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Vážení čtenáři ZZ,

rok 2014 pomalu počítá své poslední dny a vy máte 
možnost otevřít poslední vydání letošního ročníku 
Zpravodaje.

Kromě obligátního Slova starosty a bilančního článku 
místostarosty Zastávky je rubrika Obec informuje zaplněna 
přehledy z jednání zastupitelstva obce; přináší výsledky 
podzimních komunálních voleb a ustanovení nových 
pracovních a poradních orgánů vedení obce.

Nechybí ani pozvánky do kalendáře nadcházející plesové 
sezóny 2015 nebo informace o startujícím programu 
Mikroregionu Kahan Kahánek.

Poměrně bohatě jsou zastoupeny také zprávy shrnující 
aktivity zastáveckých kulturních, sportovních sdružení 
a spolků: hasiči, šachisté, hokejisté, sokoli, senioři.

Nabízí tedy vše podstatné, co se událo a změnilo v těchto 
institucích během posledního čtvrtletí… zbývá se jen začíst 
a vybrat si to nejzajímavější čtení právě pro Vás, občany 
Zastávky a okolí.

Na obálce Zpravodaje také posledním číslem končí 
reprodukce srovnávacích fotografií z kalendáře Proměny 
Zastávky 2014 Vlastivědného spolku Rosicka-Oslavanska.

Vážení čtenáři ZZ, vše krásné a dobré do roku 2015 přeje 
redakce ZZ.
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Vážení spoluobčané,

jsem upřímně rád, že mám 
tu čest opět uvést Zastávec-
ký zpravodaj slovem starosty 
obce. Díky Vaší důvěře za-
hajuji páté volební období 
v  této funkci. Možná získané 
znalosti a  zkušenosti, mož-
ná stále uspěchanější doba 
upřednostňující komunikaci 
prostřednictvím technických 
přístrojů, možná přibývající 
věk způsobují, že cítím stále 
větší odpovědnost za  Vámi 
projevenou důvěru. Byl bych 
proto velice rád, kdybyste mi, 
stejně jako v  předešlých le-
tech, pomohli se zvládnutím 
funkce starosty obce tím, že 
se budete i  nadále zapojovat 
do  spolkového, sportovního 
i  kulturního života obce, že 
si najdete čas na společná se-
tkání při různých příležitos-
tech, že se se mnou podělíte 
o Vaše náměty, které by život 
v naší krásné obci zlepšily. 

Jsem velice rád, že volby 
do  zastupitelstva naší obce 
v sobě nesou na jednu stranu 
to, co ke každé soutěži samo-
zřejmě patří, tedy soustředě-
ní, vzrušení, snahu zaujmout, 
zamyšlení se nad budouc-
ností, stejně jako zhodnoce-
ní minulosti.  Jako pozitivní 

však vidím i skutečnost, že se 
bezprostředně po volbách ba-
víme o  konkrétních problé-
mech a způsobech jejich řeše-
ní. Život je příliš krátký na to, 
abychom se v  něm zabývali 
malichernostmi, a příliš krás-
ný na to, abychom si ho kazili 
zbytečnými spory. Myslím si, 
že předešlé věty platí, ačkoliv 
jsem si bohužel mnohem více 
vědom toho, že překvapení 
od  bližních nemusí být jen 
příjemná. 

Jsou před námi jedny z nej-
krásnějších dnů v  roce. Pro-
žijeme vánoční svátky, roz-
loučíme se s  rokem 2014 
a  přivítáme rok nový, rok 
2015. Je před námi možnost 
se na  chvilku zastavit, ne-
pustit si počítač, televizi. Je 
před námi možnost chytit ně-
koho za  ruku, podívat se mu 
do  očí a  třeba jen mlčet. Je 
před námi možnost zamyslet 
se nad tím, zda svůj život sku-
tečně žijeme, či ho jen přeží-
váme. Je před námi možnost 
vzpomenout si na  ty, kteří 
se dnešních chvil nedočkali, 
a  přesto na  ně pořád vzpo-
mínáme a  není nám lho-
stejné, jak by se na  náš život 
a na naše skutky dívali. 

Přál bych sobě i nám všem, 
abychom v  sobě našli tu sílu 
uvědomit si, že „je před námi 
možnost“. Ta nebyla vždy 
dána našim předkům a  do-
dnes není samozřejmá v růz-
ných částech světa, z  nichž 
některé jsou nám již velice 
blízko. Buďme alespoň pár-
krát v  roce sentimentální, 
nestyďme se za  smích ani 
za slzy, nestyďme se za emoce 
a nestyďme se za to, že aspoň 
pár chvil v roce nic neděláme. 
I když to nicnedělání s bližní-
mi dělá svět podle mého ná-
zoru mnohem krásnější. Jen 
při tom lenošení, prosím, ne-
zapomeňte přijít v pátek pod 
vánoční stromek: zazpívat si 
koledy, ochutnat letošní vol-
bu Žaludovského punče a po-
zdravit svoje bližní. 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám 
v  závěru mého článku po-
přál jménem svým a  jmé-
nem členů Zastupitelstva 
obce Zastávka hodně zdra-
ví, štěstí, pracovní a  osobní 
pohody a  spoustu krásných 
dnů v  roce 2015 v  naší krás-
né obci.

Petr Pospíšil, starosta obce

SLOVO STAROSTY
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ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konané-

ho dne 27. 8. 2014
2. rozpočtové opatření č. 8/2014 obce Zastávka
3. smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-

ného břemene mezi obcí Zastávka a  E.  ON 
Distribuce na p. č. 103/1 v k. ú. Zastávka, s ná-
zvem „Zastávka – Jaroš: NN příp. kab.“ a po-
věřuje starostu obce jejím podpisem

4. smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene mezi obcí Zastávka a  E.  ON 
Distribuce na p. č. PK 238/2 v k. ú. Zastávka, 
s názvem „ Zastávka – Nová osada 505 : NN 
úpr. příp.“ a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem

5. smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene mezi obcí Zastávka a  E.  ON 
Distribuce na p. č. PK 238/2 v k. ú. Zastávka, 
s názvem „ Zastávka – Nová osada 505: NN 
úprava v. vedení“ a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

6. Smlouvu o  zřízení věcného břemene mezi 
obcí Zastávka a E.ON Distribuce na p. č. 852 
v  k.  ú. Zastávka, s  názvem „SF47086708015 
Zastávka, Dvořákova 352“ a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

7. prodej a  kupní smlouvu pozemku p.  č. 
1252/6, ostatní plocha, o výměře 33 m2, v k. ú. 
Zastávka, za  cenu 100  Kč/m2 a  náklady pro-
deje a pověřuje starostu obce jejím podpisem

8. prodej a kupní smlouvu pozemků p. č. 1252/6, 
ostatní plocha, o výměře 9 m2, p. č. 1252/3, za-
hrada, o výměře 165 m2 a p. č. 1252/4, zahra-
da, o výměře 169 m2, v k. ú. Zastávka, za cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

9. revokaci usnesení I.  9 z  jednání zastupitel-
stva obce ze dne 25.  6. 2014 ve  znění: „ZO 
schvaluje prodej pozemků a  kupní smlouvu 

o prodeji pozemků p. č. 175/4, zahrada, o vý-
měře 161 m2 a p. č. 176/4, ostatní plocha o vý-
měře 63 m2 za kupní cenu 100 Kč/m2 a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

10. prodej pozemků a  kupní smlouvu o  pro-
deji pozemků p.  č. 175/4, zahrada, o  výmě-
ře 161  m2 a  p.  č. 176/4, ostatní plocha o  vý-
měře 63  m2, v  k.  ú. Zastávka, za  kupní cenu 
100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

11. prodej a kupní smlouvu pozemku p. č. 105/4, 
zastavěná plocha, o výměře 44 m2, budovy, ob-
jekt bydlení, č. p. 545, jež je součástí pozemku 
p. č. 105/4, v k. ú. Zastávka, panu D. T., za cenu 
200 000 Kč a náklady prodeje (znalecký posu-
dek v  hodnotě 6 220  Kč) a  pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

12. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Zastávka a E. ON na stav-
bu s názvem „Zastávka, kabel VN, Barko“

13. podání žádosti o  zařazení výstavby 
Regionálního informačního centra v  obci 
Zastávka do rozpočtu JMK na rok 2015

14. nastavení smluvního vztahu mezi obcí 
Zastávka a  Českými drahami na  pronájem 
části nádražní budovy Českých drah v  obci 
Zastávka jako dlouhodobý pronájem na dobu 
deseti let s možností uplatnění opce o pět let. 
Současně zastupitelstvo obce pověřuje staros-
tu obce, aby pokračoval v  jednání s Českými 
drahami, aby v tomto smyslu byl upraven ná-
vrh smluvních vztahů

15. udělení Pamětní medaile obce Zastávka za pří-
nos k rozvoji spolkového života v obci Zastávka 
Ing.  Vladimíru Křivánkovi, Věře Hamplové, 
Libuši Říhové, Stanislavu Řehořkovi, Bořivoji 
Vinohradskému, Janu Křivému a  Anně 
Štrofové a ukládá starostovi obce připravit dů-
stojný průběh předání pamětních medailí

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 8. 2014
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16. prominutí dlužných částek za nájemné ze za-
hrad ve výši 1260 Kč 

17. uzavření příslušného smluvního vztahu na re-
alizace akce „Zateplení ZUŠ Zastávka“, která je 
spolufinancována ze SFŽP se společností AQE 
advisors, a. s. v max. výši 50 000 Kč v případě, 
že obec tuto dotaci obdrží a přijme.

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

a komisí starosty obce
2. informaci o  činnosti Mikroregionu Kahan 

dso, Regionální úzkorozchodné železnice 

o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České 
republiky.

3. informaci o činnosti příspěvkových organizací 
a organizačních složek obce

4. záměr prodeje ideální 1/5 pozemku p.  č. 
105/6, zastavěná plocha, o výměře 4 m2, k. ú. 
Zastávka.

ZO ukládá:
1. Ing. Leitnerovi zajistit realizaci akce vyzkouše-

ní LED svítidel veřejného osvětlení ve vybrané 
části obce Zastávka.

ZO schvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy na  byt v  č.  p.  9 

s  paní T.  M., a  to s  platností od  1.  10. 2014 
do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu podpisem 
nájemní smlouvy

2. program zasedání zastupitelstva obce konané-
ho dne 24. 9. 2014

3. rozpočtové opatření č. 9/2014 obce Zastávka
4. přijetí dotace z  rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 100 000 Kč na akci „ vybudová-
ní hrací plochy v areálu Domu dětí a mláde-
že Zastávka“. Příjemcem dotace je příspěvková 
organizace Dům dětí a mládeže Zastávka

5. prodej a  kupní smlouvu o  prodeji id.  č.  1/5 
p. č. 105/6, zastavěná plocha, o výměře 4 m2 

panu D. T. za kupní cenu 100 Kč/m2 a pověřu-
je starostu podpisem kupní smlouvy

6. smlouvu o převodu práv a povinností vyplý-
vající ze smlouvy o  budoucí smlouvě kup-
ní, smlouvy o zřízení překupního práva jako 
věcného práva a  nájemní smlouvy na  byto-
vou jednotu č. 7, o velikosti 3 + 1, umístěnou 
ve třetím nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 569, Stará osada Zastávka

7. smlouvu o  budoucí smlouvě o  zříze-
ní věcného břemene na  p.  č. 578/1 v  k.  ú. 

Zastávka  – realizace stavby s  názvem 
„Zastávka – 1. máje 5 : NN úprava kab. vedení“

8. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na p. č. PK 208/2 v k. ú. Zastávka – re-
alizace stavby s názvem „Zastávka – Bohanes: 
NN příp. kab. sm.“

9. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na p. č. PK 198/1 v k. ú. Zastávka – 
realizace stavby s  názvem „Zastávka  – 
Havířská 215, rek. příp. NN.“

10. uzavření podnájemní smlouvy na  byt č.  9 
v  domě na  ulici Stará osada  568, mezi ná-
jemcem a budoucím kupujícím a to na dobu 
do 31. 12. 2015

11. uzavření dodatku č.  2 smlouvy č.  VD 12909 
uzavřené mezi obcí Zastávka a  společností 
Viadesigne s.r.o., jejímž předmětem je smlou-
va o  dílo a  mandátní smlouva na  zpracová-
ní projektové dokumentace na  akci „Obec 
Zastávka – úprava průtahu“, a pověřuje staros-
tu obce jeho podpisem.

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

a komisí starosty obce
2. informaci o činnosti příspěvkových organizací 

a organizačních složek obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 9. 2014
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3. informaci o  činnosti Mikroregionu Kahan 
dso, Regionální úzkorozchodné železnice 
o. p. s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí České 
republiky.

4. záměr nájmu p.  č.  163/4, zahrada, o  výměře 
114 m2

5. záměr nájmu části p. č. 190/2, zahrada, o vý-
měře 134 m2.

ZO schvaluje:
1. program ustavujícího zasedání ZO  Zastávka 

dne 3. 11. 2014
2. zvolení jednoho místostarosty
3. pro výkon starosty obce a místostarosty obce 

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný
4. veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

obce
5. zvolení starosty obce RNDr. Petra Pospíšila
6. zvolení místostarosty obce Zdeňka Milana
7. zřízení finančního výboru a  kontrolního vý-

boru, kontrolní výbor bude pětičlenný, finanč-
ní výbor bude pětičlenný

8. veřejný způsob volby předsedů finančního 
a kontrolního výboru

9. předsedu finančního výboru Mgr.  Petra 
Pečenku

10. předsedu kontrolního výboru Mgr.  Martina 
Oujezského

11. zvolení členky finančního výboru 
Mgr. Jaroslavy Baštařové

12. zvolení člena finančního výboru 
Ing. Bronislava Leitnera

13. zvolení členky finančního výboru Marie 
Duškové

14. zvolení členky finančního výboru Anny 
Štrofové 

15. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného člena zastupitelstva obce ve výši 540 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení (3. 11. 2014) a v přípa-
dě náhradníka ode dne prvního zasedání za-
stupitelstva, jehož se zúčastnil

16. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-
na o obcích odměnu za výkon funkce předse-
dy výboru zastupitelstva ve výši 1300 Kč mě-
síčně a člena výboru ve výši 1060 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce předsedy nebo člena výboru – 3. 11. 
2014, a v případě náhradníka ode dne zvolení 
předsedou, nebo členem výboru

17. v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o ob-
cích stanoví, že při souběhu výkonu několi-
ka funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za  výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva 
náleží nejvyšší odměna

18. zvolení člena školské rady Základní školy 
a  Mateřské školy T.  G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov pana RNDr. Petra Pospíšila

19. zvolení členky školské rady Základní ško-
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov paní MUDr.  Lenky 
Janzové

20. zvolení členky školské rady Základní ško-
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov paní Jarmily Zahradníkové

21. Mgr. Jaroslavu Baštařovou jako členku dozor-
čí rady Regionální úzkorozchodné železni-
ce o.  p.  s. Současně podporuje její nominaci 
na předsedkyni tohoto orgánu.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  termínech jednání zastupitelstva 

obce Zastávka do  konce roku 2014  – středa 
26. 11. 2014 a středa 17. 12. 2014.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 3. 11. 2014
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZASTÁVKA 10. A 11. 10. 2014

SLOŽENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ

Celkový počet osob zapsaných ve volebních seznamech 2066
Celkový počet voličů 991
Volební účast 47,97 %

Výsledky volebních stran
č. 1 Sdružení nestraníků 3111 hlasů 31,2 % 3 mandáty
č. 2 Máme rádi Zastávku 4799 hlasů 48,1 % 6 mandátů
č. 3 Komunistická strana Čech a Moravy 2059 hlasů 20,7 % 2 mandáty

Finanční výbor na volební období 2014–2018
Předseda Mgr. Petr Pečenka
Členové Mgr. Jaroslava Baštařová, Ing. Bronislav Leitner, Marie Dušková, Anna Štrofová

Kontrolní výbor na volební období 2014–2018
Předseda Mgr. Martin Oujezský
Členové Jaroslava Tribulová, Stanislav Kratochvíl, Mgr. Zdeňka Gloserová, Ing. Roman Kupčík

Zvolení členové Zastupitelstva obce Zastávka
Petr Pospíšil Máme rádi Zastávku 598 hlasů
Zdeněk Milan Máme rádi Zastávku 523 hlasů
Zdeněk Strnad Máme rádi Zastávku 551 hlasů
Anna Štrofová Máme rádi Zastávku 462 hlasů
Petr Krupica Máme rádi Zastávku 448 hlasů
Petr Pečenka Máme rádi Zastávku 450 hlasů
Martin Oujezský Sdružení nestraníků 383 hlasů
Bronislav Leitner Sdružení nestraníků 355 hlasů
Lenka Janzová Sdružení nestraníků 327 hlasů
Aleš Dumek KSČM 338 hlasů
Jaroslava Baštařová KSČM 309 hlasů

Zdroj: www.volby.cz
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Komise školství a volnočasových aktivit
Předseda Ing. Zdeněk Strnad
Členové Mgr. Michal Kříž, Zdeněk Baštař, Bohumil Klíma, František Berghauer, Vladislav Klos

Komise informační
Předseda Mgr. Aleš Dumek
Členové Mgr. Petr Pečenka, Martin Pezlar, Petr Matula

Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
Předseda Mgr. Jaroslava Baštařová
Členové Zdeněk Milan, Bc. Zdeněk Pospíšil, Marie Dušková, Jan Chmelíček

Komise sociální
Předseda Anna Štrofová
Členové Jaroslava Tribulová, Jarmila Zahradníková, Ivana Klímová, MUDr. Lenka Janzová

Komise investiční a majetková
Předseda Ing. Petr Krupica
Členové: Lubomír Krupica, Vítězslav Kokojan, Josef Brychta, Ing. Jan Noga

Petr Pospíšil, starosta obce

Na základě došlých návrhů rozhodl starosta obce o zřízení následujících 
komisí, které jsou poradním orgánem starosty obce. Předsedové a členové 
komisí budou starostou obce jmenováni ke dni 1. 12. 2014.

Jak už je tradicí, rok jsme za-
hájili plesovou sezónou v Děl-
nickém domě. Plesy se na Za-
stávce konají od nepaměti a ti 
dříve narození si jistě pamatují 

i třináct plesů v jedné sezóně. 
I když tohoto počtu v součas-
nosti nedosahujeme, jistě se 
máme čím pochlubit. Mož-
nost uspořádat ples využili 

v  letošním roce nejenom již 
tradiční pořadatelé jakými 
jsou hasiči, zahrádkáři anebo 
obec, ale nově se k  pořadate-
lům plesů připojili i  místní 

ROK 2014 KONČÍ…
Vážení spoluobčané, ani jsme se pořádně nerozkoukali a rok 2014 
se pomaličku blíží ke svému konci. Jak se říká, uteklo to jako 
voda. A když už jsme na konci letošního roku, je asi vhodné 
si připomenout, co se v obci za těch necelých 365 dní událo.
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sportovci, kteří po  dlouhé 
době uspořádali vlastní ples. 
Lze jej hodnotit jako úspěšný, 
tak jako vlastně všechny ple-
sy, které se v obci letos usku-
tečnily. K  dalším kulturním 
akcím neodmyslitelně patří 
koncerty, které pro nás něko-
likrát v  roce uspořádali žáci 
základní umělecké školy pod 
vedením svých učitelů, nebo 
třeba již tradiční Dny Zastáv-
ky, výstava výpěstků místních 
zahrádkářů, přátelská setkání 
při příležitosti Dne seniorů, 
Mezinárodního dne žen ane-
bo třeba při koncertu kapely 
Kamelot, který se, stejně jako 
všechny ostatní vyjmenova-
né akce, konal ve velkém sále 
Dělnického domu.

Pokud se přeneseme 
do sportovního areálu TJ Če-
chie Zastávka, tak i  na  tomto 
místě se v letošním roce usku-
tečnila řada akcí. Téměř každý 
víkend se zde konají fotbalo-
vé zápasy všech věkových ka-
tegorií. V  této oblasti sportu 
naši obec reprezentovali ne-
jen družstva mládeže a mužů, 
ale také ženy ukázaly, že fotbal 
není čistě chlapskou záležitos-
tí. Mimo tato fotbalová utká-
ní se v areálu konal Den dětí, 
který se těšil velké návštěv-
nosti nejen občanů Zastávky, 
ale také dětí z  širokého oko-
lí. Dále se zde konala soutěž 
mladých hasičů v  požárním 
sportu, loučení s  prázdnina-
mi, tradiční víceboj v  netra-
dičních disciplínách, drakiáda 

a také promítání letního kina. 
Když se na  ten výčet podívá-
me, myslím si, že Zastávka 
kulturně nestrádá.

Snahou vedení obce bylo, je 
a bude udržet minimálně ten-
to, řekněme standardní počet 
akcí, které mají stejný jme-
novatel. Jmenovatel pro obec 
velmi důležitý: „společen-
ský život“. Není v  našem zá-
jmu, abychom v obci žili jako 
ve  velkých městech, kdy se 
neznají lidé v  jednom vcho-
du bytového domu, ale právě 
naopak. Naší snahou je, aby 
se občané setkávali, pozná-
vali se jak dospělí, tak i  děti. 
Uměli se pozdravit, popoví-
dat si a  navazovat tak nová 
přátelství, a hlavně, aby spolu 
uměli spolupracovat. Nechce-
me, aby v  naší obci panovala 
lhostejnost a  nezájem o  dění 
kolem nás.

V  dalším hodnocení se za-
měřím na  investice, které se 
v  roce 2014 podařilo reali-
zovat. Jednou z  těch nejhlav-
nějších bylo odkoupení tak-
zvaného „Bendlova domu“. 
Co v  tomto objektu vznikne, 
je v  současné době předmě-
tem diskuse. Padají sice ná-
vrhy jako: obecní úřad, mu-
zeum hornictví, turistické 
informační středisko, byty, 
kanceláře a  mnoho dalších. 
Čas nám ukáže, co z  tohoto 
domu jednou bude. Všechno 
záleží na konstrukčních mož-
nostech této stavby a  hlavně 

finančních možnostech obce. 
Jedno je ale v  současné době 
jisté. Už nám nehrozí to, že 
v tomto objektu vznikne uby-
tovna pro sociálně slabé ob-
čany z Brna a okolí, nebo jiné 
podobné zařízení. Bude to 
sice ještě hodně dlouhá ces-
ta k  hmatatelnému výsledku, 
ale já věřím, že tak, jak se po-
dařilo vyřešit mnoho jiných 
problematických záležitostí, 
i  tohle jednou bude mít dob-
rý konec.

Dalšími velkými investice-
mi bylo pokračování v  opra-
vách kanalizačního systému 
v obci. V letošním roce se po-
dařilo opravit nejenom kana-
lizaci na  ulici Mánesova, ale 
také prošla rekonstrukcí ka-
nalizace v ulici Domky včetně 
výměny hlavního vodovodní-
ho řadu. Bohužel při realizaci 
opravy kanalizace v Domkách 
nám nepřálo počasí a  propr-
šené léto nám zabránilo do-
táhnout stavbu do konce, což 
by byla pokládka nového po-
vrchu na  silnice. V  letošním 
roce proto na povrchy byl za-
válen pouze asfaltový recyk-
lát, abychom alespoň trošku 
mohli zajistit zimní údržbu 
v  této lokalitě. Posunutí ter-
mínu pokládky nového povr-
chu na silnice po opravách ka-
nalizace mělo ale více důvodů. 
Nejenom, že panovaly obavy 
z  promáčeného podloží, kte-
ré by mohlo být příčinou pro-
padlin v nové silnici, ale také 
by mělo dojít ke změně tvaru 
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křižovatky u  domu č.  p.  23. 
Tato změna však podléhá no-
vému schvalovacímu procesu 
ze strany příslušných nadří-
zených orgánů a  bude nějaký 
čas trvat, než potřebné po-
volení získáme. Na  to máme 
čas do  jarních měsíců, kdy 
bychom chtěli s  úpravou kři-
žovatky začít, tak jako s  do-
končením rekonstrukce ko-
munikace v  ulici Domky 
a části Hutní osady.

Z  těch menších investič-
ních akcí realizovaných v roce 
2014 si jistě zmínku zaslouží 
výměna oken v  severní části 
základní školy, oprava hernič-
ky v místní knihovně po bles-
kových povodních, výstavba 
nových herních ploch v areá-
lu Domu dětí a  mládeže, vý-
měna vstupních dveří do Děl-
nického domu, vybudování 
nového oplocení zahrady ma-
teřské školy ve  směru od  le-
soparku, rekonstrukce kabin 
a  restaurace na hřišti a nako-
nec ještě rekonstrukce vstupní 
haly obecního úřadu spolu se 
zasedací místností. V  průbě-
hu roku se povedla také řada 
úplně malých, i  když ne bez-
významných projektů, které 
však nechci rozepisovat, aby 
tento článek nevyzněl jako 
chlubení. A  proto si dovo-
lím také zmínit to, co se nám 
nepovedlo.

Našim asi nejsložitějším 
projektem, který se nám ne-
daří dotáhnout do  konce, je 

vyřešení dopravního systé-
mu ve  středu obce. I  když 
obec investovala nemalé fi-
nanční prostředky do  studií, 
projektů, analýz a  podobně, 
nepodařilo se nám do  sou-
časnosti získat kladné stano-
visko pro výstavbu okružní 
křižovatky před Hornickým 
domem a  také potřebný po-
čet bezpečných přechodů pro 
chodce. Dlouhá jednání, sliby 
a  stanoviska všech zúčastně-
ných orgánů nikdy nedovedla 
naši práci a investované pení-
ze k  hmatatelnému výsledku. 
Tak často, jako se mění mini-
str dopravy, ředitel Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, úplně stej-
ně se měnily sliby a  stanovis-
ka těchto důležitých orgánů. 
My se však nevzdáme, a i když 
se nám to nepovedlo do kon-
ce tohoto roku, pevně věřím, 
že se výsledek objeví v  brzké 
době. Doufejme, že minimál-
ně ve  vybudování bezpečné-
ho přechodu pro chodce před 
Domem zdraví a  na  páteřní 
silnici ve středu obce budeme 
v roce 2015 úspěšní.

V  roce 2015 bychom také 
konečně chtěli vybudovat slí-
bená parkovací stání na  ulici 
Mánesova, dořešit výstavbu 
řadových garáží na ulici Hut-
ní osada, které nahradí dnes 
již zbourané dřevěné kůlny. 
Dluh z  předchozího obdo-
bí máme také ve  vybudová-
ní kvalitnějších lapačů deš-
ťové vody z  Červeného vrchu 
a  ulice Sportovní, abychom 

minimalizovali natékání deš-
ťové vody do rodinných domů 
na  ulici Domky, a  podobný 
systém bude třeba vybudovat 
i u naší knihovny, abychom již 
nemuseli opravovat její krásné 
prostory. Mimo to všechno sa-
mozřejmě plánuje vedení obce 
pokračovat v  rozpracovaných 
projektech, na  které se třeba 
ještě nepodařilo třeba získat 
dostatek finančních prostřed-
ků. Plánů existuje mnoho, 
a  tak si přejme, aby se jich 
v tom nadcházejícím roce po-
dařilo co nejvíce uskutečnit.

Závěrem mého příspěvku 
mi dovolte Vám všem jmé-
nem vedení obce a  zaměst-
nanců obecního úřadu podě-
kovat za Vaši přízeň, podporu 
a  spolupráci. Pevně věřím, že 
se většina z nás setká 19. pro-
since 2014 na  již tradičním 
Zpívání pod vánočním stro-
mem, kde budeme mít mož-
nost si osobně popřát vše 
krásné v  nadcházejícím roce 
a  třeba si i na  to připít hasič-
ským punčem. Těm, kteří se 
nebudou moct zpívání účast-
nit, alespoň prostřednictvím 
našeho Zpravodaje přeji ve-
selé Vánoce, bohatého Ježíška 
a  do  nového roku 2015 hlav-
ně hodně zdraví, štěstí, lásky 
a  mnoho úspěchů ať v  osob-
ním, nebo profesním životě.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Ocenění má několik stup-
ňů. Od dopisu, s poděkováním 
starosty obce, přes diplom až 
k  pamětní medaili Obce Za-
stávka. Kdo může ocenění zís-
kat? Občané naší obce, kteří 
zde žijí a umí udělat nebo dě-
lali ve svém životě i něco navíc. 
Mohou to být i  ti, kteří učili 
v  našich školách, věnovali se 
zájmové činnosti ve  společen-
ských organizacích, pracují 
nebo pracovali s mládeží nebo 
vykonali skutek, který je něčím 
výjimečný.

Návrhy k  ocenění mohou 
navrhovat jak samotní ob-
čané, tak i  členové obecního 

zastupitelstva během celého 
roku. Slavnostní setkání ob-
vykle probíhá v  závěru roku 
nebo při významném jubi-
leu organizace, školy a dalších 
subjektů.

Nejinak je tomu i v letošním 
roce. Ve  středu 10.  prosince 
2014 se sešli v  restauraci Har-
monie nejen členové Zastupi-
telstva obce Zastávka, ale pře-
devším ti, kteří si v  letošním 
roce zasloužili tato ocenění. 
V  oblasti tělovýchovy a  spor-
tu to byli: Věra Hamplová, Li-
buše Říhová, Vladimír Kři-
vánek a  Bořivoj Vinohradský. 
Ze zájmových společenských 

organizací Anna Štrofová a Jan 
Křivý, za  místní zahrádkáře. 
Z oblasti školství obdržel oce-
nění bývalý ředitel místního 
gymnázia Stanislav Řehořka.

Setkání s  oceněnými pro-
běhlo v  přátelské atmosféře, 
při vzpomínání, ale i  při plá-
nech do  budoucnosti. Bude 
tomu tak i v roce 2015?

Je to na  každém z  nás, dí-
vat se kolem sebe a  vidět ty, 
kteří jsou ochotni udělat a dě-
lat i něco navíc, a podat návrh 
na jejich ocenění.

Jaroslava Baštařová, členka 
Zastupitelstva obce Zastávka

Nelze také opomenout to, 
že i  svítící pouliční lampa do-
káže kdejakého lapku odradit 
od  toho, aby nám poničil auto 
před domem, sebral nám mě-
děný svod u  domku anebo si 
odnesl z  našeho dvorku či za-
hrádky to, co se mu přes den 
zalíbilo. Je přece jasné, že sta-
ré známé pořekadlo „Co slu-
níčko uvidí, to měsíček od-
nese“ pod světlem nefunguje. 

Zkrátka a dobře, když nám ve-
řejné osvětlení svítí, cítíme se 
všichni u  nás v  obci tak nějak 
bezpečněji. Veřejné osvětle-
ní v  obci Zastávka patří mezi 
nejstarší technologie instalova-
né v obci. Vzhledem ke svému 
stáří nás také dokáže pěkně po-
zlobit. Ne, že bychom měli po-
uliční lampy veřejného osvětle-
ní ty nejstarší na světě, v mnoha 
případech jsme je již vyměnili, 

OCENĚNÍ OSOBNOSTÍ SE STÁVÁ 
SPOLEČENSKOU TRADICÍ 
V ŽIVOTĚ NAŠÍ OBCE

Hlášení poruch veřejného osvětlení 
prostřednictvím webových stránek obce
Funkčnost veřejného 
osvětlení v obci je pro 
občany velmi důležitá. 
Když veřejné osvětlení 
svítí tak, jak má, cesta 
brzo ráno třeba na vlak, 
anebo naopak zase 
pozdě večer směrem 
k domovu, je jistě pro 
všechny příjemnější 
a hlavně bezpečnější.
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ale přece jen je to jenom zaří-
zení, které může čas od  času 
vypovědět svoji službu, a  pak 
je potřeba jeho oprava. Dalším 
problémem je vandalizmus: 
kdy se někdo baví tím, že světla 
využívá jako terč pro střelbu ze 
vzduchovky. V neposlední řadě 
je také třeba zmínit některé ob-
čany, jimž svítící světlo před 
domem vadí, protože jim svítí 
do kuchyně, ložnice a podobně, 
a  tak jej po  opravě opakovaně 
zlikvidují. A  je jedno jak, jestli 
kamenem, vzduchovkou anebo 
jiným způsobem.

Ať světlo vypoví službu 
samo, nebo mu někdo pomů-
že, je vždy potřeba je uvést 
do  provozuschopného stavu. 
Ale tomu musí předcházet zjiš-
tění, že světlo nefunguje. Na ka-
tastrálním území obce Zastávka 
jsou instalovány přes tři stovky 
světel veřejného osvětlení. Není 
možné, aby každý večer někdo 
procházel nebo projížděl celou 

obec a  kontroloval, jestli všu-
de světla svítí. A protože se čas 
od času stane, že nám na obecní 
úřad někdo zavolá, že už měsíc 
nesvítí před jeho domem lam-
pa veřejného osvětlení, rozhod-
lo se vedení obce zavést službu, 
která by měla přispět k  získá-
vání informací, kde je třeba 
závadu na  veřejném osvětlení 
odstranit. Tuto novou službu 
budou mít možnost občané vy-
užít prostřednictvím webových 
stránek obce Zastávka.

Na  webové adrese 
www.zastavka.cz občan nalez-
ne odkaz na  „Hlášení poruch 
veřejného osvětlení“. Po  klik-
nutí na odkaz se občan dostane 
na  stránky www.mapy.dama-
system.cz/zastavka, kde využije 
vstupu pro veřejnost. Zde se mu 
otevře nové okno s mapou obce 
a v horní liště pak nalezne iko-
nu „hlášení poruch“. Na  mapě 
si napřed nalezne vadné svět-
lo veřejného osvětlení, které 

vyznačují zelené tečky s  čísly. 
Následně klikne na ikonu „hlá-
šení poruch“, kdy se mu ote-
vře menší formulář „Hlášení 
poruchy veřejného osvětlení“. 
Zde napíše číslo světla, kte-
ré nefunguje. Z  nabídky vybe-
re poruchu: nesvítí, bliká nebo 
mechanické poškození. Pro po-
drobnější informace může vy-
užít prostor pro poznámku. 
Jako poslední věc zadá svoji 
e-mailovou adresu. To proto, 
abychom měli zpětnou vazbu 
k  hlášení poruchy. Například 
proto, abychom vás mohli in-
formovat o tom, že závada byla 
řádně nahlášena. Jako poslední 
krok kliknete na  ikonu „ODE-
SLAT“. Na zadanou e-mailovou 
adresu vám přijde potvrzení 
o  tom, že závada byla nahlá-
šena. Na  e-mailovou adresu 
správce veřejného osvětlení do-
jde informace o poruše veřejné-
ho osvětlení; ten pak následně 
zajistí opravu.

Je samozřejmé, že opravy ne-
budou fungovat tak, že občan 
zadá závadu na  světle a  ihned 
druhý den vyrazí firma a  pro-
vede opravu. Nicméně se ale 
podstatně zkrátí proces zjiště-
ní závady na  lampě veřejného 
osvětlení. Tím se zkrátí i  doba 
odstranění závady. Osobně 
pevně věřím tomu, že nový sys-
tém hlášení poruch na  veřej-
ném osvětlení bude přínosem 
a  pomůže nám tak zkvalitnit 
jeho funkčnost.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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…byla jmenována starostou 
obce ve  složení: předsedkyně 
Jaroslava Baštařová, členové: 
pan Zdeněk Milan – zástupce 
obce, pan Zdeněk Pospíšil  – 
zástupce svozové firmy KTS, 
paní Marie Dušková a pan Jan 
Chmelíček.

První jednání komise bude 
již v  prosinci. Musíme se se-
známit s koncepčními materiá-
ly a provedenými akcemi, které 
zajišťovala stejná komise v mi-
nulém volebním období.

Co bude hlavní náplní čin-
nosti této komise?
1. pravidelné hodnocení úrov-

ně odpadového hospodářství 
v obci, připomínky občanů

2. sběrný dvůr  – hospodaření, 
návrhy na zlepšení, možnos-
ti dotací

3. využití bio odpadu, zvýše-
ní počtu nádob pro další 
domácnosti

4. úhrada za  odvoz a  likvidaci 
odpadů od občanů

5. návštěva ve  spalovně 
„SAKO“ Brno

6. „Respono“ Vyškov  – sezná-
mení se s  linkou na zpraco-
vání PET lahví

7. kompostárna ve  Veverských 
Knínicích – zahájení provozu 

pro obce Mikroregionu 
Kahan

8. KTS – svozová firma mikro-
regionu, její provoz a výsled-
ky hospodaření

9. postupné zkvalitnění a rozší-
ření možnosti třídit další od-
pad – podle nového zákona 
o odpadech, který začne pla-
tit od roku 2015

10. životní prostředí  – úpravy 
v  lesoparku, zdraví stromů 
kolem nás – výsadba nových 
stromů a keřů, koncepční ře-
šení zelených ploch v  obci 
a jejich údržba.

Návrhů pro činnost této ko-
mise je už nyní dost. Další bu-
dou vyplývat z  investičních 

aktivit obce. Budeme k  tomu 
všemu potřebovat znát nejen 
připomínky, ale také další ná-
měty, upozornění od vás, obča-
nů této obce.

Můžete se vždy obrátit se 
svými připomínkami a náměty 
na  všechny členy komise buď 
přímým setkáním, nebo pro-
střednictvím e-mailových ad-
res, které budou postupně uve-
řejněny na stránkách obce.

O  všech novinkách, změ-
nách a  aktivitách vás bude-
me pravidelně informovat ne-
jen ve  Zpravodaji, ale také 
na webových stránkách obce.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně komise ŽP

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018
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POZVÁNKY NA PLESOVOU SEZÓNU 2015

Obec Zastávka si Vás dovoluje pozvat na tradiční

OBECNÍ PLES.

Ples proběhne v Dělnickém domě 
v pátek 20. února 2015 od 20.00 hodin. 
Občerstvení a bohatá tombola zajištěna.

Zahrádkáři Zastávka Vás srdečně zvou na tradiční

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
v sobotu dne 31. ledna 2015 od 20.00 hodin.

Hasičský sbor Zastávka Vás zve na

HASIČSKÝ PLES,

který se uskuteční v pátek 23. ledna 2015 
od 20.00 hodin v Dělnickém domě.
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Jeho základním posláním je 
nabídnout všem občanům za-
jímavý a  atraktivní příspěvek 
do  škály možností jak aktiv-
ně a  přitom ekonomicky při-
jatelně strávit část svého vol-
ného času, něco vidět a  něco 
se dozvědět. Rádi bychom 
také nabídli našim seniorům 
alternativu za různé nesmysl-
né tzv. prodejní zájezdy a jiné 
akce „šmejdů“ s hrnci a deka-
mi. S KAHÁNKEM se na za-
jímavá místa podíváte a zcela 
jistě vám nic nebudeme na-
bízet, vyjma hezkých zážitků 
a trochy turistiky. KAHÁNEK 
také proto, že má návaznost 
na  Mikroregion Kahan dso, 
a  protože slovo „kahan“ má 
pro náš region specifický 
a pozitivní obsah.

V  rámci KAHÁNKU na-
bídneme odborně a  kvalitně 
připravené jednodenní i  ví-
cedenní exkurze na zajímavá, 
krásná a atraktivní místa Čech 
a Moravy, která možná ani ne-
znáte. Malá ukázka: exkurze 
„Za klidem v duši k poutním 

místům a  za  zdravím k  léči-
vé studánce a  k  lázeňskému 
prameni“ vás zavede do  lázní 
Leopoldov, do baziliky na Ve-
lehradě a  do  poutního místa 
v  Provodově, exkurze „Luha-
čovice na  počátku léta aneb 
Jak se žije lázeňským hostům“ 
vám na jeden den ukáže zná-
má i méně známá místa Luha-
čovic a okolí, exkurze „Na Pí-
secko za  zlatým kovem“ vám 
ukáže město Písek, jak ho 
možná neznáte a  zavede vás 
také na  zámek Blatná. Více-
denní exkurze „Na  Šumavu 
za  tajemnými jezery i  divo-
kou řekou Vydrou“ kromě 
velmi příjemného ubytová-
ní nabídne i  návštěvu atrak-
tivních míst Šumavy, včetně 
několika lehčích turistických 

vycházek. To všechno s  od-
borným a kvalifikovaným vý-
kladem, plným zajímavých 
informací.

Připravujeme také besedy, 
např. s pracovníky sociálního 
odboru a Úřadu práce z Rosic, 
určené spíše lidem středního 
věku a  seniorům, k  tematice 
novinek a  změn v  sociálních 
službách, sociálních dávkách, 
apod. Beseda s  Policí ČR se 
zase bude týkat hrozeb drob-
né kriminality vůči starším 
občanům a radám, jak se brá-
nit a co určitě nedělat.

Počátkem ledna 2015 bude 
spuštěn web www.kahanek.org 
a do vašich schránek dostanete 
informační letáčky s  bližšími 

KAHÁNEK NA STARTU
Mikroregion Kahan se v roce 2013 připojil k projektu Svazu měst a obcí ČR 

s názvem „Obce sobě“, jehož základním cílem je podpora a rozvoj meziobecní 

spolupráce. V širším rámci aktivit tohoto projektu jsme připravili ke startu 

neziskový projekt KAHÁNEK – kulturně-vzdělávací spolek.
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STUDIO LILA
VÁM NABÍZÍ MANIKÉRSKÉ 

A PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

PEDIKÚRA
 � ošetření kuřích ok 

a zarůstajících 
nehtů

 � masáž nohou 
po kolena, refl exní 
masáž plosky nohy

 � lakování, zdobení

MANIKÚRA
 � regenerační 

zábal, peeling
 � masáž rukou
 � p-shine
 � lakování
 � teplý para� nový 

zábal

STUDIO LILA
Stará Osada 527 (budova BERGER s.r.o.), Zastávka

tel.: 776 310 306
e-mail: studiolila@seznam.cz

www.pedikura-zastavka.webnode.cz

Od 1. 1. 2015 STUDIO LILA rozšiřuje své služby 
v nových prostorách v domě pro seniory 

s pečovatelskou službou
v Zastávce u Brna, Lipová 616.

Pro držitele SENIOR PASU 10% SLEVA!

informacemi. Rovněž informační cestou 
obecních úřadů budete moci získat bliž-
ší podrobnosti a  programovou nabíd-
ku pro rok 2015. Obcím, klubům seni-
orů a  spolkům či organizacím můžeme 
nabídnout exkurzi „na  míru“, kvalitně 
a bez starostí.

Pokud vás již nyní KAHÁNEK zaujal, 
obraťte se na koordinátora projektů me-
ziobecní spolupráce Mikroregionu Ka-
han dso Ludvíka Vaverku, na jeho služeb-
ní e-mail vaverka@mikroregionkahan.cz, 
anebo na  telefon 737 256 926 (v  časech 
pracovní doby).

Ludvík Vaverka

inzerce

in
ze

rc
e
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Tato soutěž je odlišná od kla-
sických soutěží v  požárním 
sportu hlavně tím, že nezáleží 
zas tak moc na fyzické kondici 
účastníka, ale spíše na jeho vě-
domostech. Zde si děti mohou 
vyzkoušet, co se za poslední rok 
naučily a hlavně, co jim v jejich 
„makovičkách“ zůstalo.

Přes dvě stovky soutěžících 
jsou doopravdy velká konku-
rence. Soutěžilo se od těch nej-
menších (nejmladšímu závod-
níkovi bylo něco kolem 4 let), 
až po  ty dospělejší děti, které 
měly těsně před osmnáctým ro-
kem věku. Rozdělení do  kate-
gorií bylo následovné: příprav-
ka (děti od  4 do  6 let), mladší 
žáci (od 6 do 11 let), starší žáci 
(od  11 do  15 let) a  jako po-
slední byl dorost (děti od  15 
do  18 let). Každý soutěžící 
po  registraci obdržel hodnotí-
cí kartu a  po  zahájení soutěže 
musel absolvovat všech jede-
náct stanovišť, jako např. šplh 
na  laně, člunkový běh mezi 
kužely, srážení kuželek pomo-
cí požární hadice, dále pak test 
z  ekologie, požární ochrany, 
topografických značek, zdra-
vovědy, značek používaných 
v  požární ochraně, pravidel 
silničního provozu, abecedy 

pana Morsea, poslední disciplí-
nou bylo vázání uzlů, bez kte-
rých hasiči nemohou fungovat. 

Zastávecké hasiče samozřejmě 
také reprezentovali naši mladí 
i velcí hasiči. V kategorii mladší 

SP
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Y SOPTÍK 2014
V sobotu 29. 11. 2014 se do naší obce sjelo celkem 250 mladých hasičů v doprovodu asi sta 
vedoucích, instruktorů a rozhodčích. Děti dorazily doopravdy z celé Moravy. Od Olomouckého kraje 
až po Vysočinu. Někteří přijeli z blízka, jiní museli absolvovat více jak sto kilometrů. A proč? Protože 
se chtěli účastnit dalšího ročníku vědomostní soutěže „Soptík 2014“.
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žáci se ze 140 soutěžících umís-
tili na 31. místě David Bednář, 
na  49. místě Pavla Procház-
ková a  na  53. místě Gabriela 
Chmelíčková. V  kategorii star-
ších žáků se ze 60 závodníků 
umístili na 1. místě Petr Hasil, 
na  3. místě Tereza Trojanová, 
na  10.  místě Natálie Milanová 
společně s  Alenou Loučkovou, 
kdy obě dosáhly stejného po-
čtu bodů. Dále se na 19. místě 
v  této kategorii umístil Adam 
Venclovský, na  51. pozici pak 
Karolína Vrbová a  na  57. mís-
tě Petr Karásek. V  kategorii 

dorostu se z  19  soutěžících 
na 4. místě umístil Michal Ha-
sil, na  9. místě Marcela Karás-
ková a  na  15. místě Kristýna 
Matušková. Za jejich reprezen-
taci a  výborné výsledky jim 
moc děkujeme.

Poděkování ale také jistě pa-
tří všem pořadatelům, kterými 
byli především zastávečtí ha-
siči. Dále bych chtěl poděko-
vat vedení gymnázia za umož-
nění realizace soutěže v  jejich 
hale, paní Venclovské za  to, že 
s námi strávila celý den při naší 
soutěži. Velké díky patří také 

personálu restaurace na  hřišti 
v  čele s  panem Štuklem, kteří 
během tří hodin zvládli zajistit 
jídlo pro 350 soutěžících, a  to 
hlavní jídlo včetně polévky. Po-
slední poděkování si dovolím 
vyslovit vedení Jihomoravské-
ho kraje, který nemalou finanč-
ní podporou zajistil, aby se tato 
soutěž mohla vůbec konat.

Co říci na  závěr… snad na-
shledanou zase za  rok tady 
u nás v Zastávce.

Zdeněk Milan,  
prezident MHJ

KLUB SENIORŮ

Začátek září byl ale pro 
Klub seniorů velmi význam-
ný, protože oslavoval deset let 
svého trvání! Dne 8. září 2014 
se sešli senioři ve velkém sále 
Dělnického domu na  oslavě, 
které se zúčastnil i  starosta 
obce, pan RNDr. Petr Pospíšil. 
Dlouholetým a  významným 

členům byly předány pamět-
ní listy, každý pak obdržel 

kalendář s  fotografiemi ma-
pujícími činnost klubu za po-
sledních deset let. Následoval 
program, který zajistili žáci 
zastávecké školy, občerstvení 
a zábava.

Poslední zprávy z Klubu seniorů byly z léta – červen, červenec, 
srpen, přičemž v červenci a srpnu má klub „prázdniny“. V té době 
se konají pouze vycházky. Na vycházky se samozřejmě chodilo 
i v září, říjnu a listopadu.

4× foto: P. Sázavský
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V  září se konal také po-
slední zájezd letošního roku, 
který vedl do  Babiččina údo-
lí. Pokud se týče vycházek, 
tak těch se v  září, říjnu a  lis-
topadu uskutečnilo jedenáct. 
V úterý 9. září se jelo autobu-
sem do  Hradčan, pěšky se šlo 
do Veverské Bítýšky a pak zpět 
busem do  Zastávky. V  úterý 
16. září se nejdřív jelo autobu-
sem do  Velké Bíteše, pěšky se 
šlo do Náměště a odtud vlakem 
domů. Ve středu 24. září se jelo 
do  Náměště, tam se přestou-
pilo na  bus do  Koněšína. Pěš-
ky šli pak všichni k  Dalešické 
přehradě, do  Kozlan, Koně-
šína a  Vladislavi a  odtud vla-
kem do  Zastávky. A  konečně 
30.  září jeli účastníci vycház-
ky do Veverských Knínic, pěš-
ky odtud putovali až do Tetčic 
a vlakem do Zastávky.

V  říjnu vedla první vy-
cházka do  Brna, pak do  Ní-
hova a odtud pěšky do Tišno-
va. Z  Tišnova odjeli všichni 
busem do  Zastávky. V  úterý 
14.  října odjeli účastníci vy-
cházky do  Biskoupek, odtud 
došli pěšky na  hrad Templ-
štýn, autobusem se pak přes 
Moravský Krumlov a  Ivančice 
vrátili do  Zastávky. Následují-
cí úterý 21. října se jelo vlakem 
do  Brna, přes Brno do  Boře-
tic. Pěšky se šlo do  Svobodné 
spolkové republiky Kraví Hora 
a  k  rozhledně. Následovala 
cesta zpět do  Bořetic a  návrat 
domů. Ve  středu 29.  října jeli 
všichni nejdříve do  Studen-
ce a  odtud pěšky přes Pyšel, 

Výlet do Babiččina údolí, foto: B. Vinohradský

Bořetice, rozhledna na Kraví hoře, foto: V. Říha

Svobodná spolková republika Kraví hora, foto: B. Vinohradský
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Časnotice k  Plackému dvoru 
a do Náměště. Vycházku ukon-
čil návrat vlakem do Zastávky.

V  listopadu vycházky po-
kračovaly. V  úterý 4.  listopa-
du, kdy se jelo do  Hluboké-
ho a  odtud pěšky k  Jinošovu 
a do Kralic. Vlakem se všichni 
vrátili do Zastávky. Dále v úte-
rý 18. listopadu odjeli účastníci 
vycházky do  Rapotic a  pokra-
čovali pěšky do  Sudic a  zpět 
do Rapotic, odkud se opět vra-
celo do  Zastávky vlakem. Po-
slední listopadová vycházka 
vedla do  Mariánského údolí, 
směr Velehrádky, pak do  Ost-
rovačic a do Rosic.

Co se týče říjnové a  listo-
padové schůze, tam se na-
víc kromě obvyklého slavení 

narozených v  těchto měsících 
promítaly i  filmy, natočené 
díky činnosti klubu, a  pre-
zentovaly také staré fotografie 

Zastávky, které přinesl pan 
J. Klíma.

Za klub seniorů, 
Zora Stejskalová

Jinošovská obora, Dianin chrám, foto: B. Vinohradský

inzerce

Mgr. Jana Grodová, Váš finanční konzultant
OVB Allfinanz, a.s., tel.: 604 69 26 12

e-mail: jana.grodova@ovbmail.cz
Zastávka, Stará osada 570

TJ Čechie Zastávka Vás všechny 
srdečně zve na

2. sportovní ples,

který se koná v pátek 
13. února 2015 od 20.00 hodin.

Vstupné 20 Kč, místenka 80 Kč. 
K tanci a poslechu hraje 

skupina Tataband.

Předprodej vstupenek: čtvrtek 
12. února 2015 od 17.00 do 19.00 hodin 

v Dělnickém domě.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ 
PRO EVROPU

Každý z nás má svá specifická přání, cíle a potřeby.

Nedostatek peněz nemusí být vždy překážkou 
ke zkvalitnění Vašeho života. Připravím pro Vás 
individuální plán Vašich financí:

 9 financování bydlení (stavební spoření, 
hypotéky)

 9 zajištění Vaší rodiny proti neočekávaným 
událostem až po zabezpečení ve stáří

 9 spoření
 9 konsolidace úvěrů
 9 poradenství při obtížných finančních 
situacích

 9 povinné ručení + havarijní pojištění

Velkou výhodou je nezávislý výběr bank 
i pojišťoven a celoživotní servis.
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MČR juniorů 2014 
v rapidšachu

Ve Světlé nad Sázavou pro-
běhlo o prvním zářijovém ví-
kendu 6.–7.  9. 2014 MČR ju-
niorů v  rapidšachu. Startovní 
listina čítala 69 hráčů, z  toho 
55 chlapců a  14 děvčat. Za-
stávka letos byla zastoupe-
na Danielou Dumkovou, Julií 
Richterovou a Rudolfem Rich-
terem. Turnaj také hrála Nata-
ša Richterová pod vlajkou ŠK 
AD Jičín.

Rudík nasbíral celkem dva 
body a obsadil 68. místo. Da-
niela uhrála 4,5 bodu, což sta-
čilo na 44. místo.

Julča se stejným bodovým 
ziskem, ale lepším pomoc-
ným hodnocením obsadila 
33.  místo. Nataša vybojova-
la ještě o  bod víc a  se ziskem 
5,5 bodu obsadila 16. příčku.

ad

MČR žáků 
v rapidšachu

Letošní MČR hostila Ostra-
va o víkendu 13.–14. 9. 2014. 
Zastávku reprezentovala Jul-
ča Richterová, která v  kate-
gorii D12 obsadila s  5  body 
celkové skvělé 7.  místo (z  24 
účastnic). Rudík Richter si 
v  kategorii H10 sice nevybo-
joval právo postupu, ale na-
konec nastoupil jako náhrad-
ník a  se 2,5  body skončil 43. 
ve 46členném startovním poli.

nr

Mládež CUP 2014 – 
Želiv, 3. 10. 2014 

Zajímavý turnaj pro mládež 
ve  vážných partiích (5  kol) 
jen cca 100  km od  Zastáv-
ky v  krásných prostorách Že-
livského kláštera. Rudíko-
vi se B  turnaj (do  1200  ELO) 

mimořádně vydařil, vyhrál 
všech pět kol a s bodovým zis-
kem 5/5 se samozřejmě stal 
vítězem turnaje. Vítězství a fi-
nanční odměna byly výbor-
nou motivací před MMaS, kde 
Rudík hrál o  postup na  MČR 
v kategorii H10.

nr

MMaS 2014 
25.–29. 10. 2014

V  kategorii do  10  let hrál 
Rudík Richter (1, 0, 1, 0, 1, 
1, 1, 0, 0). Ve  čtyřicetihla-
vém startovním poli obsa-
dil s  uhranými 5  body vý-
borné 12.  místo! V  kategorii 
do 12 let hrála Julča Richtero-
vá (1, 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1, 0, 1, 
1/2), která remízou v  posled-
ním kole s  kuřimským Da-
videm Němcem jistila prv-
ní místo v  dívkách a  celkově 
obsadila skvělé 7. místo. Dále 

NOVÁ SEZÓNA 
NA 64 POLÍCH POD 
KŘÍDLY TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA aneb 
ŠACHY ZASTÁVKA 
TELEGRAFICKY 
INFORMUJÍ
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v kategorii dvanáctiletých hrál 
Martin Žaža (0, 0, 1, 0, 0, 1, 
0, 0, 0), který se dvěma body 
obsadil 54. místo. V kategorii 
do  14  let jsme letos žádného 
zástupce neměli, protože ne-
máme lidi…  tak někdy příště. 
V kategorii do 16 let hrál Da-
vid Dumek (0, 1/2, 0, 1, 1/2, 
0, 1, 0, 0) a se třemi body ob-
sadil 48. místo. Ve FIDE OPE-
Nu hráli Nataša Richterová (0, 
0, 0, 0, 1/2, 0, 1, 0, 0) a  Aleš 
Dumek (0, 0, 0, 1/2, 1/2, 0, 0, 
1/2, 0). U  šachovnice jsme se 
setkali ve 4. kole (remíza) a se 
shodným ziskem 1,5  bodu 
jsme skončili na 28., respekti-
ve 27. místě. Pozitivní je hlav-
ně to, že jsme neodjeli s nulou 
na kontě.

ad

OP školních družstev 
5. 11. 2014

Již počtvrté v  řadě hos-
til okresní kolo Přeboru škol 
Dělnický dům v  Zastávce. 
Letos jsme zaznamenali re-
kordní účast, když se turnaje 
účastnilo celkem 21(!) druž-
stev. V nejpočetnější kategorii 
Z1 startovalo letos 9 družstev 
a  hrálo se systémem každý 
s  každým. Ve  vítězném druž-
stvu ZŠ  Kuřim Tyršova  „A“ 
byli samí ostřílení borci, kte-
ré známe z  krajských, národ-
ních i  republikových soutěží. 
Ve stříbrném družstvu ZŠ Ku-
řim Jungmannova se opět daly 
najít známé tváře z  krajských 
soutěží. Třetí místo obsadilo 

družstvo Rajhradu, což vedlo 
k  mírnému zklamání vedou-
cího družstva a hlavního roz-
hodčího v  jedné osobě, kte-
rý ráno pomýšlel na  postup 
do  krajského kola. O  jeden 
bod unikla bronzová medai-
le družstvu Šlapanic. S větším 

odstupem skončili pátí mlá-
dežníci ze Zakřan, kteří přije-
li s  tím, že asi skončí posled-
ní (podobné výroky zazněly 
i od vedoucích dalších týmů). 
Šestí skončili ben jamínci ze 
Zastávky, za nimi děti z Neslo-
vic, pak ZŠ Kuřim Tyršova „B“ 
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a výsledkovou listinu uzavírali 
nováčci z Drásova.

V  kategorii Z2 hrálo osm 
družstev. Zde se bojovalo 
o  medaile a  postupová místa 
až do posledního kola. Celko-
vým vítězem se stalo družstvo 
ZŠ Kuřim Tyršova před svými 
městskými kolegy, kteří na-
vštěvují školu na ulici Jungma-
nnova. O  pouhopouhého půl 
bodu unikl postup do krajské-
ho kola domácím, kteří hrá-
li ve  složení Julie Richterová, 
Richard Brázda, Petr Pečenka, 
Rudolf Richter, Hana Hradíl-
ková. Čtvrté místo obsadilo 
družstvo gymnazistů z  Tiš-
nova. Pak následovala velká 
bodová mezera a  na  5.  místě 
chlapci ze Zbýšova (kteří se 
mimochodem přihlásili ve-
čer před turnajem!). Na  dal-
ších místech skončila družstva 
ze Střelic, Drásova a  Pohoře-
lic. V kategorii SŠ se konečně 

po mnoha letech sešla více než 
dvě – konkrétně čtyři – druž-
stva, která hrála systémem ka-
ždý s každým s prohazováním 
barev. Turnaj vyhrálo domácí 
družstvo G  TGM Zastávka: 
Nataša Richterová, Rudolf Ze-
zula, Daniela Dumková, Da-
vid Dumek stylem start–cíl, 
když povolilo svým soupeřům 
pouze jednu remízu. Na  stří-
brné příčce skončilo „A“ druž-
stvo Gymnázia Židlochovice. 
Bronz si odvezli borci z Gym-
názia Tišnov. Bramborová 
medaile tak zbyla na  „béčko“ 
Židlochovických.

ad

KP družstev mládeže 
1. sraz

V  sobotu 8.  11. 2014 pro-
běhl první sraz družstev 
mládeže v  krajském přebo-
ru. Zastávka odehrála první 

tři kola se 100% úspěchem, 
což znamená, že ve  třech zá-
pasových kolech třikrát zví-
tězila a  v  průběžném pořa-
dí drží 2.  místo! Ve  startovní 
listině čítající 16  družstev fi-
gurují naši mládežníci jako 
jedno ze dvou družstev, kte-
rá na  prvním srazu neztratila 
ani jeden zápasový bod. Po-
kud hráči udrží nastavenou 
laťku, mohou se poprat i o po-
stup do vyšší soutěže – 1. ligy 
mládeže! Jestli to vyjde a nebo 
ne – to už je vedlejší, ale kaž-
dopádně to alespoň zkusíme!

Dalších šest kol bude ode-
hráno švýcarským systémem, 
takže hned v příštím kole nás 
čeká soupeř asi nejtěžší – Lo-
komotiva Brno  „D“. A  proto, 
vážení, zaberte  – musíte ze 
sebe 10.  1. 2015 ve  Vyškově 
a  potom 21.  3. 2015 v  domá-
cím prostředí v  Dělňáku vy-
dat to nejlepší a ještě o trochu 
více! My rodiče vám budeme 
držet palce.

nr

MČR juniorek 2014

V  týdnu 16.–22.  11.  2014 
si Daniela a  také Julča zahrá-
ly MČR juniorek ve  Frýdku-
-Místku. Daniela jela do Frýd-
ku nachlazená s  cílem hlavně 
se uzdravit, po  telefonu jsme 
ji denně kontrolovali, zda-li 
poctivě užívá léčivé příprav-
ky a vitamíny, chodí brzy spát 
a  podobně. Za  výsledky 1, 0, 
0, ½, 1K, 0, 1, ½, ½ získala 
4,5 bodu a obsadila 14. místo. 
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Julča to měla podstatně těž-
ší, neboť hrála s  dívkami 
o  6–8  let staršími a  1,5  bodu 
znamenalo 25.  místo. Nata-
ša Richterová, odchovankyně 
Zastávky, nyní nová trenér-
ka zastávecké mládeže hrající 
za ADK Jičín obsadila mezi 26 
účastnicemi stříbrnou příčku. 
Gratulujeme!

ad

Brankovice 2014 
KP 1, 22. 11. 2014

Vzhledem k  tomu, že Jul-
ča hrála ve  Frýdku-Místku 
na  MČR juniorek, jeli jsme 
do Brankovic samí chlapi. Le-
tos pořadatelé trošičku inovo-
vali, když zrušili samostatný 
turnaj dívek – možná po zku-
šenostech z  let minulých, kdy 
silnější dívky raději hrály tur-
naj(e) s  chlapci. Tím pádem 
se hrály dva turnaje. V  tur-
naji starších žáků jsme letos 
zastoupení neměli, protože 
David Dumek byl ve stavu ne-
mocných a léčil se doma v po-
steli. Celá výprava bojovala 
ve  stočlenném(!) poli turnaje 
mladších žáků.

Rudík Richter vybojoval 
4,5  bodu a  obsadil 21.  mís-
to. Rudík měl skvělý nástup 
do  turnaje, když ze čtyř kol 
vytěžil 3,5  bodu! Pak mu ov-
šem los určil elitního borce, 
na  kterého nestačil. Po  výhře 
v šestém kole dostal v posled-
ním kole opět hráče z  abso-
lutní špičky a prohra – jak to 
ve „švýcaru“ bývá – jej srazila 

v  celkovém pořadí dost dolů. 
Ondřej Kupka vybojoval také 
4,5  bodu a  obsadil 24.  místo. 
Ondra začal chodit na trénin-
ky po  dvouleté pauze a  vida! 
4,5  bodu jistě nečekal nikdo, 
myslím, že ani Ondra ne.

Martin Žaža uhrál nadpolo-
viční většinu (4 body) a obsa-
dil 28. místo. I přesto, že vět-
šinou hrál Martin pomaleji 
než obvykle, byly chvilky, kdy 
byla ruka rychlejší než hlava – 
třeba v  pátém kole přehlé-
dl hrozbu a  daroval soupeři 
dámu. Ale zřejmě si to dobře 
zapamatoval a v kole následu-
jícím podobným způsobem 
naopak dámu získal. Petr Pe-
čenka uhrál také 4  body, ale 
díky maličko horšímu pomoc-
nému hodnocení uzavíral třetí 
desítku výsledkové listiny. Lu-
káš Moos  – další čtyřbodový 
borec – obsadil 35. místo. Lu-
káš pravidelně střídal výhry 

a prohry a vytěžil z toho nad-
poloviční většinu bodů. 
Ve vyhraných partiích soupe-
řům sebral celkem brzy buď 
dámu, nebo jinou pěknou fi-
guru a  výhodu důsledně zu-
žitkoval. Vašek Motl nasbíral 
3  body a  obsadil 58.  příčku. 
Vašek stejně jako Lukáš pra-
videlně střídal výhry a  pro-
hry, ale začal prohrou… a tak 
místo čtyř bodů nasbíral jen 
body tři. Jan Kupka také se 
třemi uhranými body obsadil 
71.  pozici. Po  dvouleté pauze 
první turnaj a  hned tři body. 
Také skvělý návrat! Martin Po-
lák se ziskem 1,5 bodu skončil 
na 93. místě. Škoda posledních 
dvou zápasů, kdy se zacho-
val jako gentleman a  rozdá-
val slečnám figurky... Celkově 
hodnotím výsledky jako vý-
borné, protože nadpolovič-
ní většina účastníků získala 
nadpoloviční většinu bodů. 
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Do  dalších turnajů budeme 
muset vylepšit souhru rukou 
a  hlav, abychom v  co největší 

míře zamezili „přehlédnutím“ 
a „přehmatům“.

ad

KP2B družstev 
dospělých

Krajský přebor 2.  třídy 
družstev dospělých má za  se-
bou (k 30. 11. 2014) již tři kola. 
Ve  skupině  B naše „Áčko“ 
stihlo navštívit Znojmo „A“ 
(3:5), přivítat doma Lokomo-
tivu „E“ (3:5) a zajet do Brna 
k  souboji s  Moravskou Slávií 
(2,5:5,5). Jakožto 5.  náhrad-
ník (čtyři družstva v  pořa-
dí před námi účast v  soutěži 
odřekla) nemáme postupové 
ambice, hrajeme pro radost ze 
hry, a  když se zadaří soupeře 
potrápit, nebo kdybychom se 
dokonce v soutěži udrželi, tím 
lépe.

ad

OP BO družstev 
dospělých

V  okresním přeboru Br-
no-venkov družstev dospě-
lých má naše „Béčko“ odehra-
ná také tři utkání, leč bilance 
je příznivější: nejprve výhra 
doma s  Ivančicemi (4:3), pak 
prohra ve  Střelicích (3:4) 
a  výhra doma s  Kuřimí  „C“ 
(4:3). V OP jsme loni skonči-
li „na bedně“, uvidíme, jak to 
po  celkem zásadní přestavbě 
družstva (silné hráče si vzalo 
„Áčko“ pro KP) v  této sezoně 
dopadne.

ad

Zkratky autorů: 
ad – Aleš Dumek, 

nr – Nataša Richterová
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O  vznik Sokola se zaslou-
žili zejména zastávečtí učitelé 
Antonín Rada a Jaroslav Skry-
ja. Stali se vzdělavateli Sokola, 
starostou se stal Ing.  Jan Kul-
hánek, místostarostou Václav 
Beran, náčelníky bratr Franěk 
a sestra Bláhová. Jednota měla 
při svém vzniku 173  členů. 
Její počátky nebyly bez obtí-
ží. Díky nadšení a práci svých 
členů však neustále sílila. 
V roce 1920 byl Sokolům da-
rován pozemek pro letní cvi-
čiště Rosickou báňskou a hut-
ní společností a 29. srpna bylo 
uspořádáno první veřejné 
cvičení za  účasti 600  Sokolů 
v průvodu a 70 cvičících.

Protože Jednota potřebova-
la ke svému životu nutně vlast-
ní budovu, byl v roce 1921 za-
ložen stavební odbor, v  jehož 
čele stanuli bratr Rada, bratr 
Piňos a  bratr Malý, který se 
velkou měrou zasloužil o stav-
bu sokolovny. Pozemek byl 
zakoupen od  Rosické báňské 

a  hutní společnosti. V  roce 
1927 byl zahájen výkop a po-
klepání základního kamene, 
který je umístěn pod vstup-
ními schody do  sokolovny. 
Starostou Sokola byl v  tomto 
nelehkém období bratr Josef 
Hunkes, který nám zanechal 
písemné zprávy o  průběhu 
stavby, která nás dodnes napl-
ňuje velikým obdivem.

Pět let se pracovalo na  pří-
pravě stavby. Sokoli nalámali 
250 m3 kamene, vyrobili v ci-
helně dolu Ferdinand 90 000 
cihel, rozebrali 45 m vysoký 
komín na  staré cihly, připra-
vili 333  m3 písku, urovnali 
stavební místo, vykopali zá-
klady a  vykonali mnohé ře-
meslné práce. Všechny tyto 
práce byly provedeny zdarma, 
brigádnicky. Dnes tomu stěží 
uvěříme a  neodvažujeme se 
srovnávat. Stavba byla dokon-
čena k  10.  výročí vzniku re-
publiky. Ještě před otevřením 
sokolovny ji navštívil při svém 

průjezdu Zastávkou prezident 
T.  G.  Masaryk vítaný nadše-
ně sokoly. Slavnostní otevření 
sokolovny se konalo v  neděli 
2. září 1928. Účast byla veliká. 
Jen z  Brna přijely tři zvláštní 
vlaky se sokoly v  čele s  bra-
trem doktorem Kladivem, 
starostou Župy Jana Mácha-
la. V sobotu večer 1. září byla 
uspořádána akademie. V  ne-
děli se konal velký průvod: 
92 žákyn, 36 žáků, 172 doros-
tenek, 76  dorostenců, 92  žen 
a 200 mužů.

Projevy při této slavnostní 
události přednesli starosta So-
kola Zastávka bratr Hunkes, 
za ČOS bratr Šmírák a staros-
ta župy bratr doktor Kladivo. 
Ocenili zejména zásluhy bra-
tra Malého, který stavbě vě-
noval všechen svůj volný čas. 
Ze Župy Jana Máchala se do-
stavilo 37  jednot, pouze de-
vět chybělo. Celá slavnostní 
událost vyvrcholila vystoupe-
ním gymnastů Sokola Brno 

95. VÝROČÍ VZNIKU 
TJ SOKOL V ZASTÁVCE

Sokol v Zastávce byl založen brzo po vniku ČSR dne 26. ledna 
1919. Padlo německé vedení obce a známá je historka, že starosta 
Božího Požehnání (tak se původně Zastávka nazývala) Němec 
Kunesch roztrhal úřední telegram oznamující vznik nového státu.
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s  olympioniky bratrem Šup-
číkem a  bratrem Gajdošem 
v  čele. V  Sokole se rozvíje-
ly i  další činnosti. Sokol Za-
stávka měl svůj pěvecký sbor, 
provozoval loutkové divadlo 
a kino. Tolik z historie Sokola 
v Zastávce a jeho 86 let stojící 
sokolovny.

Několik slov k obnovení 
TJ Sokol v Zastávce

Po  událostech v  listopa-
du 1989 došlo k  obnovení 
činnosti Sokola v  Zastávce 
28.  května 1992. Starostou se 
stal bratr Milan Boudný, mís-
tostarostou bratr PhDr.  Petr 
Kroutil, náčelníky bratr Ladi-
slav Benešovský a  sestra Věra 
Hamplová, hospodářkou a de-
legátkou župy sestra Vlasta 
Slámová, vzdělavatelem bratr 
MUDr.  Karel Sláma. Velkou 
zásluhu na obnovení sokolské 
jednoty v Zastávce mají man-
želé Slámovi.

Ze začátku byla činnost So-
kola v  Zastávce blokována 
soudním sporem o  budovu 
sokolovny a  sokolské hřiště. 
Po  dohodě s  místní základní 
školou bylo sokolům umož-
něno cvičit v  její tělocvičně. 
Teprve po sedmi letech soud-
ních sporů byl majetek navrá-
cen Sokolu Zastávka a  čin-
nost jednoty se mohla plně 
rozvinout. Sokoli se pusti-
li do  oprav sokolovny, kte-
rá soudním sporem utrpěla 
nejvíce. Bylo nutno nejprve 

opravit sociální zařízení, par-
kety, obložení cvičebního sálu 
a  vyměnit podlahy v  přileh-
lých místnostech. V roce 2000 
byl instalován nový kotel včet-
ně rozvodů topení a  nových 
topných těles. Byla opravena 
střešní krytina, protože do so-
kolovny při velkých deštích 
zatékalo, a  provedena rekon-
strukce elektroinstalace včet-
ně zabudování nových světel. 

V roce 2008 byla v sokolov-
ně vyměněna okna a sokolov-
na vymalována. Tyto všechny 
opravy byly provedeny za při-
spění Jihomoravského kra-
je, Župy Jana Máchala v Brně 
a obce Zastávka.

Po  starostovi Milanovi 
Boudném stáli v  čele Sokola 
bratři: Karel Křivánek, Dušan 
Lacko, Tomáš Kudela, sestra 
Marie Kudelová. V  současné 
době byl starostou opět zvo-
len bratr Tomáš Kudela. Mís-
tostarostou je nyní bratr Josef 

Schuster, náčelníky jsou sest-
ra Petra Kosková a bratr Pavel 
Hradílek, jednatelem a  hos-
podářem bratr Karel Schuster, 
vzdělavatelem bratr Dušan 
Lacko a matrikářem bratr Mi-
roslav Bobal. Sokol Zastávka 
nabízí cvičení v  těchto oddí-
lech: florbalisté, badmintonis-
té, cvičení starších žen, mlad-
ších žen (Pilates), starších 
mužů a cvičení dětí.

Před novým výborem Soko-
la jsou nyní tyto úkoly: opra-
vit plot okolo sokolovny, který 
byl poškozen při budování ka-
nalizace, opravit vstupní dveře 
do sokolovny a sanovat boční 
zeď naproti hasičské zbroj-
nici, která již delší dobu vy-
kazuje trhliny. Na  stránkách 
Zastáveckého zpravodaje bu-
deme připomínat významné 
osobnosti, které se zasloužily 
o rozvoj Sokola v Zastávce.

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

Slavnostní otevření sokolovny 2. září 1928
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V  letošním roce se do  sou-
těže přihlásilo pouze sedm 
mužstev. Model soutěže je 
tedy nastaven takto:

1.  část  – v  jedné skupině, 
dvoukolově systémem kaž-
dý s  každým, tříbodovým 
systémem.

2.  část  – ve  dvou skupi-
nách, dvoukolově systémem 
každý s  každým, tříbodovým 
systémem. 

První skupinu tvoří druž-
stva umístěná po 1. části na 1. 
až 4.  místě. Druhou skupi-
nu tvoří družstva umístěná 
po 1. části na 5. až 7. místě. 

3. část  – o  umístění. O  ví-
tězství v krajské soutěži mužů 
Vysočina se utkají družstva 

HC ZASTÁVKA INFORMUJE
Hokejová sezóna 2014/2015 je v plném proudu 
a fanoušci zastáveckého hokeje nás mohou podpořit 
a fandit nám na zimním stadionu v Rosicích. Náš 
tým HC Zastávka hodlá v letošním roce vylepšit 
umístění z minulého ročníku a probojovat se mezi 
čtyři nejlepší týmy krajské soutěže mužů – Vysočina. 
Tato soutěž má velice dobrou úroveň a oko diváka 
se může těšit na kvalitní a atraktivní hokej.

Tým HC Zastávka před začátkem ročníku 2014–2015
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umístěná po  2.  části na  1. 
a  2.  místě. O  3.  místo v  kraj-
ské soutěži mužů Vysočina 
se utkají družstva umístěná 
po  2.  části na  3. a  4.  místě. 
O  5.  místo v  krajské soutěži 
mužů Vysočina se utkají druž-
stva umístěná po 2. části na 5. 
a  6.  místě. O  7.  místo v  kraj-
ské soutěži mužů Vysočina 
se již nehraje, 7.  místo získá 
družstvo umístěné po 2.  části 
na 7. místě.

Náš tým sestává především 
z  mladých, a  řekl bych i  per-
spektivních hráčů, kteří svo-
ji výkonnost dokážou prodat 
především na  ledové ploše. 
Ze  střídačky je řídí dlouhole-
tý hráč Komety Brno a  Olo-
mouce Pavel Nohel se svými 
zkušenými asistenty Bohu-
milem Gejdošem a  Radkem 

Tribulou. Dalším neméně dů-
ležitým faktorem úspěchu je 
podpora domácích fanouš-
ků, kteří to do Rosic z mateř-
ské obce mají kousek. Tím-
to si vám dovolím poděkovat 
za vaši podporu.

V  době uzávěrky toho-
to čísla Zpravodaje už má 
náš tým za  sebou polovinu 
1. části, ve kterých dal 29 bra-
nek a  díky tomu zaujímáme 
3.  místo v  celkové tabulce 
(viz níže).

Věříme, že v  dobrých vý-
sledcích budeme pokračovat 
a vy budete u toho. 

Veškeré informace o  na-
šem týmu, o  následujících 
utkáních i  výsledcích na-
šeho týmu můžete získat 

na  našich webových strán-
kách: http://hczastavka.cz.

Naším cílem v  letošní se-
zóně je umístění do  čtvrtého 
místa a  tedy vylepšení loňské 
sedmé příčky. Zároveň chce-
me kvalitní předvedenou hrou 
reprezentovat naši obec, která 
nás mimo jiné také podporuje.

Střílet branky, zažívat slad-
ké pocity vítězství a  nako-
nec i  hořkou pachuť porážek 
bychom nemohli bez našich 
sponzorů: Obec Zastávka, 
GS  Plus, Thermona  s.r.o., 
Ronn‚ Elektro Nekuža Milan, 
Autoopravna Herzán, Sezónní 
dekorace Sýkora, kterým tou-
to cestou děkujeme.

Ing. Jaromír Sedmík, 
sekretář HC Zastávka

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY HC ZASTÁVKA:
Lokomotiva Brno – HC Zastávka, neděle 21. 12. 2014, 12.45 – HH DDaM Brno

HC Zastávka – SK Telč, sobota 3. 1. 2015, 17.00 – ZS Rosice

Poř. Tým Z V VP PP P skóre body

1. HC Lokomotiva Brno 6 5 0 0 1 50:20 15

2. SK Telč 6 5 0 0 1 34:16 15

3. HC Zastávka 6 3 0 2 1 29:22 11

4. HC Veverská Bítýška 6 3 1 0 2 23:18 11

5. TJ Náměšť nad Oslavou 6 2 0 0 4 16:31 6

6. HHK Velké Meziříčí B 6 1 1 0 4 16:24 5

7. HC Spartak Velká Bíteš B 6 0 0 0 6 9:46 0



Pohled z Havířské směrem k bývalému dolu Julius 
(1930)



Dříve kino Vesmír (1965), dnes vedení podniku 
Thermona
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