  obcích a  nařízení vlády č.  37/2003  Sb., 
o odměnách za výkon funkce, odměnu za vý-
kon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce ve  výši 540  Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne 1.  1. 2014 a  v  případě 
náhradníka ode dne prvního zasedání zastu-
pitelstva, jehož se zúčastnil

6. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-
na o  obcích a  nařízení vlády č.  37/2003  Sb., 
o odměnách za výkon funkce, odměnu za vý-
kon funkce předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 1 300 Kč měsíčně a člena výboru ve výši 

1 060 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
od 1. 1. 2014

7. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o ob-
cích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce, že při souběhu výko-
nu několika funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne odměna 
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhod-
nutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna

8. prodej p. č. 1176/3 o výměře 290 m2 za 100 Kč/
m2 a náklady prodeje, manželům Královým

9. smlouvu o  zřízení věcného břemene na  p.  č. 
537/2 a p. č. 547 „Zastávka, Brusy, kabel NN“

10. návrh smlouvy o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene na p. č. 159/7, 162, 209/23, 
„Zastávka, Lípová, kabel NN, DPS“

11. prominutí nájemného za pronájem Dělnického 
domu u příležitosti konání společenských akcí 
(ples, schůze) pro organizace SDH Zastávka, 
Zahrádkáři Zastávka, Občanské sdružení ma-
žoretky Anife Rosice, Svaz tělesně postižených 
Rosice, KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 1. 2014

prostředí ČR v  rámci Operačního programu 
životní prostředí, včetně změn podmínek po-
skytnutí dotace

16. smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na výdaje jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obce  – zabezpečení 
akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie 
JPO II

17. odpisový plán Základní a  Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov 
na rok 2014

18. odpisový plán Domu dětí a mládeže, Zastávka, 
okres Brno-venkov na rok 2014

19. text Dodatku ke  Smlouvě o  vkladu majetku 
do hospodaření mezi obcí Zastávka a Svazkem 
vodovodů a kanalizací Ivančice

20. přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňová-
ní a separaci odpadu v obci Zastávka pro rok 
2014, uzavřenou mezi obcí Zastávka a firmou 
KTS Ekologie s.r.o.

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

a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit termíny jednání 

Zastupitelstva obce Zastávka na  1.  pololetí 
2014 způsobem v místě obvyklém.

ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy žadatelce na  byt 

č. 5 v č. p. 9.
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a  Svazu neslyšících a  nedoslýchavých v  ČR, 
Oblastní organizace Brno-venkov

12. poskytnutí příspěvku na činnost na rok 2014 
TJ Čechii Zastávka ve výši 270 000 Kč a RÚŽ 
o.p.s. ve výši 60 000 Kč

13. využívání nebytových prostor v  Dělnickém 
domě o. s. Romodrom k zajištění terénní soci-
ální práce pro občany obce Zastávka

14. kupní smlouvu mezi obcí Zastávka a  firmou 
BETON RUSÍN spol. s r. o., na odběr materiá-
lu a betonové směsi v roce 2014.

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

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

31. 12. 2013
3. informaci o činnosti příspěvkových organizací 

a organizačních složek obce
4. informaci o  činnosti Mikroregionu Kahan 

dso, Regionální úzkorozchodné železnice 
o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí České 
republiky a Energoregionu 2020

5. záměr pachtu pozemku p.  č. 175/5 zahrada, 
o výměře 115 m2 a p. č. 176/5, ostatní plocha 
o výměře 46 m2

6. záměr prodeje p. č. 1003/13, zahrada, o výmě-
ře 116 m2

7. záměr pronájmu p.  č. 1271/2, ostatní plocha 
o výměře 30 m2

8. záměr prodeje pozemků p. č. 1036/3 o výměře 
10 m2, p. č. 1036/5 o výměře 5 m2, p. č. 1036/6 
o výměře 4 m2

9. záměr nájmu části p. č. 174/1
10. záměr pronájmu nebytových prostor v budově 

Zastávka, Kopečky, č. p. 512, postavené na par-
cele p. č. 316 v obci a k. ú. Zastávka, sloužících 
jako restaurační zařízení, a to na dobu určitou 
od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2019. Zájemci o pro-
nájem této nemovitosti mohou projevit svůj 
zájem o  pronájem této nemovitosti písemně 
do pondělí 24. 2. 2014. V nabídce na pronájem 
části nemovitosti zájemce uvede navrhovanou 
výši nájemného, způsob využití části nemo-
vitosti, identifikaci žadatele, včetně přísluš-
ných oprávnění, kterými disponuje vzhledem 
k předmětu činnosti v pronajímaných prosto-
rách, případně další důležité informace, které 
se vztahují k pronájmu nebytových prostor.

ZO ukládá:
1. starostovi obce písemně informovat zástupce 

petičního výboru o projednání petice v zastu-
pitelstvu obce Zastávka.

PŘÍJMY:

IV. čtvrtletí roku 2012 .....................20 480,00Kč
I. čtvrtletí roku 2013 ........................25 400,00Kč
II. čtvrtletí roku 2013 ......................23 032,00Kč
III. čtvrtletí roku 2013 .....................27 672,00Kč
CELKEM ......................................96 584,00Kč

VÝDAJE:

Veřejné osvětlení – oprava .............50 000,00Kč
Sběr a svoz komunálních 
odpadů – služby ...............................46 584,00Kč
 
CELKEM ......................................96 584,00Kč

Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce 
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2013
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

V Zastávce 17. 2. 2014, RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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Odpadové hospodářství je 
velmi diskutovanou oblastí. 
Často se na  toto téma disku-
tuje v mnoha médiích, píše se 
o něm v různých periodikách, 
časopisech a asi i mnoho z nás 
na toto téma pomyslí v prvním 
čtvrtletí roku, kdy se hradí po-
platky za  odpady na  obecním 
úřadě. Proto jsem se rozhodl 
Vás, milí spoluobčané, sezná-
mit s tím, jak to bylo s odpady 
v obci Zastávka v roce 2013.

Již několik roků se v obci Za-
stávka hradí poplatek za  od-
pad ve  výši 500 Kč za  občana. 
I  když zákon o  odpadech dnes 
již umožňuje překročit hrani-
ci 500 Kč za  občana a  rok, za-
stupitelstvo obce se rozhodlo 
nezatěžovat rodinné rozpočty 
o vyšší poplatek a na této hranici 
jej ponechalo. A to i přes to, že 
na odpadové hospodářství obec 
doplácí nemalou částku, což do-
kazují hodnoty likvidovaných 
komodit.

Na  území obce Zastávka má 
každá domácnost minimálně 
jednu nádobu na  odpad, tak-
zvanou popelnici. Mimo tyto 
nádoby pak i řada občanů vyu-
žila v minulém roce podporu ze 
strany obce a převzala si do uží-
vání i nádobu na biologicky roz-
ložitelný odpad. Těchto hnědých 
popelnic bylo celkem rozdá-
no 113 kusů. V rámci podpory 

separace odpadů je na  území 
obce zřízeno celkem osm stano-
višť na tříděný sběr odpadů, kte-
ré obsahují 27 kontejnerů na pa-
pír, 36  kontejnerů na  směsný 
plast, 11 kontejnerů na čiré sklo 
a  12  na  sklo barevné. Ve  sběr-
ném středisku odpadů je pak 
následně ještě využíváno sedm 
velkokapacitních kontejnerů, 
do  kterých je ukládán směsný 
odpad, biologicky rozložitelný 
odpad, objemný odpad, dřevo, 
stavební suť. Dále je zde možné 
odevzdat k  likvidaci textil, ne-
bezpečný odpad, hořlavé kapa-
liny a různé druhy elektroodpa-
dů a to od obrazovek, monitorů 
až po drobnou elektroniku. Tyto 
všechny nádoby, které jsem uve-
dl, jsou plnohodnotně využí-
vány, a  tak mi dovolte krátké 
shrnutí, kolik jsme u nás v obci 
odpadu vyprodukovali a kolik to 
vlastně všechno stálo.

V  roce 2013 bylo od  občanů 
svezeno celkem 528 tun směsné-
ho odpadu, kdy bylo 150 tun to-
hoto odpadu uloženo na skládce 
a 378 putovalo do spalovny. Dal-
ších 151  tun směsného odpadu 
bylo vyvezeno ze sběrného stře-
diska. V rámci sběru biologické-
ho dopadu z  domácností bylo 
svezeno celkem 80 tun této ko-
modity. V rámci údržby veřejné 
zeleně jsme vyprodukovali dal-
ších 41  tun převážně biologic-
kého odpadu. Celkové náklady 

na  odpadové hospodářství 
v roce 2013 činily 2 338 059 Kč. 
Tyto lze rozdělit na  náklady 
za  separaci ve  výši 548  205 Kč, 
za  svoz biologicky rozložitelné-
ho odpadu ve  výši 142  129 Kč, 
za  likvidaci nebezpečných od-
padů 37 509 Kč, za likvidaci ob-
jemného odpadu 792  018 Kč 
a  na  závěr za  svoz směsného 
odpadu (což je především od-
pad z domácností) 1 588 532 Kč. 
Na poplatcích za odpad obec vy-
brala celkem 1  183  862 Kč, což 
není ani polovina částky vyna-
ložené na  odpadové hospodář-
ství. I  když tento výčet vypadá 
tak, že se na Zastávce produkuje 
hodně odpadů, nejsme na  tom 
zas tak špatně. V  rámci třídění 
odpadů jako jsou papír, směsný 
plast a sklo se naše obec umístila 
na desátém místě z celého Jiho-
moravského kraje, což nám do-
kazuje certifikát, který jsme ob-
drželi od společnosti EKOKOM. 
A  za  to si zaslouží poděkování 
všichni, kteří se na  třídění od-
padů podílejí. Těmi jsou jak ob-
čané naší obce, tak také školská 
zařízení, spolkové organizace 
a všichni ostatní, kteří se do tří-
dění odpadů zapojili. A  proto 
děkuji Vám všem, kteří se snaží-
te nejen třídit odpad, šetřit pří-
rodu, ale také udržovat Zastávku 
čistější a krásnější.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V ZASTÁVCE
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Tyto už se objevily dvakrát 
na  místech, kde má obec roz-
místěny kontejnery na  sklo, 
papír, plasty nebo odpad elek-
trospotřebičů. Zelené kontejne-
ry mají na  boku uvedeno logo 
pro pomoc postiženým dětem. 
Na  telefonní číslo, které je zde 
uvedeno, nikdo neodpovídá, 
protože bylo podle informací 
odpojeno.

Není zde uvedena ani firma, 
která je zodpovědná za  odvoz 
textilu z  tohoto kontejneru. 
Když se blíže podíváte na boč-
ní stranu této sběrné nádoby, 
tak si přečtete pouze výrobce 
z  Polska a  bližšího nic. Umís-
tění těchto nádob v  naší obci 
nebylo nikým nahlášeno. Žád-
ná organizace nebo firma se 
na  obecním úřadu neohlási-
la s  touto aktivitou. Proto byly 

kontejnery již dvakrát odstra-
něny. Pokud se firma přihlásí, 
může si je vyzvednout, po pro-
jednání na  úřadu, v  našem 
sběrném středisku. 

Upozornění pro občany  – 
do  těchto zelených kontejnerů, 

pokud je objevíte, neodklá-
dejte prosím žádný textilní 
odpad. Jsou u  nás umístěny 
neoprávněně.

Jaroslava Baštařová, 
členka zastupitelstva obce

POZOR NA ZELENÉ KONTEJNERY…

V roce 2014 bude v rámci podpory separace odpadů prováděn svoz biologicky rozložitelného 
odpadu z domácností a zahrad, uloženého v nádobách pro tento druh odpadu (hnědé nádoby). 
Svoz bude zajišťovat společnost KTS Ekologie s.r.o. tak jako tomu bylo v minulém roce.

4. a 18. dubna
2., 16. a 30. května
13. a 27. června
11. a 25. července

8. a 22. srpna
5. a 19. září
3., 17. a 31. října
14. a 28. listopadu

Svoz biodpadu v roce 2014

Termíny svozu:

Zdeněk Milan, místostarosta obce
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Nejstarší čtenář se narodil 
v roce 1925 a nejmladší v roce 
2011.
Zaregistrovaní čtenáři 
z okolních obcí:
• Babice – 52 čtenářů
• Rosice – 21 čtenářů
• Vys. Popovice – 20 čtenářů
• Zbraslav – 14 čtenářů
Knihovna vlastní 15 113 knih 
stojících na 290 metrech polic.
V nabídce např.:
• 259 komiksů
• 526 knih poezie
• 138 dramat
• 439 knih na téma ruční 

práce
• 92 knih v angličtině
• 167 kuchařek
• 98 knih o Vánocích
• 40 knih o dietách
• 151 titulů o upírech
• 156 cestopisů
• 221 knih Walta Disneye
• 300 českých pohádek
Nejčtenější tituly:
• Beletrie pro dospělé: Padesát 

odstínů šedi
• Naučná pro dospělé: Bible
• Knihy pro děti: Deník 

malého poseroutky
Počet hledání v on-line 
katalogu knihovny – 36 534.

Jarmila Zahradníková, 
knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA – 
VÝSLEDKY ČINNOSTI 
ZA ROK 2013
Stav knihovního fondu – 
celkem svazků .............................................................15 113
• z toho naučná ....................................................................4 377
• beletrie .............................................................................10 736

Přírůstky .......................................................................1 215
Odpisy ............................................................................. 695

Odebíraná periodika ........................................................ 43

Registrovaní čtenáři ....................................................... 408
• z toho do 15 let ....................................................................145

Návštěvníci v knihovně ................................................6 899

Výpůjčky celkem .........................................................28 612
• z toho výpůjčky periodik .................................................5 412

Požadavky na meziknihovní 
výpůjční službu ................................................................. 45
• z toho kladně vyřízené .......................................................... 43

Kulturní a vzdělávací akce ................................................ 17
Počet návštěvníků akcí ................................................... 398

Návštěvníci využívající internet 
v knihovně ...................................................................... 132
Návštěvníci on-line služeb ............................................1 396
Počet návštěv webové stránky 
knihovny .....................................................................16 261

Zajímavosti 
o knihovně
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V  současné době podle zá-
kona č.  329/1999  Sb., o  ces-
tovních dokladech a  o  změně 
zákona č. 283/1991 Sb., o Po-
licii České republiky, ve  zně-
ní pozdějších předpisů, musí 
mít kaž dý občan (vč. nejmen-
ších miminek) při cestě do za-
hraničí svůj vlastní doklad. 
K  překročení hranice s  člen-
ským státem Evropské unie 
lze jako cestovní doklad po-
užít občanský průkaz, mimo 
tuto zónu je třeba prokazovat 
totožnost cestovním pasem.

Při své činnosti se setkává-
me s  případy, kdy se občané 
chystají vycestovat do  zahra-
ničí a  platnost jejich cestov-
ního pasu nedostačuje poža-
davku dané země na  platnost 
dokladu. Většinou se jed-
ná o  podmínku, aby platnost 
pasu byla delší než šest mě-
síců při vstupu, popřípadě 
při opuštění země (např. při 
cestě do  Číny, Indie, Korej-
ské republiky, Malajsie, Rus-
ka, Thajska). K  vycestová-
ní do  těchto destinací proto 
není vhodný cestovní doklad 
bez strojově čitelných údajů 

tzv. „blesk“, vydávaný ve lhůtě 
do 15 dnů, protože se vystavu-
je pouze na  šest měsíců. Bio-
metrický pas s  dostatečnou 
platností se vydává ve  lhůtě 
do  30  dnů a  tuto zákonnou 
lhůtu nelze zkrátit.

Z  tohoto důvodu doporu-
čujeme, aby si každý s  dosta-
tečnou časovou rezervou před 
cestou do  zahraničí, ideálně 
před koupí letenky nebo po-
bytu, překontroloval platnost 
svého dokladu a  aktuální po-
žadavky na platnost cestovní-
ho dokladu konkrétní země. 
O nový cestovní pas lze zažá-
dat i  za  trvání platnosti pasu 
stávajícího.

Vstupní požadavky a  vízo-
vé povinnosti se mohou prů-
běžně měnit, proto je vhodné 
zjistit vždy aktuální podmín-
ky vstupu do  země před ka-
ždou plánovanou cestou. 
Ke  sdělování podmínek vstu-
pu a  pobytu na  území cizího 
státu je příslušný zastupitelský 
úřad daného státu, obecné in-
formace včetně kontaktních 
údajů na jednotlivé ambasády 

lze získat na  internetových 
stránkách Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR www.mzv.cz.

A  na  závěr ještě novinka. 
Dle sdělení Ministerstva za-
hraničních věcí byly do  se-
znamu států, kam lze překro-
čit vnější hranici s občanským 
průkazem, od  loňského roku 
nově zařazeny tyto státy: Al-
bánská republika, Bosna 
a  Hercegovina, Černá Hora, 
Chorvatská republika, Kosov-
ská republika, Makedonská 
republika a Srbská republika.

Cestovní pas nebo občan-
ský průkaz lze vyřídit v úřed-
ní dny (pondělí, středa) 
v  době od  8.00 do  11.30 ho-
din a od 12.30 do 17.00 hodin. 
V úterý je pro klienty připra-
vena možnost elektronického 
objednání na  čas určený kli-
entem (podrobnosti jsou uve-
deny na  webových stránkách 
města Rosice www.rosice.cz, 
v  sekci On-line objednávkový 
a vyvolávací systém).

Odbor vnitřní správy 
MěÚ Rosice

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST 
CESTOVNÍHO DOKLADU PŘED 
CESTOU DO ZAHRANIČÍ!
Jako každý rok vám před začátkem letní turistické sezóny přinášíme aktuální informace z oblasti 
cestovních dokladů a zveme ke včasnému vyřízení osobních dokladů.
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Celkem bylo v uvedeném ob-
dobí šetřeno 45 trestných činů, 
přičemž u 24 trestných činů byl 
zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:
• Krádeže vloupáním do  ro-

dinných domů a  objektů 
firem – 5 případů

• Krádeže vloupáním do  ga-
ráží, stavebních buněk, re-
kreačních chat, restau-
rací, novinových stánků 
apod. – 11 případů

• Ostatní trestná činnost (jed-
ná se zejména o trestné činy 
krádeže prosté, krádeže mo-
torových vozidel, ublíže-
ní na  zdraví, poškození cizí 
věci, maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí, podvody, ne-
placení výživného apod.)  – 
29 případů.

U  trestných činů převládá 
tzv. ostatní trestní činnost, ze-
jména se jedná o prosté kráde-
že bez provedeného vloupání, 
tedy bez překonání určité pře-
kážky zabezpečení. Zejména se 
jednalo o krádeže kovů ze sta-
veniště či barevných kovů jako 
jsou železniční kabely, mědě-
né okapy, plechy a jiné barevné 
kovy.

Celkem bylo v uvedeném ob-
dobí šetřeno 76 přestupků, z če-
hož byl u  68  přestupků zjištěn 
pachatel.

Skladba přestupků:
• Přestupky proti 

majetku – 6 případů
• Řízení vozidla pod vlivem 

návykové látky (alkohol, 
drogy) – 12 případů

• Přestupky proti občanskému 
soužití – 21 případů

• Přestupky v dopravě – 
22 případů

• Ostatní přestupky – 
15 případů.

Dále bylo v  obci Zastáv-
ka provedeno 37 šetření. Tato 
šetření se týkala součinnos-
ti s  ostatními složkami Poli-
cie ČR, zpráv pro soudy a dal-
ších státních organizace.

npor. Mgr. Igor Šoukal, 
vedoucí oddělení

redakčně kráceno

Zpráva o bezpečnostní 
situaci v obci Zastávka 
za rok 2013

ÚKLID RODINNÉHO DOMU
Máte praxi s úklidovými službami? Chcete si přivydělat?

Hledám pomoc na pravidelný úklid rodinného domu 
(dle potřeby asi 1× týdně úklid podlah + 2× koupelny).

Dům je na vesnici asi 5 km od Zastávky u Brna směr Velká Bíteš 
(pravidelná autobusová doprava ze Zastávky).

Předpokládaná časová náročnost cca 2–3 hodiny týdně.

Kontakt: 734 427 755

inzerce
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Jak již sám název napovídá, 
na výstavě budete moci zhléd-
nout až 200  předmětů nale-
zených na nalezištích v Tetči-
cích a  jeho okolí, konkrétně 
v Rosicích, Zastávce, Neslovi-
cích a na Kratochvilce.

Cílem výstavy je před-
vést lidem, jakým způsobem 
byla tato oblast osídlována 
již od  doby mladého paleoli-
tu před 40 000  lety př. n.  l. až 
do  období vrcholného stře-
dověku. O tom, že tato oblast 
byla historicky velice význam-
ným místem, svědčí mimo 
jiné také bohaté nálezy min-
cí, bronzových šperků, nádob 
a pohřebišť. 

Část těchto unikátních ná-
lezů včetně modelu středově-
ké vesnice a  průřezu mohy-
lovým pohřebištěm můžete 
vidět od 15. 4. do 31. 5. v bu-
dově základní školy v  Tet-
čicích. Výstava bude otevře-
na každý všední den od  14 
do 18 hodin, o víkendech od 9 
do 18 hodin.

Za zapůjčení předmětů vdě-
číme Správě zámku Rosice, 
majitelům soukromých sbí-
rek a především Moravskému 

zemskému muzeu, jehož 
tým kurátora výstavy pana 
Mgr.  Zdeňka Hájka komple-
tuje fotografie a  kresby na-
lezených předmětů, připra-
vuje texty a  vše společně 
zpracovává do katalogu výsta-
vy a publikace.

Přijďte si rozšířit své obzo-
ry a dozvědět se více o našich 
předcích, kteří zde žili dávno 
před námi.

Ing. Soňa Štossová, Ph.D.

ARCHEOLOGICKÁ VÝSTAVA 
„PRAVĚKÉ A STŘEDOVĚKÉ 
OSÍDLENÍ TETČICKA A OKOLÍ“

Obec Tetčice 
ve spolupráci 
s Moravským zemským 
muzeem pořádá 
archeologickou 
výstavu s názvem 
„Pravěké a středověké 
osídlení Tetčicka 
a okolí“.

Foto: Mgr. Zdeněk Hájek
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Rok 2013 byl pro TJ Čechii 
Zastávka velice náročný ne-
jen ze sportovního hlediska, 
ale i z hlediska organizačního 
a  administrativního. V  roce 
2012 byly schváleny nové sta-
novy Čechie a domnívali jsme 
se, že jsme tím na  delší dobu 
vyřešili problémy, které ply-
nuly z  předchozích stanov 
platných takřka čtvrtstoletí, 
jež však nepočítaly s  tak vý-
razným rozšiřováním počtu 
sportovních odvětví.

Již v  polovině roku 2012 
jsme však začali tušit, že se 
ke  stanovám budeme mu-
set bohužel brzy vrátit, ne-
boť nový občanský zákoník 
významně zasáhl i  do  živo-
ta spolkových a  sportovních 
organizací.

Dalším důvodem, proč byla 
změna stanov schválena, bylo 
úsilí, aby Čechie vystupovala 
jako moderní organizace i vůči 
nadřízeným orgánům ve všech 
sportovních svazech. Je smut-
né a  pro budoucnost sportu 
v  naší zemi nepříliš povzbu-
divé, že vedení takřka všech 
sportovních svazů nežijí v jed-
né realitě se svými základními 
organizacemi. Nejsme rozhod-
ně v situaci, že oddíly v našich 
městech a  obcích mají takřka 
profesionální zázemí plné po-
čítačů s  internetovým připo-
jením, právní služby sledují-
cí veškeré předpisy, dostatek 
osob vyplňujících množící se 
formuláře a v neposlední řadě 
fyzicky zdatné pořadatele, kteří 
si na rozdíl od státní i městské 

policie okamžitě a  na  místě 
musí poradit i  s  podnapilými 
vandaly. A  tak Čechie v  prů-
běhu roku opakovaně měni-
la registrační průkazy, platila 
pokuty za  takzvané fanoušky 
hostujících mužstev, ale hlavně 
přemýšlela, kde vzít dostatek 
finančních prostředků na  to, 
abychom mohli do  pražských 
center sportovních svazů při-
spět co největšími částkami. 

Je nutné zejména poděkovat 
Tondovi Křížovi, Haně Kloso-
vé, Honzovi Pospíšilovi, Petru 
Pečenkovi a  Petru Hovězáko-
vi za  to, že nesli největší bří-
mě práce, která měla ostatní 
hráče a  funkcionáře uchránit 
co nejvíce papírování a  další 
administrativy. Zejména díky 
této vlastně neviditelné práci 
může zpráva o činnosti TJ Če-
chie Zastávka pokračovat tím, 
že základem práce tělovýchov-
né jednoty je naštěstí i  nadá-
le pravidelná soutěžní činnost 
registrovaných oddílů a hráčů.

Naše tělovýchovná jedno-
ta zaštiťovala ve  stošestém 
roce své existence fotbal, žen-
ský fotbal, tenis, florbal, šachy 
a  asociaci sportu pro všechny. 
Je nezpochybnitelné, že Čechie 

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY 
O ČINNOSTI TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA ZA ROK 2013
V čele TJ Čechie Zastávka byl v roce 2013 výkonný 
výbor, který pracoval ve složení Petr Pospíšil – předseda 
jednoty, Antonín Kříž – místopředseda a hospodář 
jednoty, Vladimír Křivánek – sekce Asociace sportu pro 
všechny, Petr Hovězák, Zdeněk Strnad, Vladislav Klos – 
sekce fotbalu, Bohumír Kudláček, Pavel Urbánek – sekce 
tenisu, Zdeněk Pospíšil – sekce florbalu, Richard Šubík – 
sekce ženské kopané a Jan Karber – sekce šachu. Revizní 
komise pracovala ve složení Petr Pečenka, Jan Galetka 
a Pavel Ševčík.
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Zastávka je nejvýznamnějším 
sportovním klubem v  obci, 
ale co se počtu odvětví týká, 
tak i v poměrně širokém oko-
lí. Jsme velice rádi za  to, že 
se nám snad nadále daří dr-
žet příjemné a přitom pracov-
ní ovzduší v  naší organizaci, 
díky němuž se, jak doufám, 
cítí v Čechii dobře sportovci ze 
všech odvětví. 

Nejpočetnějším sportovním 
odvětvím v  TJ  Čechii Zastáv-
ka je kopaná. V  roce 2013 se 
pravidelných soutěží účastni-
lo sedm mužstev, k  nimž jako 
zlatý hřeb řadíme samozřejmě 
mužstvo žen. Fotbal je v Čechii 
nejen nejpočetnějším sportem, 
ale asi i odvětvím nejproblema-
tičtějším. Největší úskalí je bo-
hužel v  samotných pravidlech 
fotbalu, zejména pak v  tom, 
že by fotbal mělo hrát jede-
náct lidí. Jednoduše řečeno, 

prioritní je bohužel v současné 
době především sehnat a  pře-
mluvit dostatečný počet osob 
k tomu, aby si oblékly fotbalo-
vý dres. Ochota trénovat, láska 
k  fotbalu, odpovědnost ke  ka-
marádům, úcta k práci dobro-
volných funkcionářů se často 
řeší až následně.

S  tímto problémem se však 
potýkají snad všechna fotba-
lová družstva v  naší zemi. Je 
proto na  druhou stranu zapo-
třebí s  pýchou konstatovat, že 
naši fotbalisté hrají ve  všech 
kategoriích fotbalové asociace, 
přičemž v hlavních kategoriích 
(muži, dorost, žáci) hrají kraj-
ské soutěže. Není to rozhod-
ně v rámci kraje běžné, a pro-
to je potřebné poděkovat všem 
aktivním hráčům, trenérům, 
pomocníkům za  jejich práci 
v roce 2013, stejně jako fanouš-
kům za to, že spolu s námi mají 
onu hru zvanou fotbal tak rádi. 

První mužstvo mužů hra-
je krajskou soutěž, I.  B tří-
du. V  soutěžním roční-
ku 2012/2013 skončilo naše 
„A“  mužstvo na  10.  místě se 
ziskem 32  bodů a  s  poměrně 
velkými záchranářskými pro-
blémy. Po  odehrané polovině 
soutěžního ročníku 2013/2014 
patří „A“ mužům třetí místo se 
ziskem 30 bodů. Lze konstato-
vat, že naše „áčko“ má za sebou 
jeden z  nejlepších podzimů 
ve  své historii. Trenérem „A“ 
mužstva v  roce 2013 byl pan 
Michal Benko. Vedoucím muž-
stva byl na jaře roku 2013 pan 
Karel Hruška a  v  nové sezoně 
2013/2014 jím je pan Zdeněk 
Herman. Realizačnímu týmu 
patří velké poděkování za  je-
jich obětavou a mnohdy takřka 
psychologickou práci, protože 
kromě sportovní práce se stará 
i o zajišťování chodu mužstva, 
a to včetně posilování kádru.

„B“  mužstvo mužů hrálo 
a hraje III.  třídu okresu Brno-
-venkov. V soutěžním ročníku 
2013/2014 se mužstvo umísti-
lo na skvělém čtvrtém místě se 
ziskem 40 bodů. Mužstvo vedli 
pánové Petr Smištík a Jiří Bar-
tošek. Bohužel však těsně před 
zahájením podzimní části svo-
je působení u  týmu ukončili. 
Přesto je zapotřebí oběma pá-
nům za jejich práci poděkovat, 
zejména pak panu Bartoškovi, 
který se aktivně zapojil do dal-
ší práce u mužstva našich žen. 
O zajištění zápasů béčka se pak 
starali pánové Josef Prečan, Jan 
Pospíšil, Víťa Vrba a  dále ti, 
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kteří měli čas a chuť. Tréninky 
byly všem hráčům umožněny 
u  „A“  mužstva. Po  podzimní 
části je mužstvo na  13.  místě 
se ziskem 13  bodů. Budouc-
nost tohoto mužstva záleží 
pouze na  samotných hráčích. 
Protože se problémy s počtem 
hráčů neustále a  každoroč-
ně opakují, tak je nejvyšší čas 
k  tomu, aby se fotbalisté sami 
vyjádřili, jestli chtějí fotbal 
soutěžně hrát. Čechie Zastáv-
ka má zájem zachovat béčko 
mužů, nicméně pouze v přípa-
dě, že hráči budou mít zájem 
se na  soutěžní utkání alespoň 
základním způsobem připravit 
na  tréninku, že na  nich bude 
vidět radost ze hry, a  přede-
vším, že na  jejich slovo bude 
spolehnutí.

Před výsledky fotbalových 
mládežnických týmů je nutné 
se krátce zmínit o jedné z nej-
významnějších změn v  celé 
historii TJ Čechie Zastávka. Je 
smutnou skutečností, že v po-
sledních letech se najde stále 
méně dětí, které jsou ochot-
ny se věnovat fotbalu. A spor-
tu všeobecně. V  roce 2013 se 
stala situace neudržitelnou, 
a  proto se muselo přistoupit 
k  razantnímu řešení. Protože 
se problém nedostatku dětí, ale 
i  dospělých, kteří mají čas se 
výchově mládeže věnovat, týká 
nejen Zastávky, bylo rozhod-
nuto o  regionálnímu přístu-
pu k  výchově mladé fotbalové 
generace.

Z tohoto důvodu vznikl fot-
balový klub mládeže FKM 

Kahan, u  jehož vzniku byli 
především zástupci Zastávky 
a  Zbýšova, ale rovněž i  Říčan, 
Babic u  Rosic, Zakřan a  Pří-
brami. Pro soutěžní ročník 
2013/2014 byly pod hlavičkou 
regionálního klubu FKM  Ka-
han postaveny společné týmy 
starší a mladší přípravky, které 
hrají své domácí zápasy na Če-
chii, starších a  mladších žáků, 
kteří hrají své domácí zápasy 
ve Zbýšově, a mužstvo dorostu, 
které hraje své domácí zápasy 
na  Čechii. Přes spojení týmů 
přetrvávají i  nadále problémy 
v dorostenecké kategorii, a ač-
koliv tomu výsledky nenapoví-
dají, jednoduchá situace není 
ani u mladších a starších žáků. 
Pokud nás však může ve  fot-
bale něco nabíjet optimis-
mem, pak je to situace u  star-
ších a mladších přípravek. Zde 
je podle mého názoru stěžejní 
role vedení fotbalových klubů 
v Čechii i v okolí. Máme šanci 
vytvořit nový a funkční systém 
výchovy mládeže ke  sportu, 
a proto je nutné podporovat ty, 
kteří se výchově mládeže věnu-
jí v maximální míře. Jestliže se 
tohoto úkolu ujmou lidé, kte-
ří se již nyní mládeži věnují, 
jako jsou Martin Musil, Zde-
něk Baštař, Libor Moos, Mi-
chal Kříž, Zdeněk Strnad, Petr 
Hovězák, David Hampl, Honza 
Pospíšil, z Babic Libor Zelinka, 
ze Zbýšova Mirek Vespalec, 
Jara Kotačka, z Příbrami Petra 
Pelikánová, z  Říčan Petr Sou-
stružník a řada dalších, tak by-
chom se o budoucnost fotbalu 

a dalších sportů v Čechii i jin-
de neměli bát.

Kdo se byl alespoň jednou 
podívat na turnaji přípravek či 
předpřípravek, tak viděl elán 
nejen dětí a  jejich trenérů, ale 
i  maminek i  tatínků, babiček 
a  dědečků. Za  TJ  Čechii Za-
stávka lze slíbit, že i v roce 2014 
bude dostatek možností se ne-
chat nakazit všudypřítomným 
elánem na  hřišti i  mimo něj. 
Pokud se nám podaří tento 
elán udržet, pak jsme na dob-
ré cestě k tomu, aby se na Če-
chii i nadále hrál dobrý fotbal. 
Možná trošku jinak, možná 
pod jiným názvem, ale pořád 
by byla Čechie Zastávka mís-
tem, kde se sportu daří, organi-
zací, které jde zejména o sport.

Nyní krátce k  výsledkům 
mládežnických týmů. Doros-
tenci skončili v soutěžním roč-
níku 2012/2013 na  13.  místě 
a  po  podzimní části této se-
zony jsou na  9.  místě. Starší 
žáci ukončili minulou sezónu 
na 9. místě a v  současné době 
vedou krajskou soutěž s  tří-
bodovým náskokem před Ro-
sicemi a  například devítibo-
dovým na  Ivančicemi. Mladší 
žáci skončili v  předešlé sezó-
ně na  posledním, dvanáctém 
místě, a po podzimu letošního 
ročníku jim patří sedmé místo. 
Starší přípravka ukončila jaro 
na  osmém místě a  v  současné 
době je na pátém místě. Mlad-
ší přípravka skončila v ročníku 
2012/2013 na 4. místě.

Významnou, a  především 
velice pěknou fotbalovou část 
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naší jednoty, představují naše 
fotbalistky. Jarní část své sou-
těže ukončily na skvělém prv-
ním místě, když za  sebou 
v  tabulce nechaly „Proklatě 
dobrý kuřata“, „Nemakej.cz“, 
„Bestie“, a  celou řadu dalších 
týmů. Tým podržela v  brance 
gólmanka Zita Švarcová, kte-
rá za  celou sezónu obdržela 
pouze sedm branek. V  útoku 
se naopak nejvíce prosazova-
la Táňa Nováčková s  jedenác-
ti brankami a Lucka Kotasová 
s devíti góly. V aktuální sezó-
ně jsou naše děvčata po  de-
víti zápasech na  třetím mís-
tě se 14  body. Kádr je tvořen 
zdravým jádrem desíti holek, 
ke  kterým se přidávají děvča-
ta ze Zastávky i  z okolí. Dou-
fejme, že se kádr ještě roz-
roste a  časem budeme moci 

uvažovat i o velké kopané. Ko-
neckonců i  v  mládežnických 
kategoriích máme řadu šikov-
ných děvčat. Ohromný kus po-
ctivé a  obětavé práce u  muž-
stva odvedl pan Richard Šubík, 
se kterým na jaře pracoval pan 
Petr Smištík a na podzim Jirka 
Bartošek a Laďa Klos.

Tenisté naší tělovýchovné 
jednoty v  roce 2013 bohužel 
neúspěšně bojovali ve  III.  tří-
dě skupiny  AA. Z  osmi muž-
stev, mezi nimiž byly týmy 
Nového Města na  Moravě, 
Tišnova, Třebíče, se náš tým 
umístil na poslední osmé příč-
ce, přičemž v průběhu sezony 
vyhrál pouze jednou. V  roce 
2014 budou proto naši tenisté 
hrát IV.  třídu krajské soutěže. 
Kapitánem družstva byl v roce 
2013 Mirek Kudláček a  jeho 

zástupcem Dalibor Mitáš. 
Ve  dvouhrách si nejlépe vedl 
pan Mitáš, se čtyřmi vítězný-
mi zápasy, ve čtyřhře pak Mi-
chal Kellner („starší“) se třemi 
vítězstvími. Velice pozitivní 
je bezproblémové zapracová-
ní Michala Kellnera („mlad-
šího“) do družstva mužů. Jeho 
hra je velkým příslibem pro 
zastávecký tenis. Před zaháje-
ním sezóny v roce 2014 se stal 
kapitánem mužstva Dalibor 
Mitáš a  zástupcem kapitána 
Petr Duda. Tenisté připravili 
v srpnu minulého roku již tra-
diční turnaj smíšených dvo-
jic, a  to jak pro své členy, tak 
i  pro veřejnost. Vítězem tur-
naje se stali manželé Urbánko-
vi, kteří byli na  stupně vítězů 
doprovázeni panem Rotalem 
s  Markétou Bohuslavovou 
a  Daliborem Mitášem s  Pav-
lou Urbánkovou.

Nedílnou součástí naší tělo-
výchovné jednoty je florbalová 
sekce. Je navíc odvětvím, které 
se poměrně dynamicky rozví-
jí, ale zejména dalším odvět-
vím v  naší tělovýchovné jed-
notě, které se věnuje mládeži. 
První měsíce roku 2013 patři-
ly premiérovému účinkování 
v  registrované florbalové sou-
těži, a  to krajskému přeboru 
mužů. Již od  počátku sezóny 
se florbalisté usadili na  prv-
ním, tedy postupovém mís-
tě tabulky. Ačkoliv zejména 
v posledních kolech byly zápa-
sy velice napínavé, tak se flor-
balistům podařilo dotáhnout 
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sezónu, díky 16  výhrám, dvě-
ma remízám a  dvěma pro-
hrám, k  postupu do  Jihomo-
ravské ligy mužů. Tuto soutěž 
začali naši hráči v  podobném 
duchu jako sezónu předcho-
zí, nicméně pak přišlo před-
vánoční prozření a  pohled 
do reality. Zastávečtí florbalis-
té hrají již mnohem náročněj-
ší a vyrovnanější soutěž, a po-
kud budou chtít uspět, čeká je 
ještě nemálo práce. Přesto jsou 
florbalisté po  polovině sezó-
ny na  slibném čtvrtém místě. 
Bohužel ale ztráta na  postu-
pující pozice je již velká. Rok 
2013 byl pro florbalisty rovněž 
ve  znamení kroužku mladých 
florbalistů, který navštěvují 
děti z  prvních až pátých tříd 
ze Zastávky, ale i z okolí. Cel-
kem pravidelná účast více než 
deseti florbalistů je příslibem 
do budoucna.

Florbal je sportem, který je 
již zakořeněn ve  sportovních 
odvětvích v  naší zemi. Jsme 
rádi, že i Čechie Zastávka má 
ve svém portfoliu tento sport. 
Významným problémem to-
hoto sportu však je poměrně 
náročné zázemí. Pro soutěžní 
utkání v soutěžích, které hrají 
naši muži, jsou nezbytné spor-
tovní haly, které jsou větší, než 
je hala gymnázia. Je škoda, že 
v  našem okolí doposud nevy-
rostla sportovní hala, která by 
pomohla větší propagaci to-
hoto sportu. Je to možná úkol 
pro regionální chápání nejen 
fotbalu, ale i  dalších sportov-
ních aktivit.

Významné změny v  roce 
2013 zasáhly šachisty v  naší 
obci. Ještě v sezóně 2012/2013 
působili v obci šachisté jak pod 
hlavičkou TJ  Čechie Zastáv-
ka, tak pod hlavičkou Soko-
la Zastávka. Nedostatek hráčů 
se týkal obou klubů, a  proto 
bylo v  průběhu léta přistou-
peno ke  společnému jednání 
Čechie a Sokola o budoucnos-
ti tohoto sportu v obci. V zása-
dě existovaly jen dvě možnos-
ti. Buď zůstat ve stejném stavu 
jako před prázdninami s  tím, 
že okresní přebor pravděpo-
dobně nebude hrát ani Če-
chie, ani Sokol, nebo se spojit 
a  vytvořit oddíl, který postaví 
družstvo do  okresního přebo-
ru. Zdravý rozum naštěstí sla-
vil vítězství, a  proto byl přijat 
návrh na  sloučení obou od-
dílů do  nového týmu „Šachy 
Zastávka“, který zaštiťuje naše 
tělovýchovná jednota. I  z  to-
hoto důvodu do  nové sezóny 
2013/14 šachisté vstoupili s re-
lativně dobrou členskou zá-
kladnou. Tréninky probíhají 
vesměs v Centru celoživotního 
vzdělávání ve čtvrtek od 16.15 
do  cca 18  hodin. Mistrovská 
utkání okresního přeboru se 
hrají v malém sále Dělnického 
domu.

Pro šachisty je však typic-
ká nejenom pravidelná sou-
těžní činnost, ale rovněž celá 
řada dalších turnajů a setkání, 
zejména pak těch, jež se týka-
jí mládeže. Zastávecká šacho-
vá mládež začínala rok 2013 
ještě pod hlavičkou Sokola 

Zastávka. Mládežníci se účast-
nili jak soutěží jednotlivců, 
tak i  soutěží družstev. Jednalo 
se o  soutěže nejen okresního 
a krajského významu, ale také 
o  soutěže a  turnaje celostátní 
a mezinárodní. 

34. ročník Memoriálu Leoše 
Roztočila v bleskovém šachu

Ve středu 27. 3. 2013 se v re-
stauraci na  stadionu TJ  Če-
chie Zastávka, jako organizáto-
ra turnaje, sešlo 14  účastníků 
na  již 34.  ročníku Memoriálu 
Leoše Roztočila, alias místní-
ho turnaje v bleskovém šachu. 
Vítězem se stal Jiří Sysel, druhé 
místo obsadila Nataša Richte-
rová, třetí místo obsadil David 
Dumek.

Okresní přebor Brno-venkov 
v rapidšachu mládeže 2013

Naše mladé naděje se v po-
sledních letech pravidelně 
umísťují na  medailových mís-
tech. Letos nás děti potěšily 
sbírkou čtyř zlatých, jedné stří-
brné a  jedné bronzové medai-
le: Dumková Daniela, Dumek 
David, Hradílková Hana, Rich-
terová Julie  – 1.  místo, Rich-
ter Rudolf  – 2.  místo, Brázda 
Richard – 3. místo.

Krajský přebor v rapidšachu 
2012/2013

Hraje se celkem šest turnajů 
a do celkového hodnocení se ka-
ždému hráči počítají tři nejlepší 
umístění. Kategorii D10 vyhrá-
la Julie Richterová, na  4.  mís-
tě skončila Tereza Kalábová. 
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V kategorii D12 obsadila Hana 
Hradílková 5. místo. V katego-
rii  H14 obsadil David Dumek 
8.  místo, v  kategorii  H12 ob-
sadil Richard Brázda celkové 
14. místo. Na mistrovství České 
republiky se kvalifikovala Julie 
Richterová.

Znojemská královna 
a královnička 2013

V turnaji dívek do 14 let zví-
tězila Julie Richterová. V turnaji 
žen (nad 14 let) obsadila Dani-
ela Dumková v  rámci Jihomo-
ravského kraje 2. místo v kate-
goriích D18 a D20.

Mistrovství České republiky 
mládeže (do 14 let) 
v rapidšachu 2013

Na tomto mistrovství vybojo-
vala Julie Richterová v kategorii 
D10 stříbrnou medaili.

Mistrovství České republiky 
juniorů v rapidšachu 2013

Na  mistrovství v  kategorii 
juniorek získala Daniela Dum-
ková kompletní sadu medailí – 
v  kategorii D16 získala zlato, 
v kategorii D18 stříbro a v kate-
gorii D20 bronz.

Přebor škol 2013/2014
Z  okresního kola, které se 

6.  11.  2013 hrálo v  Zastávce, 
postoupilo do  krajského kola 
v  kategorii středních škola 
družstvo Gymnázia T.  G. Ma-
saryka Zastávka ve složení Ru-
dolf Zezula, Nataša Richterová, 
Daniela Dumková a David Du-
mek. V  kategorii základních 

škol prvního stupně postoupi-
lo do krajského kola „A“ druž-
stvo základní školy ve  slože-
ní Julie Richterová, Richard 
Brázda, Petr Pečenka a  Hana 
Hradílková. V  krajském kole 
družstvo gymnázia uhájilo 
2.  místo a  postoupilo na  mis-
trovství České republiky. Tým 
základní školy vybojoval vý-
bornou bronzovou medaili, 
a  je prvním náhradníkem pro 
toto mistrovství.

Mistrovství Moravy a Slezska
V  kategorii D10 vybojovala 

Julie Richterová stříbrnou me-
daili. V  kategorii D16 obsadi-
la Daniela Dumková 5.  místo. 
V  kategorii H14 obsadil David 
Dumek 37. místo.

Mistrovství České republiky 
mládeže do 16 let 2013

Chlapci se na  toto mistrov-
ství nekvalifikovali, a tak nás re-
prezentovala jen děvčata. V ka-
tegorii D16 obsadila Daniela 
Dumková 10. místo, v kategorii 
D10 vybojovala Julie Richtero-
vá bronzovou medaili.

DURAS OPEN „B“ 2013
Jeden z  prestižních turnajů, 

pořádaných v blízkém okolí, le-
tos v silné konkurenci 46 účast-
níků vyhrála Daniela Dumková, 
když za sebou nechala papírově 
mnohem silnější hráče (mimo 
jiné trenéry mládeže z  Vyško-
va a Kuřimi). Získala také titu-
ly Nejlepší žena, Nejlepší hráč 
s ELO do 1600 a Nejlepší hráč 
s ELO do 1800.

Mistrovství Evropy mládeže 
2013

Mistrovství Evropy mládeže 
se konalo v přímořském černo-
horském středisku Budva. Julie 
Richterová (bronzová z  mist-
rovství České republiky) ob-
sadila v  kategorii D10 celkové 
23. místo v 76členném startov-
ním poli.

Ze stručného výčtu aktivit 
šachistů je patrné, že se jedná 
o  partu lidí, kteří mají nejen 
rádi tento královský sport, ale 
že se s láskou věnují tomu, aby 
byla zajištěna i  jeho perspekti-
va. Chtěl bych v této souvislos-
ti poděkovat zejména Honzo-
vi Karberovi, Dušanu Lackovi 
a  Aleši Dumkovi za  obětavost 
při zajišťování šachových akti-
vit a  vstřícnost při řešení situ-
ace donedávna znesvářených 
klubů, které si již plně uvědo-
mují, že smysluplné volnočaso-
vé aktivity v budoucnosti, jsou 
důležitější, než malicherné spo-
ry z  minulosti. TJ  Čechie Za-
stávka bude usilovat o to, aby se 
podařilo mnohem více využít 
organizačního potenciálu, kte-
rý v  sobě členská základna ša-
chistů má.

Odbor Asociace sportu 
pro všechny měl v  roce 2013 
celkem 25  členů, z  nichž je 
12  žen, 5  mužů a  8  dorosten-
ců a  žáků. Zejména mládeže 
se do  činnosti ASPV zapojuje 
mnohem více, ale stejně jako 
v  dalších odvětvích TJ  Če-
chie Zastávka dáváme před-
nost sportování dětí před 
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formálním přihlašováním  se 
„za každou cenu“.

Asociace zajišťuje pravidel-
né kondiční cvičení starších 
mužů a žen, stejně jako trénin-
kové a  soutěžní využití mla-
dých sportovců, kteří nás re-
prezentují v  různých, zejména 
kolektivních sportech, jako na-
příklad ve florbalu nebo wood-
balu. Poděkování za  realiza-
ci těchto pravidelných aktivit 
patří především paní Libuš-
ce Říhové, Laďovi Křivánkovi 
a panu Řehořkovi.

ASPV zajistila i  řadu akcí, 
které byly určeny nejen obča-
nům naší obce, ale i  občanům 
obcí okolních. Jedná se zejmé-
na o  jarní turistickou neděli, 
která je připravena především 
pro rodiče s  dětmi. Přes pro-
blémy s  počasím v  roce 2013 
se tato již tradiční akce vyda-
řila. Úspěšnou akcí, a  již podle 
názvu se nelze divit, je „Burčá-
kový přechod Pálavy“. V  roce 
2013 se podařilo asociaci za-
jistit lepší podmínky, včetně 
optimálního spoje, a  tak není 
důvod, aby s  burčákem, nebo 
i bez něj, přešlo v roce 2014 Pá-
lavu mnohem více „Čechiáků“. 
Mezi úspěšné akce je třeba za-
řadit rovněž cyklovýlet údolím 
Chvojnice, stejně jako tradiční 
povánoční turistické putování 
za kamarády.

TJ Čechie Zastávka si je rov-
něž plně vědoma toho, že je 
však naším úkolem pečovat 
i o jeden z nejhezčích sportov-
ních areálů v okolí. Péče o areál 

a  jeho smysluplné využívání 
je nejen závazkem vůči našim 
předkům, ale rovněž k pronají-
mateli areálu, jímž je obec Za-
stávka. Výše podpory ze strany 
obce totiž nesporně míří nejen 
za  sportovními úspěchy, ale 
i  za  smysluplným využíváním 
volného času občanů obce.

V  roce 2013 se ve  spoluprá-
ci s obcí podařilo zajistit dobře 
připravené všechny sportovní 
plochy, kterých je skutečně ne-
málo. Dvě travnaté plochy, tři 
tenisové kurty, hřiště pro ma-
lou kopanou s  umělou trávou, 
stejně jako víceúčelové hřiště 
s  umělým povrchem. Myslím, 
že každý z  nás velice dobře ví, 
že péče o  jakoukoliv plochu je 
finančně náročná, protože žád-
ná není bezúdržbová. Nejvý-
znamnější akcí roku 2013 a lze 
předpokládat, že i roku 2014 je 
péče o  zázemí na  fotbalovém 
hřišti. V roce 2013 byla prove-
dena oprava havarijního stavu 
střechy nad kabinami a částí re-
staurace, v roce 2014 proběhne 
rekonstrukce vnitřních prostor 
v  kabinách a  části restaurace 
a  úprava okolí kabin, zejména 
pak směrem k lesu.

Čechie Zastávka je rovněž 
jedním z  nejvýznamnějších 
partnerů obce Zastávka, který 
se podílí na  zajištění kalendá-
ře akcí obce Zastávka. V našem 
areálu a za naší účasti se pořádá 
řada turnajů přípravek a  žáků, 
mezinárodní den dětí, tradiční 
víceboj v netradičních disciplí-
nách, a řada dalších, kterých se 
účastní široká veřejnost.

Čechie Zastávka je respek-
tovaným sportovním klubem 
nejen kvůli kvalitním sportov-
ním výkonům, práci v  oblasti 
volnočasových aktivit, ale rov-
něž díky aktivní a  odpovědné 
práci našich zástupců v  nad-
řízených orgánech. V  této ob-
lasti poděkování náleží panu 
Janu Křivému, Karlu Nekudovi, 
Tondovi Křížovi, Standovi Kra-
tochvílovi, Vladimíru Křiván-
kovi a  Libuši Říhové za  jejich 
práci v  těchto orgánech a  pře-
devším za  snahu prezentovat 
v těchto složkách, že sport není 
jen o  papírování, e-mailování 
a smskování.

Vážení přátelé,
ačkoliv tomu možná nevěří-

te, tak předchozí článek o prá-
ci TJ  Čechie Zastávka v  roce 
2013 obsahuje jen to důleži-
té. Myslím si, že můžeme být 
na TJ Čechii Zastávka hrdí. Byl 
bych však rád, kdyby byla zprá-
va o  činnosti Čechie v  příštím 
roce ještě o  trošku delší a  za-
hrnovala v  sobě třebas i  další 
sportovní odvětví. Přijďte nám 
s tím na Čechii pomoci. Čeká-
me na  Vás a  těšíme se na  naši 
vzájemnou spolupráci.

Jménem TJ  Čechie Zastávka 
Vám přeji hodně zdraví, štěstí, 
osobních i  pracovních úspě-
chů a  hlavně hodně krásných 
chvil, které prožijete v naší Tě-
lovýchovné jednotě Čechie 
Zastávka.

Petr Pospíšil, předseda 
TJ Čechie Zastávka
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21. 12. 2013 
Vánoční turnaj 
v Břeclavi – KP 2

Ráno jsme si připadali jako 
ve  večerníčku o  Rákosníčko-
vi: „Za  mlhou hustou tak, že 
by se dala krájet a možná ještě 
dál je…“ Břeclav. Jízda na  ml-
hovky ani za světla, ani za tmy 
není nic moc, ale nakonec jsme 
zdárně dojeli (tam i zpět). Staří 
mazáci letos postrádali tradiční 
výzdobu – na pódiu chyběl vá-
noční stromeček!

V  turnaji starších žáků hrál 
David Dumek. Nasbíral čtyři 
body a obsadil celkové 10. mís-
to ve  24členném startovním 
poli.

V turnaji mladších žáků jsme 
měli celkem početné zastou-
pení  – hned šest mládežníků! 
Nejlépe si vedl Rudík Richter, 
který ze sedmi zápasů posbíral 
celých 5 (!) bodů a to v 84člen-
ném startovním poli stačilo 
na  celkové 14.  místo. O  bod 
méně uhráli 25.  Ríša Brázda 
a  34.  Martin Žaža. Tři body 
nahrál 59.  Lukáš Moos, o  půl 
bodu méně 64.  Petr Pečenka. 

Jeden bod za  umatování sou-
peře si zapsal 84. Martin Polák.

11. 1. 2014 
Brno – KP DMD 
2013/2014 – 2. sraz

V prvním kole 2. srazu (tedy 
vlastně ve 4. kole) jsme se utka-
li s  družstvem SPgŠ+G Znoj-
mo. Podobně jako v  listopa-
du, v  prvním kole srazu hrál 
na  5.  desce Rudík. Tentokrát 

bohužel skončil velmi brzy – již 
po necelých deseti tazích dostal 
mat – 0:1. Ríša Brázda na čtvrté 
a Kuba Strnad na 3. šachovnici 
hráli podstatně déle, ale pro-
hráli oba – 0:3. Julča Richtero-
vá sice koncovku otočila ve svůj 
prospěch, ale než došla pěš-
cem do  dámy, spadl jí prapo-
rek – 0:4. Jediný čestný úspěch 
v tomto utkání zaznamenal Da-
vid Dumek, když jeho soupeř 
v koncovce přehlédl dvojí úder 

POLE ČERNOBÍLÁ, 
POLE VÁLEČNÁ
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jezdce a  ztratil celého střelce. 
Celkově prohra 1:4, zatím nej-
krutější. My ty první zápasy 
fakt asi nikdy nevyhrajeme…

Do  pátého kola proti Kuři-
mi „C“ jsme nastupovali s tím, 
že nemáme co ztratit, že mů-
žeme jen získat. Nejprve sice 
prohrál Martin Žaža – 0:1. Pak 
Ríša přehlédl několik drobností 
a kapituloval – 0:2. Ale na třetí 
desce soupeř poněkud zaváhal 
s Kubou Strnadem a byla z toho 
lekce „jak pěkně otočit partii“ – 
1:2. David Dumek na  druhé 
desce předvedl, jak získat figu-
ru a  vyhrát  – 2:2. A  suše jsme 

Julče sdělili, že výsledek zápasu 
závisí na ní. Ale nervozita z od-
povědnosti za  výsledek zřejmě 
podstatně více zatížila jejího 
soupeře, který po necelých pěti 
minutách hrubkou přišel o  fi-
guru či věž a vzdal – a senzace 
byla na světě – vyhráli jsme 3:2!

Euforie se přenesla i  do  šes-
tého kola, kdy jsme nastoupi-
li proti Lokomotivě  „C“, kte-
ré na  prvních dvou deskách 
chyběly opory hrající v  před-
chozích kolech. A  tak se Julča 
chodila dívat, jak Rudík deptá 
svého soupeře  – vedeme 1:0. 
Ríša Brázda si celkem rychle 

poradil na 4. desce a bylo to 2:0. 
Na  Kubu Strnada si vyšlápl 
Michael Kureš (o  kterém kdo-
si pronesl: „To je snad malej 
Kasparov!“)  – 1:2. Pak David 
prohrál  – 2:2 a  Julča celkem 
v poklidu vyhrála – 3:2.

Samozřejmě, že jsme měli 
(papírově) v  posledním 
kole s  vedoucím družstvem 
Loko  „D“ dostat výprask. 
Ale divy se děly dál. Nejprve 
Martin Žaža vydrtil soupeře 
a  o  chvíli později zavěsil taky 
Ríša Brázda  – 2:0. Na  tu chví-
li už čekal Kuba Strnad, aby dal 
remízu na třetí desce – 2,5:0,5. 



24    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

A  už jsme nemohli prohrát. 
Proto dostali David a Julča po-
kyn, aby dali partie za  remízu, 
ale Tomáš a Terezka Kocí měli 
pokyny opačné, remízu nepřijí-
mat. David stál v remízové po-
zici, ale nechal se vyprovoko-
vat k neuvážené akci – 2,5:1,5. 
Pak skončilo utkání Znojmo 
vs. Loko „E“, Znojmo prohrálo 
1,5:3,5 a už bylo jasné, že jsme 
ve  finálové skupině! A  dohrá-
vala se doslova poslední par-
tie  – všechna ostatní druž-
stva již opustila hrací místnost 
a  kluci z  Lokálky uklízeli ma-
teriál z ostatních stolů. Zůstaly 
jen Julča s Terezkou (zkrátka to 
nejlepší na  konec) jako šacho-
vé královny a  lámaly si hlavy, 
jak vyzrát na  tu druhou. Na-
konec byla úspěšnější Tereza – 
2,5:2,5. Tak děti Kocí zachrá-
nily Loko  „C“ před porážkou 
a nám zabránily vzít si do finá-
lové skupiny tři body.

Do  finále si totiž postupují-
cí družstva berou body ze vzá-
jemných zápasů. A na tom jsme 
my dosti bídně, bereme si s se-
bou pouze jeden bod za remízu 
s Lokálkou „D“ v 7. kole. Po se-
skládání družstev vypadá finá-
lová skupina takto:

1. Vyškov A 9 13
2. Loko Brno D 7 9
3. Veselí n. Mor. 6 12
4. Loko Brno E 6 9
5. Kuřim B 3 6
6. Ratíškovice B 3 4
7. Šachy Zastávka 1 6
8. Ratíškovice A 0 1

Finále se hraje tak, že druž-
stva skupiny  A  budou hrát jen 
s týmy ze skupiny B. Takže nás 
22. 3. ve Vyškově v hotelu Duk-
la čekají opět čtyři zápasy (Vy-
škov  A, Veselí, Ratíškovice  A, 
Ratíškovice  B). Jak vidno  – 
na  postup do  1.  ligy nemáme 
tu správnou startovní pozici. 
Nicméně umístění v  první os-
mičce jsme v listopadu snad ani 
nečekali.

18. 1. 2014 
Vyškovská rošáda – 
KP 3

Do  Vyškova jsme jeli tzv. 
„v plné palbě“ – 11 hráčů a do-
provod. Obíhat 11  dětí je cel-
kem fuška (a  protože Martin 
hrál v patře, tak se k tomu ještě 
přidaly i cesty do a ze schodů – 
dobrá průprava na Rajhrad, kde 
se tradičně hraje ve škole a ka-
ždý ze tří turnajů se odehrává 
v  jiném patře. Proto mám ten-
tokrát k  jednotlivým hráčům 

o  dost méně postřehů než 
obvykle.

V  turnaji špuntů hrál nej-
mladší člen oddílu Martin Po-
lák. Mezi 24  startujícími si 
vedl opravdu výborně, uhrál 
3  body (!) a  obsadil celkové 
16. místo. Je výborné, že si vší-
mal nemožných tahů soupe-
řů (i  když některé nechal bez 
povšimnutí), v  poslední par-
tii předvedl stylové matování 
dámou a  dvěma věžemi. A  tři 
body na konci byly víc, než jeho 
vlastní plán (počítal se dvěma 
body).

V  nejpočetnějším (sedm-
desátihlavém) turnaji  B jsme 
měli hned osm želízek v  ohni. 
Arnošt Motl uhrál dvě remízy 
a  s  1  bodem obsadil 69.  mís-
to. Lukáš Moos uhrál 2  body 
a  obsadil 59.  místo. Mohl 
uhrát minimálně o  bod či dva 
víc, ale tady se projevila zbrk-
lost. Nebyl ostatně sám, v  této 
disciplíně mu tentokrát zdat-
ně sekundoval Rudolf Richter, 
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který uhrál 3  body (z  toho je-
den za  vítězství nad Lukášem) 
a obsadil 46. příčku. Zřejmě bu-
deme muset na tréninku zavést 
výukovou metodu, kdy budou 
mít chlapci obě ruce za  zády, 
nebo ještě lépe – chlapci si bu-
dou na rukou sedět…

Václav Motl vybojoval také 
3  body, a  obsadil 40.  místo. 
Jenže mohl mít body  4, kdy-
by… kdyby ve  vyhrané partii 
s  nádherným časovým násko-
kem nepřestal mačkat hodiny. 
Takže nakonec prohrál na  čas. 
Doufejme, že příště si bude ho-
diny kontrolovat pečlivěji. Petr 
Pečenka získal celé 4  body (!), 

tedy nadpoloviční většinu 
a  umístil se na  30.  místě. A  to 
ještě v předposledním kole pro-
hrál s Richardem Brázdou. Ri-
chard Brázda uhrál také 4 body, 
ale díky lepšímu pomocnému 
hodnocení skončil o deset míst 
výše, tedy 20. Martin Žaža 
si vedl ještě lépe a  se ziskem 
4,5 bodu se umístil na 17. mís-
tě. Julie Richterová vybojovala 
5,5 bodu (jedna prohra a jedna 
remíza) a  obsadila bronzovou 
příčku. Skvělý výkon!

V  turnaji nejstarších 44 
účastníků uhrál David Dumek 
4  body, když slabší porážel, se 
silnějšími prohrával. To stačilo 

na  celkové 19.  místo. Daniela 
Dumková uhrála o  1  bod víc 
(jedna prohra a  dvě remízy) 
a obsadila 9. místo.

14.–15. 2. 2014 
Baštincův memoriál 
v Bezměrově

Pětikolového turnaje A se zú-
častnila Julie Richterová a  jako 
celkově nejslabší nasazená z 31 
hráčů získala pěkných 2,5 bodu 
a  obsadila 18.  místo. Po  třech 
remízách a  jedné prohře se jí 
podařilo vyhrát poslední kolo, 
a jak už to tak bývá, výhra v po-
sledním kole rovná se zpravidla 
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vydařený turnaj. Vzhledem 
k  tomu, že Natálie Kaňáková 
potvrdila i  opačnou platnost 
tohoto pravidla (tedy že pro-
hrané poslední kolo může po-
kazit celý turnaj i při jinak so-
lidních výkonech), podařilo se 
Julči vklínit mezi o hodně starší 
a silnější hráčky BŠŠ Fuskovou 
a Kaňákovou, obsadit tak druhé 
místo v ženách a získat stříbrný 
pohár a stříbrnou medaili.

V  turnaji  B si zahrál Rudík 
Richter a  aby se doprovod ne-
nudil, tak i autorka těchto řád-
ků  – Nataša Richterová starší. 
Rudíkovi se nijak zvlášť nedaři-
lo, výhra v prvním kole jej při-
vedla v několika dalších kolech 
k příliš silným soupeřům. Když 
konečně v 6. kole dostal Rudík 
slabší soupeřku, tato se k  par-
tii nedostavila. A  tak si Rudík 
spravil náladu výhrou v posled-
ním kole. Podal na  svoje mož-
nosti průměrný výkon a  získal 
3 body.

Zázraky se děly při vyhlašo-
vání kategorie žen v  B  turnaji, 
protože jsem překvapivě získa-
la 3. místo v ženách s pouhými 
uhranými 50 % (3,5 bodu). Tak 
jsem získala svoji první a prav-
děpodobně i  poslední medai-
li a  pohár v  tomto sportovním 
odvětví a  pochopila jsem, jak 
velkou výhodou v  šachu je být 
ženou… člověk (teda ženská) ty 
šachy ani nemusí umět hrát, aby 
byl občas oceněn. Radost mi 
kazila pouze velikost a věk dvou 
soupeřek umístěných přede 
mnou – obojí bylo velmi nízké.

Nataša Richterová

27. 2.–1. 3. 2014 
Brno – KP žáků 
jednotlivců

Julča Richterová hrála v  na-
prosté pohodě a  lehce zavá-
hala vlastně jen s  Vilémem 
Fajou, když ve  vyhrané kon-
covce postavila v  poslední mi-
nutě a  půl pat. Vítězka turnaje 
mladších žáků (6,5 ze  7) před 

nadcházejícím MČR tedy vypa-
dá, že je pěkně rozehraná.

Martin Žaža překvapil ze-
jména výkonem posledního 
dne, kdy uhrál 2,5 ze 3  bodů. 
Druhý den ovšem mohl uhrát 
minimálně 2 ze 3, ale zase se 
projevila moc rychlá hra… 
Díky sobotnímu skvělému vý-
konu nasbíral celkem 3,5 bodu 
a  obsadil výborné 10.  místo 
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(nasazený byl jako 20.), v  H12 
obsadil 7. místo.

Petr Pečenka hrál jednak moc 
rychle, jednak se v partiích čas-
to pouštěl do bezhlavého útoče-
ní s nekorektními oběťmi figur 
(což by možná zabralo v  bles-
kovkách nebo rapidu, ale ni-
koli ve  vážné partii), případně 
nechával soupeřům figury za-
darmo. Ale vedle toho se také 
blýskl několika pěknými kom-
binacemi. Na to, že uhrál 3 body 
– a díky tomu obsadil 15. mís-
to  – a  vzhledem k  tomu, že to 
byl jeho první turnaj ve vážných 
partiích, tak to byl velmi slušný 
výkon.

David Dumek vlastně jen 
dvakrát prohrál. Poprvé, když 

s  Eliškou Vavřínkovou přešel 
do  koncovky V+4 proti V+5, 
ale dopustil výměnu věží, a pak 
v  situaci 3 : 4 prohrál na  ne-
výhodu tahu. Proti Danielu 
Markovi přehlédl figuru, tak-
že v  koncovce měl jen pěšáky 
proti střelci. S  Pavlíkem (dří-
ve Dudar) a  Němcem to byly 
na  první pohled čisté remízy, 
i  když měl v  obou případech 
pěšce víc. Ve finále 4 ze 7 bodů, 
tj. těsná nadpoloviční většina, 
která stačila na celkové 8. mís-
to, 6.  místo v  H16. Turnaj byl 
velice vyrovnaný – o tom svěd-
čí, že vítězný Daniel Marko 
nasbíral 5,5  bodu, druhá Te-
reza Kocí a  třetí Mirek Bauer 
po 5 bodech.

Ríšovi se turnaj moc nepove-
dl. V  partiích dělal chyby, kte-
ré soupeři nemilosrdně tresta-
li… inu není vždycky posvícení 
a dva body jsou málo.

OP Brno-venkov 
(dospělých)

V  neděli 8.  12.  2013 k  nám 
na 4. kolo zavítali hosté ze So-
kola Tišnov. Zatímco Tišno-
váci přijeli v  základní sestavě, 
my jsme vzhledem k  pracov-
ním nedělím pánů M.  Šice 
a  P.  Wehrenberga a  účasti Jul-
či na  akci Mighty Shake opět 
povolávali náhradníka (auto-
ra článku). Nejprve kapitán 
Jan Karber remizoval na  šesté 
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desce, pak na  poslední des-
ce remizoval autor těchto řá-
dek. Načež remizovala Daniela 
Dumková. Rudolf Klapal do-
stal v dámové koncovce odtaž-
ný šach vedoucí ke  ztrátě věže 
a tím i partie. Pavel Kadeřábek 
vyměnil ve střední hře dvě figu-
ry za  věž, jenže v  koncovce se 
aktivní figury soupeře projevi-
ly jako velmi silné proti pasivní 
(slabé) věži a nakonec toho vy-
užil jiný soupeřův pěšec, který 
si došel do proměny. Karlu Pro-
kešovi chyběl v  pěšcové kon-
covce jeden tah, aby si současně 
se soupeřem postavil dámu… 
Výsledek pak upravil na  první 
šachovnici Jiří Kubíček, jednič-
ka na  soupisce, který ve  svém 
prvním utkání za naše družstvo 
porazil tišnovskou jedničku. 

Celková prohra 2,5:4,5 je opa-
kem vítězného třetího kola.

V 5. kole hraném 12. 1. 2014 
Zastávka rozdrtila Ivančice 6:1!
Kolek J.–Prokeš K. ................0:1
Patočka R.–Dumková D. .....0:1
Doležal P.–Klapal R. .......... ½:½
Skalník J.–Kadeřábek P. .... ½:½
Just P.–Karber J. ....................0:1
Podolský J.–Šic M. ................0:1
Dvořák J.–Richterová J. ........0:1

6.  kolo OP  Brno-venkov 
2013/2014 – 26. 1. 2014

Těsně před devátou jsme se 
sešli v  plném počtu v  malém 
sále. Jaké bylo naše překvape-
ní, když jsme soupeřů z kuřim-
ského déčka napočítali jen pět 
a vzápětí se nám dostalo potvr-
zení, že víc jich už dnes nebude! 

Rázem tak vedeme 2:0. Tím pá-
dem má Julča z domácích utká-
ní tři body a  100% úspěšnost. 
Na  druhou stranu už třikrát 
vstávala v neděli ráno zbytečně 
brzo. Až z  Mariánských Lázní, 
kde se účastnil OPENu seniorů, 
přijel Karel Glacner. Tentokrát 
také pro bod zdarma. Aby ne-
přišli zkrátka, sehráli mezi se-
bou alespoň tři cvičné partie.

V  roli rozhodčího jsem ko-
loval po malém sále a sledoval, 
jak se vyvíjí situace. Na  páté 
desce ztratil Miloš Šic figuru, 
ale i  přesto mu soupeř vnutil 
remízu – a vedeme 2,5:0,5.

Vzápětí přišel na  čtvr-
té šachovnici Jan Karber o  fi-
guru, ale měl bohužel také 
o  nějakého pěšce méně a  ví-
ceméně bylo o  výsledku této 
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partie rozhodnuto. Sice se ještě 
snažil na Lubomíra Adlera něco 
vymyslet, ale soupeř si výhodu 
figury víc pohlídal – 2,5:1,5.

Na  druhé šachovnici se děly 
také velmi zajímavé věci. Da-
niela Dumková hrála černými 

s  Pavlem Sádlíkem a  byla to 
vlastně odveta z loňského roku, 
která se velmi povedla. Vedeme 
3,5:1,5 a již nemůžeme prohrát. 

Na  první desce to s  Kar-
lem Prokešem vypadalo taky 
bledě, ale nakonec se pánové 

shodli na remíze – 4:2. Tím pá-
dem jsme jako družstvo celkově 
zápas vyhráli!

A  dohrávalo se na  třetí ša-
chovnici, kde si Rudolf Klapal 
vystavěl na  první pohled re-
mízovou pozici. První nabíd-
ka remízy přišla ještě v  době, 
kdy první dvě šachovnice hrály, 
a byla ze strany hostů zamítnu-
ta. Po skončení zápasů na prv-
ních dvou deskách byla nabíd-
nuta remíza ze strany hostů, ale 
Rudolf Klapal ji odmítl s tím, že 
je již ve vyhrané pozici. Ohláše-
ná výhra se po dalších asi deseti 
tazích stala skutečností.

Do  tabulky připisujeme tři 
body za  výhru a  bez ohledu 
na  výsledek posledního kola 
máme jisté místo ve  finálové 
skupině play-off!

23. 2. 2014 
OP Brno-venkov 2013/2014 – 
play-off 1. kolo
Sokol Tišnov „B“ – Šachy 
Zastávka 3,5:3,5

Čepeš L.–Kubíček J. ........... ½:½
Hlavsa V.–Prokeš K. .............1:0
Menšík F.–Dumková D. .......1:0
Kolačný J.–Klapal R. .......... ½:½
Šilha J.–Kadeřábek P. ............0:1
Brejcha L.–Karber J. .......... ½:½
Chlpoš P.–Šic M. ...................0:1

Jelikož Kuřim  „E“ porazilo 
Střelice 4,5:2,5, je jasné, že Ku-
řim je celkovým vítězem a my, 
Tišnov a Střelice budeme bojo-
vat o stříbro a bronz.

Autoři článků Aleš Dumek 
a Nataša Richterová
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Výroční členskou schůzi za-
hájil starosta sboru Zdeněk 
Milan, který přivítal všech-
ny přítomné členy a  vážené 
hosty v  čele se starostou obce 
RNDr.  Petrem Pospíšilem. 
Po  zahájení jednání byla chvil-
kou ticha uctěna památka všech 
zesnulých členů.

Následovala zpráva o  čin-
nosti hasičského sboru a  zá-
sahové jednotky v  roce 2013, 
kterou přednesl starosta hasič-
ského sboru. V hodnotící zprá-
vě ihned na  začátku zazněl vý-
čet členské základny, kdy měl 
Hasičský sbor Zastávka k 31. 12. 
2013 celkem 53  řádných členů, 
dva kolektivy mládeže a 18 čle-
nů zásahové jednotky.

Dále zde bylo informová-
no o  schůzové činnosti aktiv-
ní členské základny, která byla 
uskutečňována každé pondělí, 
kdy byly řešeny jak potřeby pro 
zajištění celoročního fungování 
hasičského sboru, oddílů mlá-
deže, ale také zde bylo prová-
děno stanovování pohotovostí 
a služeb směn zásahové jednot-
ky. Byla zde zhodnocena první 
akce uspořádána v  roce 2013, 
jíž byl „Tradiční hasičský ples“. 
Hodnocení této akce bylo velmi 
pozitivní, kdy byla vyzdvihnuta 
jak velká účast ze strany obča-
nů obce přímo na plese, tak i fi-
nanční podpora při předprodeji, 

kdy chodili hasiči zvát občany 
přímo do jejich domácností. Sa-
mozřejmostí bylo i poděkování 
jak sponzorům, tak i  organiza-
cím, jež ples podpořili jak svými 
dary, tak i vystoupeními v rámci 
kulturního programu. Mezi tyto 
organizace patří především Ta-
neční škola Mighty Shake, Ma-
žoretky Anife Rosice a Zahrád-
káři Zastávka.

Další akcí s přívlastkem tance, 
byla účast dětí z oddílů mladých 
hasičů, kteří se účastnili taneční 
soutěže Firedance, která se ko-
nala v Žabčicích. Zde si děti vy-
sloužily pochvalu za  výbornou 
reprezentaci obce Zastávka, kdy 
se ve všech disciplínách umístily 
na předních místech a dokázaly 
tak, že do jejich činnosti nepatří 
jen disciplíny požárního sportu, 
ale že se umí i krásně bavit.

Následovalo hodnocení sou-
těžní sezóny v  požárním spor-
tu. V minulém roce se soutěžní 
družstva účastnila obvodního 
kola v Újezdě u Rosic a to s ko-
lektivy starších a mladších žáků 
a v kategorii mužů. Mladší žáci 
vybojovali první místo, starší 
žáci se umístili na  třetím mís-
tě a  družstvo mužů si dovezlo 
z obvodního kola pohár za tře-
tí místo. Následná účast těchto 
družstev na okresním kole, které 
se konalo v  Březině u  Tišnova, 
přinesla pěkné výsledky. Muži 

dovezli pohár za  první místo, 
mladší žáci se umístili na  čtvr-
tém místě a  starší žáci na  mís-
tě šestém. Tyto výsledky zajistily 
družstvu mužů a mladších žáků 
postup na  přebor Moravské 
hasičské jednoty. Mladší žáci 
v  Přerově, kde se konal přebor 
Moravské hasičské jednoty mla-
dých hasičů, vybojovali krásné 
osmé místo. Muži na stejné sou-
těži, která se však konala v Brně, 
obsadili páté místo a vybojovali 
postup na  Mistrovství ČR Mo-
ravské hasičské jednoty a České 
hasičské jednoty, které se konalo 
v září v Pardubicích. Na této vr-
cholné soutěži pak obsadili mezi 
nejlepšími družstvy obou hasič-
ských jednot krásné šesté místo. 
Tímto také vlastně dospělí ha-
siči ukončili účast na soutěžích 
požárního sportu a pak už se vě-
novali především životu domá-
cí organizace, i když té se vlast-
ně věnovali i v období tréninků 
na soutěže.

Mimo postupové soutěže se 
především kolektivy mladých 
hasičů účastnili soutěží v požár-
ním sportu v rámci ligy mláde-
že Brno-venkov, vědomostních 
soutěží, jakými jsou například 
Tovačovské piškvorky, Soptík 
MHJ  2013, soutěž v  požárním 
útoku při mezinárodní výstavě 
Pyros 2013 a branného závodu, 
který se v  minulém roce konal 

HASIČI HODNOTILI ROK 2013

V pátek 10. ledna 2014 se v prostorách hasičské zbrojnice sešli nejen zastávečtí hasiči, ale i jejich 
kolegové z okolních sborů, aby zhodnotili činnost místního hasičského sboru v roce 2013.
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v  Týně nad Bečvou. V  rámci 
kategorie dospělých se přede-
vším prezentovali naši hasiči 
na  Tradičním víceboji v  netra-
dičních disciplínách, kde jsou 
nejen spolupořadateli, ale každý 
rok také soutěží. U této akce se 
nejedná ani tak o  to, kdo bude 
vítězem, ale spíš o přátelské se-
tkání zástupců jednotlivých 
organizací působících v  obci 
Zastávka.

I  když hasiči neobhájili pr-
venství z  minulého ročníku ví-
ceboje, přece jenom jedno ví-
tězství zastávečtí hasiči ve stejný 
den získali. A  to prvenství 
v  soutěži jednotlivců, takzva-
né Říčanské plíci, kde nás re-
prezentovali David Crha a  Jiří 
Kraus, který tuto soutěž ve  své 
kategorii vyhrál.

V rámci akcí pro děti se míst-
ní hasiči podíleli na  konání 
dětského dne v  obci a  na  kon-
ci letních prázdnin na  loučení 
s  prázdninami, a  to společně 
se školskými zařízeními půso-
bícími v  obci Zastávka. Jediné, 
co se v letošním roce nepoved-
lo uspořádat pro děti, byla sou-
těž v požárním sportu „O pohár 
starosty obce Zastávka“. I  když 
bylo všechno dobře připrave-
no, počasí zklamalo a z důvodu 
podmáčeného hřiště musela být 
soutěž zrušena.

Snad samozřejmostí letních 
prázdnin se stal letní tábor 
pro mladé hasiče, který se ko-
nal poslední týden v  červen-
ci a  to v  rekreačním středisku 
Menfis v Hořicích na Šumavě. 
Tentokrát byl program tábora 

upraven tak, že namísto výletů 
pěšky táborníci vyráželi na ko-
lech. Byla to pro všechny nová 
zkušenost, nejenom že urazili 
za  jeden den daleko více kilo-
metrů, než když chodili všu-
de pěšky, ale také ten pohled 
na  40  cyklistů v  jedné řadě 
byla krása. Celkový počet na-
jetých kilometrů za  celý tábor 
přesáhl 90, a  když si vezmete, 
že je ujely i šestileté děti, tak je 
to jistě slušný výkon. Celkem 
se letního tábora účastnilo 
28 dětí, šest vedoucích a  čtyři 
instruktoři.

V září hasiči pomohli obci při 
zajištění roznášky tablet s jodi-
dem draselným do domácností, 
který byl distribuován v  rámci 
dvacetikilometrového ochran-
ného pásma JE Dukovany. Dal-
ší akcí, které se členové místní-
ho hasičského sboru účastnili, 
byla odborná konference pro 
dobrovolné a profesionální ha-
siče pořádaná Moravskou ha-
sičskou jednotou na VUT Brno.

V  rámci podzimních a  zim-
ních aktivit pak uspořádali 
první ročník soutěže v disciplí-
nách TFA „O pohár prezidenta 
MHJ“. I když to byla první sou-
těž tohoto typu u nás v obci, je 
nutné zmínit, že se těšila velké 
návštěvnosti, kdy se jí účastni-
lo více jak 60 soutěžících z  řad 
dobrovolných i  profesionálních 
hasičů. Jistě stojí za  zmínku, 
že se mezi soutěžícími objevil 
i Stanislav Kalvoda, který je re-
prezentantem Hasičského zá-
chranného sboru ČR na  světo-
vých hasičských hrách.

Jednou z  ojedinělých akcí, 
kterou byl zastávecký hasičský 
sbor nositelem, byla humani-
tární sbírka uspořádaná Mo-
ravskou hasičskou jednotou 
na  pomoc oblastem, které za-
sáhly ničivé červnové povodně. 
Ve spolupráci s okolními hasič-
skými sbory se podařilo sesbírat 
vybavení a  materiál v  hodnotě 
přes sto tisíc korun. Tento mate-
riál byl shromažďován na místní 
hasičské zbrojnici. Členové sbo-
ru zajistili nakládku materiálu 
a následně prostřednictvím do-
pravního automobilu s  vlekem 
zajistili jeho dopravu do  místa 
určení, jímž bylo humanitární 
středisko v obci Hořín u Mělní-
ka. Na  závěr roku bylo společ-
ně s  obcí uspořádáno zpívání 
pod vánočním stromem spo-
jené s  rozdáváním „Žaludova 
punče“ a  krásným vánočním 
ohňostrojem.

Při hodnocení činnosti zása-
hové jednotky byli všichni pří-
tomní seznámeni s  následující-
mi informacemi. Jednotka má 
v současné době celkem 18 ak-
tivních členů. Ke  své zásahové 
činnosti využívá techniku CAS 
25 K  T 815, DA 16/L-1 Ive-
co Daily a  VEA Škoda Felicie. 
Dále pak pro svoji činnost ješ-
tě využívá valníkový automo-
bil T  138  VN, přívěsný žebřík 
ZD 12 a přívěs pro převoz hava-
rovaných vozidel.

Tak jako tomu bylo v  před-
chozích letech, i  v  roce 2013 
jednotka fungovala v  kategorii 
JPO  II/1 s  režimem stálé po-
hotovosti, tedy s  dopoledními 
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hotovostmi a  nočními služba-
mi přímo na  hasičské zbrojni-
ci. Jako každý rok absolvovala 
veškerá technika povinné tech-
nické prohlídky, které proběhly 
bez zásadních problémů. Na zá-
kladě stanovené předurčenosti 
KŘ HZS  JMK je naše jednotka 
vysílána především k  mimo-
řádným událostem typu požár 
a  to v  rámci hasebního obvo-
du Rosice a  v  rámci mezikraj-
ské pomoci na části území kraje 
Vysočina na  území hasebního 
obvodu Náměšť nad Oslavou.

V  roce 2013 jednotka zasa-
hovala celkem u  43  událostí, 
z nichž požáry činily 26 přípa-
dů, technické pomoci 7  přípa-
dů, plané poplachy 4  případy 
a  proběhlo 6  námětových cvi-
čení. Na základě platných smluv 
o sdružení prostředků na zajiš-
tění požární ochrany na  katas-
trálním území obce je zásaho-
vá jednotka místní jednotkou 
také pro obec Babice u  Rosic 
a Tetčice. Od 1. 1. 2014 se stala 
také místní jednotkou pro obec 
Lukovany, kam dosud vyjíždě-
la vždy v  I.  stupni požárního 
poplachu.

Členové jednotky pracují 
ve stanovených funkcích: velitel 
jednotky, velitelé družstev, stroj-
níci a hasiči tak, jak to ukláda-
jí předpisy o  požární ochraně. 
Většina členů jednotky je také 
nositeli dýchací techniky a  je 
vyškolena pro obsluhu moto-
rových pil. V minulém roce dva 
členové jednotky absolvovali 
kurz pro nositele dýchací tech-
niky, který je v  současné době 

nově pořádán ve Školicím zaří-
zení HZS JMK v Tišnově. Mimo 
základní odbornou přípravu, 
kterou nám stanovuje stávající 
legislativa, místní hasiči v  září 
2013 uskutečnili společně s ha-
siči ze Zbýšova třídenní výcvik 
v mobilním polygonu v Berlíně-
-Heinesdorfu. Pro všechny zú-
častněné to byla nová zkušenost 
a hlavně si vyzkoušeli, jak vcel-
ku jednoduché je zajistit kvalit-
ní výcvik pro nositele dýchací 
techniky přímo na stanici. Z celé 
této akce se nestal pouze výcvik 
spojený se získáváním nových 
zkušeností, ale díky přátelské 
atmosféře se jistě prohloubilo 
i  dlouholeté přátelství lidí, kte-
ří dělají dobrovolně stejnou čin-
nost, i když každý v jiném státě 
a v jiných podmínkách.

V  souvislosti s  likvidací ná-
sledků ničivých povodní v roce 
2013 byla naše jednotka požá-
dána prostřednictvím KOPIS 
HZS o vyslání dvou členů jed-
notky na pomoc při stavění po-
vodňových zábran v Praze. Pro 
tento zásah byli vysláni dva čle-
nové jednotky: Martin Klusák 
a Filip Reich. Jistě oba dva od-
vedli kvalitní práci a jejich účast 
na tomto zásahu byla přínosem.

Naši hasiči neplnili jen úkoly 
při řešení mimořádných udá-
lostí, ale snažili se celoročně 
pomáhat obci a jejím občanům. 
Prováděli čištění kanalizace 
v  obci, kácení nebezpečných 
stromů na území obce, zalévání 
veřejné zeleně v  období sucha 
a  ostatní činnosti, o  které byli 
požádáni buď vedením obce 

anebo samotnými občany. Při 
činnosti sboru i  jednotky od-
pracovali celkem přes 1500 ho-
din, při zásahové činnosti přes 
400  hodin, při zajištění stálé 
pohotovosti jednotky celých 
365 hodin.

Z  přednesené zprávy o  čin-
nosti místního hasičského sbo-
ru jasně vyplynulo, že je sbor 
organizací velmi aktivní. To, že 
se přes 130  let daří zastávecké 
hasiče udržet činné ve všech ob-
lastech, je zásluhou mnoha ge-
nerací lidí, kterým není jejich 
okolí lhostejné. Členská základ-
na se dlouhodobě podílí nejen 
na výchově mládeže, kulturním 
a  společenském životě, pomoci 
občanům v nouzi a mnohé dal-
ší veřejně prospěšné činnosti. 
Za to jí bylo v rámci diskuse po-
děkováno jak od  představitelů 
sdružení, tak i od pana starosty 
obce RNDr. Petra Pospíšila.

Toto poděkování patřilo všem 
zasloužilým členům za kvalitně 
připravené zázemí pro součas-
nou činnost, stávajícím aktiv-
ním členům a členkám za jejich 
poctivě odvedenou práci a všem 
okolním sborům za  dosavadní 
výbornou spolupráci. Nemalé 
poděkování si ale zaslouží také 
členové zastupitelstva obce Za-
stávka, občané, firmy a  orga-
nizace a  všichni ostatní, kteří 
činnost místních hasičů inten-
zivně podporují. Bez nich by 
nebylo možné se tomuto dob-
rovolnému hasičskému řemeslu 
věnovat.

Zdeněk Milan, 
starosta sboru
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…jsme opustili v  minulém 
roce v listopadu, kdy se kona-
lo předvánoční posezení ve vi-
nárně v Lukovanech, jak už se 
stalo v klubu zvykem.

V  pátek 6.  prosince jeli naši 
členové za kulturou do Brna.V 
Mahenově divadle se zúčastnili 
představení Betlémská hvězda.

Hned začátkem prosince 
se konala jako každým rokem 
slavnostní schůze klubu seni-
orů ve velkém sále Dělnického 
domu, kde kromě dobrého po-
hoštění na všechny čekala kul-
turní akce, připravená členkami 
našeho klubu. Máme výborné 
tanečnice, které nám tentokrát 
předvedly námořnický tanec.

Naší schůze se zúčastnil i  pan 
starosta Petr Pospíšil.

V úterý 10. prosince prosince 
se vydali členové klubu na  vy-
cházku  – tentokrát ze Zastáv-
ky do Babic.Vycházky se samo-
zřejmě konají pravidelně každý 
týden v  úterý a  zúčastňuje se 
jich stále více zájemců.

A  12.  prosince jsme uspořá-
dali další velkou akci  – a  sice 
jeli jsme na  zájezd do  předvá-
noční Prahy. Tam jsme nejdříve 
navštívili sbírku českého stře-
dověkého umění v  Anežském 
klášteře, kde jsme uviděli ori-
ginály od  Mistra Theodorika, 
který vyzdobil kapli sv.  Kříže 
na  Karlštejně svými ojedinělý-
mi malbami. Také jsme zhlédli 

originál oltáře Mistra Třeboň-
ského, oltáře, jehož fragmen-
ty jsme viděli loni při naší ná-
vštěvě Třeboně. Poté jsme se 
pěšky prošli Pařížskou ulicí se 
spoustou nádherných seces-
ních domů, „nakoukli“ do  Ži-
dovského města  – například 
jme si prohlédli nejstarší syna-
gogu ve  střední Evropě  – Sta-
ronovou synagogu. Důkladně 
jsme si rovněž prohlédli Staro-
městské náměstí se všemi jeho 
důležitými objekty, především 
Staroměstskou radnici a  podí-
vali se na Orloj.

Na  Staroměstském náměs-
tí, na  Václavském náměs-
tí a  na  náměstí Republiky se 
odehrávaly Vánoční trhy, které 

KLUB SENIORŮ

Dělnický dům. Foto: j. Klíma
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jsme pak navštívili po  obědě. 
Někteří se podívali rovněž 
do  kostela Panny Marie Sněž-
né na  Václavském náměstí, 
kde byla pěkná vánoční vý-
stava. Když se zešeřilo, vydali 
jsme se všichni na  společnou 
procházku po  Královské cestě 
ke Karlovu mostu a kolem Vl-
tavy, abychom si prohlédli krás-
ně osvětlené historické objek-
ty. Pěkný výhled nám pokazila 
pouze částečná mlha. Už una-
veni jsme se vrátili zpět domů.

Pokračovaly naše vycház-
ky do  okolí a  ta nejdůležitější 
se odehrála 27.  prosince, kdy 
se většina členů klubu vyda-
la společně s  panem starostou 
Petrem Pospíšilem do  Marián-
ského údolí a  po  vycházce se 
všichni občerstvili v  restauraci 
Čechie na  zastáveckém hřišti. 
Tak jsme vlastně uzavřeli loň-
ský rok 2013.

Letošní rok začal Valnou 
hromadou a  pokračoval sé-
rií vycházek  – a  sice 7.  led-
na,15. ledna, 28. ledna, 4. února 
a  11.  února. První vedla k  Za-
křanům, další přes Mariánské 
údolí na  Litostrov a  Domašov, 
následující přes Oboru směr 
Babice do  Rosic. Únorové vy-
cházky směřovaly do Babic ko-
lem Ferdinanské a dále do Zbý-
šova. Poslední – 11. února vedla 
na  Kratochvilku, Rosice a  zpět 
na Zastávku. Posledních 14 dní 
v únoru byly vycházky další.

Ve čtvrtek 13. února 2014 se 
pětadvacet členů našeho klubu 
vydalo večer do Brna na Kraví 

Horu,  kde  z  místní hvězdárny 
a  planetária  sledovali večerní 
oblohu. Odborný výklad nám 
poskytl pracovník observatoře.

Za klub seniorů: 
Zora Stejskalová 

a Iva Klímová

Zájezd do Prahy. 2× foto: B. Vinohradský
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Jednou z  významných udá-
lostí zastáveckých zahrádkářů 
je každoročně pořádaný ples.

Letos se konal 1. února a ná-
vštěvníků bylo hodně – sál byl 
téměř zaplněn! Hosté si mohli 
dobře zatančit, ale také se po-
bavit při programu. Ukázky 
společenských tanců předvedli 
členové skupiny Mighty Shake 
Zastávka a byli velmi dobří. Vr-
cholem každého plesu je vždy 
tombola. I letos tomu tak bylo. 
Spoustu dárků do tomboly do-
dali pravidelní sponzoři a ostat-
ní příznivci zahrádkářů.Všem 

jim patří velký dík! Účastníci 
plesu rovněž pozitivně ohod-
notili květinovou výzdobu sálu, 
i  to, že každá žena při vstupu 
do  sálu obdržela růži a  muži 
nějaký drink.

Ale Zahrádkáři letos neorga-
nizují pouze ples. Už 13. dubna 
se koná valná hromada zahrád-
kářů v  jejich klubovně na ulici 
1.  máje ve  14  hodin. Jsou zvá-
ni samozřejmě všichni členové 
klubu zahrádkářů, ale i  další 
hosté.

Jednou za  dva roky se už 
řadu let navštěvují zastávečtí 

zahrádkáři se zahrádkáři ze 
Slovenského Grobu. Před dvě-
ma roky hostili slovenské přáte-
le zahrádkáři zastávečtí, v tom-
to roce jsou zastávečtí pozvání 
do Slovenského Grobu. Setkání 
proběhne 2. srpna tohoto roku 
a jsou opět zváni nejen zahrád-
káři a  jejich rodinní příslušní-
ci, ale i  další zájemci. Všichni 
se mohou hlásit buď u  svých 
desátkářů, nebo přímo v  klu-
bovně organizace každou první 
středu v měsíci od 18 hodin.

Za Zahrádkáře: 
Zora Stejskalová

Zahrádkářské události 
v letošním roce 2014
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Myšlenka obnovy tohoto 
tradičního a  velmi populár-
ního plesu se v  hlavách sou-
časných hráčů a  hráček celé 
Tělovýchovné jednoty Čechie 
Zastávka rýsovala již dlouho. 
Letos jsme se rozhodli tuto 
myšlenku zrealizovat a  uspo-
řádali 1. Sportovní ples v nové 
éře. Vzhledem k věku organi-
zátorů jsme nebyli schopni 
určit, po kolikaleté pauze 
byl tento ples obnoven. 
Tímto bychom chtě-
li požádat některého 
z  pamětníků spor-
tovních plesů o  do-
datečnou informaci.

S  blížícím se za-
čátkem stoupala ner-
vozita a  nedočkavost 
a čím dál víc se v hla-
vách pořadatelů honi-
ly různé myšlenky. Tyto 

pocity postupně opadaly s na-
růstajícím počtem obsazených 
míst v  sále Dělnického domu 
a  veškerá nervozita byla ta-
tam s  prvními tóny brněnské 
cimbalové skupiny Baobab 

a plnícím se parketem. Celý ve-
čer probíhal v  přátelském du-
chu a kromě skvěle hrající sku-
piny Baobab byl pro přítomné 
nachystán i  doprovodný pro-
gram v  podobě netradičních 
sportovních her, vystoupení 
skupiny Mighty Shake Zastáv-
ka a  žonglovací skupiny Ulti-
mate juggling squad. Vyvrcho-
lením večera byla velmi pestrá 
a  hodnotná tombola. Věříme, 
že po  úspěšném prvním roce 
bude následovat ročník dru-
hý a  ještě úspěšnější, a  na  něj 
naváže několik desítek dalších 
sportovních plesů.

Jménem všech pořadatelů 
a  celé TJ Čechie Zastávka by-

chom chtěli poděkovat obci 
Zastávka a  všem spon-

zorům za  štědré dary 
do  tomboly. Doufá-
me, že i  vám všem se 
1. Sportovní ples líbil 
a  že se znovu setká-
me na  druhém, ješ-
tě lepším ročníku. 
Na  viděnou v  roce 
2015.

Za TJ Čechii 
Zastávka 

Jan Pospíšil

TJ ČECHIE ZASTÁVKA 
OBNOVILA TRADICI…
V pátek 7. února 2014 se naskytla jedinečná 

možnost vidět sportovce a sportovkyně 

TJ Čechie Zastávka v jiném než sportovním 

oblečení. Byl pro to velmi dobrý důvod: 

obnovení dlouholeté tradice konání 

sportovního plesu.
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OL

ST
VÍ

K plnění povinné školní do-
cházky mohlo být přijato i dítě, 
které dosáhne šestého roku 
věku v  době od  září do  konce 
června příslušného školního 
roku (tj. od 1. 9. 2014 do 30. 6. 
2015), je-li přiměřeně tělesně 
i  duševně vyspělé a  požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v  období od  září 
do  konce prosince je také do-
poručující vyjádření školského 
pedagogického zařízení, pod-
mínkou přijetí dítěte naroze-
ného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření škol-
ského pedagogického zařízení 
a odborného lékaře.

Přiměřenou duševní vyspě-
lost a  celkovou tělesnou zra-
lost posoudili zapisující učite-
lé na  základě údajů získaných 
od  rodičů (zákonných zástup-
ců) a vlastního pozorování dítě-
te během zápisu. V novém škol-
ním roce plánujeme otevření 
dvou prvních tříd. 

Do  školy přišlo v  těchto 
dnech v  doprovodu svých ro-
dičů celkem 41  dětí. Většina 
z nich školu už znala, protože ji 
navštívila během dnů pro před-
školáky pořádané jednotlivými 

školkami.Tentokrát to bylo tro-
chu jiné, nové, plné očekává-
ní. Vždyť zápis do  první třídy 
je pro děti a jejich rodiče velká 
událost.

Všechny děti, které se zápi-
su zúčastnily, se snažily ukázat, 
co už umí a dovedou. Zatímco 
rodiče vyplňovali s  pedagogy 
potřebnou agendu, jejich ra-
tolesti předváděly, co všechno 
umí a co doma i ve školce zatím 
zvládly.

Školní zralost se u  dětí ově-
řuje nenásilným povídáním, 
kreslením a  činnostmi, které 
v  mnohém připomínají hru. 
Nastávající žáčci zpívají pís-
ničky či recitují. Také obtahují 
a  překreslují různé tvary, kde 
si pedagog ověří vedoucí ruku 
i úchop tužky. Děti opakují ná-
vodná slova pro zjištění úrovně 
řeči, při hře s kostkami a naku-
pování ověřujeme matematic-
kou představivost.

Zápis žáků do prvních tříd
Na naší škole proběhl ve dnech 4. a 5. února 2014 zápis žáků 

do první třídy školního roku 2014/2015. K zápisu se dostavily děti, 

které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2014.
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Jemnou motoriku si děti vy-
zkouší při vystřihování domeč-
ku, dále poznávají různé tva-
ry i  barvy při hře s  kostkami. 
Komunikační schopnosti zjistí 
učitel krátkým rozhovorem nad 
obrázkem. Každý nastávající 
žáček si odnese ze školy drob-
né dárky.

Děti si připadají už velké 
a  jsou pyšné na  to, že už jsou 
brané jako „skoroškoláci“. Tak 
ať se jim od září ve škole dobře 

daří! Nezbývá, než popřát všem 
budoucím prvňáčkům pěk-
ně prožité zbylé dny ve  škol-
ce, krásné prázdniny plné slu-
níčka a  po  nich  velkou chuť 
do 1. třídy.

Škola připravila pro zájemce 
EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ 
SKUPINY pro žáky a jejich ro-
diče, celkem deset lekcí. Infor-
mace obdrží zákonní zástupci 
od učitelek ve svých školkách.

Skupiny jsou určeny pro bu-
doucí prvňáčky a jejich rodiče. 
Pod vedením zkušeného pe-
dagoga rozvíjí v  dětech schop-
nosti a dovednosti důležité pro 
zvládnutí vstupu do  základní 
školy. Obsahově velmi pestré 
lekce jsou zaměřené na smyslo-
vé vnímání, početní představy, 
rozvoj řeči, soustředěnost při 
práci, uvolňování ruky, správné 
držení tužky apod.

Statistické údaje 
o zápisu:

• Celkem žáků u  zápisu 41, 
z toho chlapců 24 a dívek 17

• Celkem zapsaných žáků 31 
(z  toho 15 chlapců a  16 dí-
vek), z  toho zapsaných žáků 
po odkladu 5 (2 dívky)

• Jednotlivé MŠ
U Školy 13 
(6 chlapců, 7 dívek)
Havířská 9 
(5 chlapců a 4 dívky)
Babice 7 
(2 chlapci a 5 dívek)
Jiná 2 dívky

• Žádosti o odklad 10 z toho 
1 dívka

Pokud rodiče (zákonní zá-
stupci) žádají o odklad povinné 
školní docházky, musí žádost 
doložit doporučením odbor-
ného lékaře a  školského pora-
denského zařízení. O  povolení 
odkladu rozhoduje ředitel ško-
ly. Žádost s přílohou musí rodič 
doručit do školy do 31. 5. 2014 
včetně.

Mgr. Radka Bochníčková, 
zástupce ředitele



Stará osada ze středu obce, foto O. Knoll

Stará osada v soudobém pohledu ve směru 
Náměšť nad Oslavou



Křižovatka ulic 1. máje a Babická od Náměště, 
foto O. Knoll

Křižovatka ulic 1. máje a Babická dnes
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