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Vážení čtenáři ZZ,

protože s podzimní rovnodenností definitivně končí léto, 
je čas na předposlední číslo Zpravodaje. Články a fotografie 
v něm obsažené se ale velkou měrou dotýkají letních aktivit 
a vrací se k tomu, co se v Zastávce odehrávalo právě během 
horkých dnů léta.

Zdaleka nemáme nyní na mysli jen bohatou činnost 
zastáveckých seniorů, kulturně vzdělávacího spolku Kahánek 
nebo místního Regionálně informačního centra. Tábory 
mladých hasičů a fotbalová soustředění nebo táborový 
program domu dětí a mládeže k létu určitě patří. Taneční 
škola Mighty Shake rozjíždí několik nových i staronových 
projektů, stejně jako Sport centrum Zastávka. Za připomínku 
jistě stojí i oslavy jubilea sportovního klubu TJ Čechie 
Zastávka a ohlédnutí za úspěšnou fotbalovou sezónou.

Mapujeme například také dokončení další etapy řešení 
dopravní situace ve středu obce včetně plánů následujících, 
jak zajistit Zastávce a jejím občanům bezpečí a komfort 
dopravní obslužnosti.

Evergreenem posledních čísel Zpravodaje se rovněž staly 
články věnující se problematice (ne)třídění a recyklace 
odpadu. Téma stále aktuální.

Už víte, kterou stránku si nalistovat?!

Redakce ZZ
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E SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že mám mož-

nost Vám v podzimním čísle na-
šeho Zastáveckého zpravodaje 
popřát hodně krásných dnů, ba-
revných alespoň jako podzim-
ní příroda, a  snad ještě trošku 
příjemného babího léta. Pevně 
věřím, že se vám podařilo zažít 
mnoho krásných chvil s  vaši-
mi blízkými i v průběhu léta, že 
jsme alespoň trošku připraveni 
na zbývající dny roku 2017. Pře-
ji vám, abyste je prožili hlavně 
ve  zdraví a  pokud možno v  co 
nejčastějším kontaktu s  těmi, 
které máte rádi.

Léto v  naší krásné obci bylo 
rovněž velice rozmanité. Těší 
mě, že se nám podařilo realizo-
vat i část projektů v dopravě, ač-
koliv právě v této oblasti je pra-
covní vytížení firem extrémní. 
Asi nejvýznamnější, a  i nejvidi-
telnější akcí, byla realizace no-
vých přechodů v  centru obce. 
Ačkoliv se skoro všichni shodo-
vali na  tom, že situace při pře-
cházení je neúnosná zejména 
pro děti, rozsah úprav byl pro 
mnohé překvapující. Na  dru-
hou stranu je však vhodné při-
pomenout, že nedošlo k přemís-
tění přechodů pro chodce, ale že 
bylo především doplněno vodo-
rovné dopravní značení. Možná 
že pro některé z nás bylo překva-
pením, jak často jsme se svými 
automobily stáli v  místech, kde 

to dopravní předpisy nikdy ne-
umožňovaly. Jak často jsme 
bránili ve  výhledu na  přechod 
pro chodce, jak často jsme stáli 
v  místech, odkud by měl vyjíž-
dět autobus. Doufám, že nové 
přechody zlepší bezpečnost 
v  centru obce. Zastupitelstvo 
obce si pochopitelně uvědomu-
je, že centrum obce je i místem, 
kde jsou obchody a další služby, 
a že v současné době je stále více 
zákazníků zvyklých zastavit svůj 
automobil co nejblíže k  jednot-
livým provozovnám. Je naším 
zájmem, aby bylo centrum obce 
i nadále živým organismem. Byli 
bychom rádi, kdybychom na-
opak podpořili možnost nákupu 
či setkávání se i v této části obce. 
Proto je třeba připomenout, že 
projekt nových přechodů pro 
chodce je pouhou součástí ře-
šení dopravní situace v  celém 
centru obce. Obec Zastávka má 
připraveny finanční prostředky 
na  pokračování dalšího zlep-
šování dopravy v  centru obce. 
Nicméně je nutné zdůraznit, že 
v  tomto ohledu je nutná koor-
dinace s  vlastníky komunika-
cí, tedy se státem zastoupeným 
Ředitelstvím silnic a  dálnic  ČR 
a  s  Jihomoravským krajem, za-
stoupeným Správou a  údržbou 
silnic JMK. V současné době je 
v dokončovací fázi projekt, kte-
rý by měl zlepšit situaci na kři-
žovatce směrem na  Zbraslav, 

zlepšit možnost parkování 
na ulici 1. máje a, jak doufáme, 
i nastínit řešení na nejproblema-
tičtější křižovatce u  Hornické-
ho domu. Připravovaná je rov-
něž výstavba nového parkoviště 
před takzvaným „Bendlákem“ 
na  ulici Babická. Obec Zastáv-
ka bude v  této souvislosti řešit 
nejen parkování, ale i budování 
chodníků, včetně případného 
doplnění zeleně a mobiliáře prá-
vě v  centru obce. Je pravděpo-
dobné, že z  ulice 1.  máje zmizí 
autobusové zastávky, čímž zčás-
ti dojde ke  zklidnění doprav-
ní situace a  přirozeně již brzy 
k  rozšířené možnosti parkovat. 
Autobusové spoje budou zasta-
vovat na  přestupním terminálu 
či u Dělnického domu.

V  průběhu léta se z  do-
pravních akcí podařilo zajis-
tit celoplošnou opravu veli-
ce frekventované komunikace 
na Červeném vrchu, kterou vy-
užívají nejen občané obce, ale 
rovněž nemálo návštěvníků 
Domova pro seniory. Celoploš-
nou opravou prošla rovněž ulice 
Dvořákova v lokalitě Nivky, kte-
rá bohužel již silnici řadu let ne-
připomínala. Předpokládáme, 
že při dobrém počasí by se moh-
lo podařit realizovat ještě opra-
vu některé z dalších komunikací 
a i při přípravě rozpočtu na rok 
2018 je oprava komunikací jed-
nou z priorit zastupitelstva obce.
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V  letním období se rovněž 
podařilo realizovat výstavbu 
dětského hřiště vedle Dělnické-
ho domu. Věřím, že se podařilo 
postavit pěkné hřiště, což po-
tvrdila i jeho první zkouška při 
dnech Zastávky. Obdobně vel-
kou obměnou prochází rovněž 
dětské hřiště na  ulici Havířská, 
které je zčásti využíváno i  ma-
teřskou školou. Celkovou re-
konstrukcí musela projít i  ko-
telna mateřské školy na  ulici 
U  Školy, která zásobuje teplem 
a  teplou vodou nejen dvě tří-
dy mateřské školy, ale rovněž 
školní kuchyni a  naši obecní 
knihovnu.

Jsem potěšen tím, že jsme 
v  průběhu léta měli i  dost 
možností se vzájemně potkat 
na  řadě akcí, které se uskuteč-
nily v  naší obci. Velice důstoj-
ným způsobem oslavila Čechie 
Zastávka svých 110  let existen-
ce a  oceňuji, že mnoho z  Vás 
se přišlo podívat na současnost 
jedné z nejstarších sportovních 
organizací nejen našeho regi-
onu. V  průběhu léta se rovněž 
uskutečnila filmová představe-
ní letního kina, z nichž zejména 
představení „Špunti na  vodě“ 
na  konci prázdnin bylo velice 
hojně navštívené. Ačkoliv prv-
ní zářijový týden nám již poča-
sí tolik nepřálo, sešlo se nemálo 
dětí na  Rozloučení s  prázdni-
nami. Zde se po  prázdninách 
děti setkaly se svými spolužáky 
a užily si s nimi zábavy při sou-
těžích i  na  různých atrakcích. 
V  době, kdy píšu tyto řádky, 
jsou před námi závěrečné dny 

příprav na Dny Zastávky, které 
se letos uskuteční trošku novým 
způsobem. Pevně věřím, že nám 
vyjde počasí a v době, když bu-
dete číst podzimní číslo Zpravo-
daje, budete na tuto akci rovněž 
rádi vzpomínat. Při připome-
nutí událostí proběhnuvších 
bych chtěl poděkovat těm, kte-
ří se zapojili do sbírkových dnů 
pro Světlušku. Ty v  letošním 
roce probíhaly v naší obci popr-
vé. Snad se některým z vás líbil 
i koncert pořádaný při této pří-
ležitosti v  novém informačním 
centru a snad jsme tak našli dal-
ší místo pro příjemná setkávání 
v naší obci. Pevně věřím, že se 
v prostorách RIC potkáme i při 
podzimním běhu akce „Zpátky 
do lavic“ a že výběr témat bude 
stejně přitažlivý, jako tomu bylo 
při úspěšném jarním běhu této 
akce.

Jestliže jsem v  předešlé části 
svého příspěvku psal zejména 
o létu, tak by bylo chybou, kdy-
bych zapomněl poděkovat všem, 
kteří měli odvahu, čas a ochotu 
se v průběhu prázdnin věnovat 
našim dětem při letních aktivi-
tách. Zejména pak samozřejmě 
zaměstnancům a  spolupracov-
níkům Domu dětí a  mládeže 
Zastávka, kteří na letošní prázd-
niny pro děti připravili bohatou 
nabídku letních táborů. Obdiv 
a  poděkování patří i  místním 
hasičům, jejichž letní tábor je 
nejen velice oblíbený, ale přiná-
ší též svoje ovoce do pravidelné 
práce s  mládeží v  průběhu ce-
lého roku. Obdobně by se dalo 
napsat o soustředěních mladých 

fotbalistů a  jejich pravidelné 
činnosti, o které si dovolím ne-
skromně říct, že nám ji závi-
dí nemálo okolních i  mnohem 
větších měst. Jsem velice rád, že 
se do  práce s  mládeží zapojilo 
i nové sportcentrum, které síd-
lí v  budově provozovny firmy 
Berger a které pracuje s mláde-
ží nejen pravidelně v  průběhu 
roku, ale pro letošní léto připra-
vilo rovněž prázdninové aktivi-
ty. Koneckonců jedna z nových, 
myslím i  příjemných letních 
akcí, kterou byl Festival netra-
dičních sportů na hřišti, potvr-
dila zájem o  různé možnosti 
smysluplného trávení volného 
času.

Vážení spoluobčané,
o  většině z  věcí zmíněných 

v mém Slově starosty se dozvíte 
více z  článků v tomto čísle Za-
stáveckého zpravodaje. Osobně 
bych vám rád popřál, abyste byli 
co nejméně obtěžováni perma-
nentní předvolební kampaní. 
V  minulých letech jsem vám 
též ve  spojitosti s  volbami přál 
šťastnou ruku při výběru kan-
didátů. Konkrétně pro letošní 
volby do poslanecké sněmovny 
bych vám spíše popřál, abys-
te měli ze své volby co nejdelší 
dobu dobrý pocit. Mnohem víc 
vám však přeji šťastnou ruku 
při výběru vašich přátel a  ka-
marádů a  aktivit, které zažijete 
a  doufám, že řada z  nich bude 
i společně s námi. Krásné a po-
hodové dny!

Petr Pospíšil, 
starosta obce
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I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce ko-

naného dne 31. 5. 2017
2. rozpočtové opatření číslo  9/2017 obce 

Zastávka
3. poskytnutí individuální dotace IQ Roma 

servis  z.  s. (projekt PRO  RODINY) z  roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2017 ve  výši 
25 000 Kč na rok 2017 a pověřuje starostu 
obce podpisem příslušné smlouvy

4. poskytnutí individuální dotace IQ Roma 
servis z. s. (projekt PRO DOSPĚLÉ) z roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2017 ve  výši 
10 000 Kč na rok 2017 a pověřuje starostu 
obce podpisem příslušné smlouvy

5. účetní závěrku obce Zastávka za  rok 2016 
s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a po-
ctivý obraz účetnictví a  finanční situaci 
účetní jednotky obce Zastávka.

6. účetní závěrku Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvko-
vá organizace s tím, že tato závěrka posky-
tuje věrný a  poctivý obraz účetnictví a  fi-
nanční situaci této účetní jednotky.

7. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola T. G. 
Masaryka Zastávka, příspěvková organiza-
ce, dále pak záporný hospodářský výsledek 
této organizace ve výši 16 881,67 Kč.

8. pokrytí záporného hospodářského výsled-
ku ve výši 16 881,67 Kč z rezervního fondu 
této příspěvkové organizace

9. účetní závěrku Domu dětí a  mládeže 
Zastávka, příspěvková organizace s tím, že 
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý ob-
raz účetnictví a finanční situaci této účetní 
jednotky.

10. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres 

Brno-venkov. Kladný hospodářský výsle-
dek této organizace ve  výši 45  495,77  Kč 
z  hlavní činnosti a  kladný hospodářský 
výsledek z  hospodářské činnosti ve  výši 
86,89 Kč

11. rozdělení kladného hospodářského výsled-
ku z  hlavní činnosti ve  výši 45  582,66  Kč 
(45 495,77 Kč z hlavní činnosti a 86,89 Kč 
z  hospodářské činnosti) do  rezervní-
ho fondu příspěvkové organizace ve  výši 
45 582,66 Kč

12. Místní akční plán Rosice, jehož zpraco-
vatelem je Místní akční skupina Brána 
Brněnska z. s.

13. prodej pozemku p.  č.  161/11, ostatní plo-
cha o  výměře 121  m2, paní L.  M. za  část-
ku 100 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem.

14. prodej pozemku p.  č.  1168, zahrada o  vý-
měře 74 m2 paní I.  Š. za  částku 100Kč/m2 
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem

15. uzavření smlouvy o  dílo č.  03/2017 mezi 
obcí Zastávka jako objednatelem a  spo-
lečností PEND  a.  s. jako zhotovitelem, je-
jímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace pro společné územní a  sta-
vební řízení, včetně inženýrské činnosti, 
v  rozsahu dle požadavku dotačního titulu 
na akci „Přístavba učeben a školicího stře-
diska k DDM Zastávka“ a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem. Hodnota díla činí 
539 964 Kč (vč. DPH)

16. smlouvu o  kontrole hospodaření příspěv-
kové organizace za  rok 2016 mezi obcí 
Zastávka jako objednatelem a  BOHEMIA 
AUDIT,  s. r. o., jejímž předmětem je kon-
trola hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní škola a  Mateřská škola 

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 5. 2017
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T.  G.  Masaryka Zastávka, příspěvková or-
ganizace za účetní období roku 2016 a po-
věřuje starostu obce jejím podpisem. 
Hodnota díla činí 29 000 Kč.

17. kupní smlouvu o  prodeji nemovitých věcí 
mezi Českými drahami,  a. s. jako pro-
dávajícím a  obcí Zastávka jako kupují-
cím, jejímž předmětem je koupě pozem-
ku p.  č.  1271/18 (ostatní plocha) o  výměře 
11  m2, p.  č.  1271/19 (ostatní plocha) o  vý-
měře 89 m2 a op. č. 1271/20 (ostatní plocha) 
o  výměře 18  m2, a  pověřuje starostu obce 
jejím podpisem. Kupní cena činí 48 000 Kč.

18. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene mezi obcí Zastávka jako 
budoucím povinným z  věcného břeme-
ne a  Správou železniční a  dopravní cesty, 
státní organizací jako budoucím opráv-
něným z  věcného břemene, jejímž před-
mětem je závazek smluvních stran uzavřít 
do 12 měsíců ode dne doručení vyrozumě-
ní o  provedení vkladu do  katastru nemo-
vitostí uzavřít smlouvu o  zřízení věcného 
břemene na  dobu neurčitou na  pozemky 
p. č. 1271/18 a p. č. 1271/19 a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

19. smlouvu o  dílo mezi obcí Zastávka a  fir-
mou HW PANTY spol. s r. o., jejímž před-
mětem je realizace izolace zdiva bytové-
ho domu na  Staré osadě č. p.  11, za  cenu 
272 331,50 Kč včetně DPH

20. schvaluje Smlouvu o  dílo mezi obcí 
Zastávka a firmou UNIVERS s. r. o., jejímž 
předmětem je rekonstrukce bytu č. 2 v by-
tovém domě na ulici Stará osada č. p. 11.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. změny názvů položek (paragrafů) v  roz-

počtu obce Zastávka a  změnu číslová-
ní položek (paragrafů) v  rozpočtu obce 
Zastávka v souvislosti s příslušnou zákon-
nou úpravou

3. rozpočtové opatření č.  6/2017, 7/2017 
a 8/2017 obce Zastávka

4. návrh závěrečného účtu obce Zastávka 
za rok 2016

5. podklady předložené ke  schválení účetní 
závěrky, zejména však Zprávu o  výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Zastávka 
za  rok 2016 vypracovanou společností 
BOHEMIA AUDIT, s. r. o.

6. informace o  činnosti příspěvkových orga-
nizací obce Zastávka a jí zřízených organi-
začních složek.

7. informaci starosty obce o činnosti organi-
zací, jichž je obec Zastávka členem nebo 
s nimi ž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a  kanali-
zací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce upravit rozpočet obce 

Zastávka pro rok 2017 v  souladu se zá-
konnými předpisy (změny názvů po-
ložek  – paragrafů a  změnu číslování 
položek – paragrafů).

2. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečné-
ho účtu obce Zastávka za rok 2016 zákon-
ným způsobem

3. ukládá starostovi činit kroky k vypsání vý-
běrového řízení na  pronájem restaurace 
na hřišti.
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ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 28. 6. 2017
2. rozpočtové opatření č. 11/2017 obce Zastávka
3. souhlas s  celoročním hospodařením obce 

Zastávka za  rok 2016 a závěrečný účet obce 
za  rok 2016, včetně zprávy nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2016, a to bez výhrad

4. smlouvu o  kontrole hospodaření obce 
Zastávka za  rok 2017 mezi obcí Zastávka 
jako objednatelem a Bohemia Audit, s. r. o., 
jako auditorskou společností, jejímž předmě-
tem je kontrola hospodaření obce Zastávka 
za  účetní období roku 2017 a  pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

5. dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní ško-
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
příspěvková organizace, jehož předmětem je 
změna čl.  IX zřizovací listiny „Okruhy do-
plňkové činnosti“, která odkazuje na správné 
znění právních předpisů

6. dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Domu dětí 
a  mládeže Zastávka, příspěvková organiza-
ce, jehož předmětem je změna čl.  IX zřizo-
vací listiny „Okruhy doplňkové činnosti“, 
která odkazuje na  správné znění právních 
předpisů.

7. kupní smlouvu na koupi osobního automobi-
lu Škoda Yeti od společnosti ASWPlus, s. r. o., 
Cihlářská 19, Brno za cenu 400 000 Kč a po-
věřuje starostu obce jejím podpisem

8. uzavření úvěrové smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  společností Autoleasing,  a. s., je-
jímž předmětem je poskytnutí úvěru ve výši 
300  000  Kč na  financování nákupu osobní-
ho automobilu Škoda Yeti (měsíční splátka 
po dobu 48 měsíců ve výši 7 427 Kč)

9. uzavření pojistné smlouvy mezi obcí 
Zastávka a  společností Kooperativa  a.  s., 

jejímž předmětem je pojištění osobního au-
tomobilu Škoda Yeti

10. dodatek č.  4 k  nájemní smlouvě VS 
2937300207 mezi SŽDC a  obcí Zastávka 
(změna účtu a adresy pro doručování)

11. dodavatele na  realizaci akce „Zastávka  – 
bezpečné přechody“ firmu Inženýrské stav-
by Brno,  spol.  s. r. o., schvaluje příslušnou 
smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka jako in-
vestorem a  Inženýrskými stavbami Brno, 
spol. s. r. o. jako zhotovitelem a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem (hodnota díla činí 
1 566 293,03 Kč vč. DPH)

12. ukončení nájemní smlouvy s  panem M.  G. 
na  byt č.  1 Zastávka, Stará osada č.  p.  10 
k 30. 6. 2017

13. uzavření nájemní smlouvy s paní M. P. na byt 
č.  1 Zastávka, Stará osada č.  p.  10 na  dobu 
neurčitou

14. uzavření nájemní smlouvy na  byt Zastávka, 
Martinská osada č.  p.  573 s  paní R.  H. 
do 31. 12. 2017

15. podání žádosti o dotaci do Programu bezpeč-
nosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 
2017 až 2019 vypsaného ministerstvem vnit-
ra České republiky na rekonstrukci veřejného 
osvětlení ve výši 2 000 000 Kč a ukládá vede-
ní obce podat tuto žádost včetně všech příloh

16. podání žádosti do  dotačního programu vy-
hlášeného MŠMT jejímž předmětem je 
„Rekonstrukce a  přístavba zázemí ve  spor-
tovním areálu obce Zastávka“

17. v případě vyhlášení podání žádosti o organi-
zování veřejné služby v obci Zastávka poda-
nou na Úřad práce České republiky

18. schvaluje uzavření příslušné smlouvy o orga-
nizování veřejné služby mezi obcí Zastávka 
a  Úřadem práce České republiky, jejímž 
předmětem jsou pravidla pro organizování 
veřejné služby v obci Zastávka

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 6. 2017
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19. dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 0019166141 
mezi ČPP a  obcí Zastávka, pojištění osob 
ve veřejné službě

20. smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím 
pozemku mezi obcí Zastávka jako vlastníkem 
a  Janem Pasekou jako stavebníkem, jejímž 
předmětem je možnost realizovat kanalizační 
a vodovodní přípojku na pozemku p. č. 795/1 
a p. č. 791/4. Tato smlouva není věcným prá-
vem stavby dle paragrafu 1240 a násl. občan-
ského zákoníku.

21. uzavření smlouvy o převodu členských práv 
a povinností mezi paní Z. F., bytem Zastávka, 
Stará osada  570 a  J.  F., bytem Zbýšov, 
Sportovní  561 a  manželi J. a  E.  K., bytem 
Osvobození 237, Letonice

22. přidělení nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě 
Zastávka, Stará osada č. p. 570 manželům J. 
a E. K., bytem Osvobození 237, Letonice, a to 
na dobu neurčitou

23. termíny jednání zastupitelstva obce ve  dru-
hém pololetí 2017: 30.  8. 2017, 27.  9. 2017, 
25.  10. 2017, 29.  11. 2017, 20.  12. 2017. 
Zahájení v 17.00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu Zastávka.

24. uzavření Smlouvy č.:  1030039015/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře-
mene mezi obcí Zastávka a společností E.ON 
Distribuce, a. s., jejímž předmětem je realiza-
ce stavby „Zastávka – Král, garáž: NN přípoj-
ka kab. sm.“ na pozemku parc. č. 123/1 a 31/2 
v k. ú. Zastávka a pověřuje starostu obce je-
jím podpisem

25. přijetí dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje a  uzavření Smlouvy o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu Jihomoravského kraje mezi 
obcí Zastávka a  Jihomoravským krajem, 
jejímž předmětem je poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční podpory z  rozpoč-
tu Jihomoravského kraje ve  formě dotace 
na  „pořízení ochranných oděvů pro hasiče 
a věcných prostředků“. Zároveň pověřuje sta-
rostu obce k podpisu této smlouvy.

26. uzavření Smlouvy o  provedení záchranné-
ho archeologického výzkumem mezi obcí 
Zastávka a  Moravským zemským muzeem 
Brno, jejímž předmětem je provedení zá-
chranného archeologického výzkumu v loka-
litě Zastávka na stavbě Zastávka – bezpečné 
přechody na komunikaci I/23 a pověřuje sta-
rostu obce jejím podpisem

27. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka 
a  společností PODLAHY Liška,  s. r. o., je-
jímž předmětem je renovace povrchu podla-
hy ve velkém sále Dělnického domu na ulici 
Babická 139 v obci Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. rozpočtové opatření č. 10/2017 obce Zastávka
3. informace o činnosti příspěvkových organi-

zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek

4. informaci starosty obce o činnosti organiza-
cí, jichž je obec Zastávka členem nebo s ni-
miž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS 
Ekologie, Svazek vodovodů a  kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

5. záměr pronájmu části pozemku p. č. 113, za-
hrada o výměře cca 45 m2.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce seznámit se schválením zá-

věrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský 
kraj

2. starostovi obce informovat Jihomoravský 
kraj o  uzavření smlouvy s  firmou Bohemia 
Audit o kontrole hospodaření obce Zastávka

3. starostovi obce zahájit právní úkony spoje-
né s vyklizením bytu č. 7 a bytu č. 8 v domě 
Zastávka, Stará osada č. p. 9

4. starostovi obce zveřejnit termíny jednání za-
stupitelstva obce Zastávka ve druhém polole-
tí 2017 způsobem v místě obvyklém.
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Dokonce i víme, jak dlouho. 
Bylo to více než šest let, kdy se 
vedení obce začalo přít s  Ře-
ditelstvím silnic a  dálnic Čes-
ké republiky a  Jihomoravským 
krajem o  dopravní řešení stře-
du naší obce a hlavně o zajiště-
ní bezpečnosti chodců a  řidi-
čů. Opět bych se mohl rozepsat 
o  vleklých jednáních se všemi 
institucemi, o námitkách někte-
rých spoluobčanů k projektové 
části, o  průběhu dohadů, zda 
je, anebo nutné není přechody 
pro chodce u nás v obci stavět, 
a  o  mnoha dalších šarvátkách 
vztahujících se k  této stavbě. 
Ale dle mého jsem o tom již na-
psal několik článků. Dnes bych 
chtěl psát spíše o situaci součas-
né, o  tom, proč jsou přechody 
v provedení, v jakém jsou.

Několik let nejen většina na-
šich občanů diskutovala o tom, 
proč přechody máme tak ne-
bezpečné a  proč neděláme 
něco s  tím, aby se zvýšila pře-
devším bezpečnost dětí, které 
každý den míří do školy anebo 
zpět. Proč dovolíme, že na star-
ší paní troubí nervózní řidiči, 
když pomalu přechází tak dlou-
hý přechod bez ostrůvku, a také 
proč nezpomalíme nějakým 
způsobem provoz v  obci, kde 
jak osobní tak i  nákladní auta 
a  kamiony jezdí rychlostí, jež 

v  mnoha případech odpovídá 
rychlosti na  dálnici? Všechny 
tyto otázky a připomínky obča-
nů jsme používali při jednotli-
vých jednáních jako argumenty 
a důvody, proč nechceme čekat 
na rekonstrukci silnice I.  třídy, 
která se plánuje více než dvacet 
let. Těmito argumenty se nako-
nec podařilo zmiňované orgá-
ny přesvědčit: přechody se bu-
dou stavět v letošním roce a to 
co nejdříve, nejlépe v  období 
letních prázdnin, kdy nebude 
ohrožena bezpečnost dětí.

I  když to bylo někdy hodně 
hektické, nakonec se zdálo, že 
vše proběhne bez komplikací. 
První stavba byla zahájena pře-
chodem pro chodce u  Dělnic-
kého domu, který má za  úkol 
zajistit bezpečnost občanům 
navštěvujícím Dům zdraví 
a  následně lékárnu, ale slouží 
také všem občanům a  dětem, 
kteří tudy chodí z lokality Niv-
ky. Po  výstavbě přechodu při-
šla sice první kritika ve smyslu 
zbytečnosti tohoto přechodu 
pro chodce, ubrání parkovacích 
míst, omezení řidičů, kteří při 
příjezdu od  železničního pře-
chodu nestíhají brzdit a podob-
ně. Z  mého pohledu je realita 
trošku jiná. V prvé řadě občané 
z Nivek a všichni, kdo potřebují 
přejít tuto silnici, si zaslouží být 

v bezpečí. Parkování jsme roz-
šířili v prostoru u lékárny. A to, 
že někdo nestíhá brzdit? V obci 
platí rychlostní limit 50  km/h 
a při této rychlosti zabrzdí snad 
každé auto bez problémů. Pro-
to ani v tomto případě nevidím 
žádnou komplikaci.

Při výstavbě přechodu u ob-
chodu „U  Sedláčků“ opět za-
zněla kritika ve  smyslu zby-
tečného přechodu, dopravní 
značka „Stop“ je také velkým 
problémem. Můj pohled je jas-
ný. Do  potravin a  všech ostat-
ních obchodů v  této části naší 
obce chodí denně stovky lidí 
a  mají kde bezpečně přejít sil-
nici. Navíc přechod v  těchto 
místech není žádnou novinkou, 
býval zde již dávno. A  pokud 
se na řešení přechodu podíváte 
důkladněji, tak i  vozidlo, které 
jede od Rosic a najede před pře-
chod, má prostor, aby mohlo 
případně zastavit, když na pře-
chod vstoupí chodec. Ani zde 
nevidím problém. Navíc pravi-
dla silničního provozu hovoří 
jasně: pokud řidič nemůže bez-
pečně projet křižovatkou, nemá 
průjezd vůbec zahájit. A  znač-
ka „Stop“? Za prvé tato značka 
byla podmíněna stanoviskem 
Policie ČR, za druhé touto kři-
žovatkou projíždím několikrát 
denně a  ještě se mně nestalo, 
abych nemusel zastavit. Silnice 
od Rosic a  i ve druhém směru 
je tak vytížená, že vždy někomu 

BEZPEČNÉ PŘECHODY V OBCI
Bezpečné přechody v obci jsou tématem, které se nejen v našem 
zpravodaji, ale i na mnoha místech v obci diskutovalo několik let.
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musí dát řidič přednost, a tudíž 
zastavit. Problém vidím spíše 
v tom, že se tam stojí déle, než je 
zdrávo. Toto by snad měla vyře-
šit druhá etapa stavby realizací 
světelné signalizace – semafory.

Hlavní dva přechody s  os-
trůvky na ulici 1. máje mají také 
své kritiky. Prvním problémem 
jsou ostrůvky. Dle některých 
zbytečnost, která zúžila jízdní 
pruhy a  také zbrzdila provoz 
v  obci. Ale jízdní pruhy mají 
stanovený rozměr, který je do-
držen. Ostrůvek je tam přede-
vším proto, aby vozidlo, které 
zastaví před přechodem, neob-
jíždělo další vozidlo za ním, což 
se hlavně u novinového stánku 
stávalo denně. Dokonce i dnes 
někteří řidiči od Zbraslavi naje-
dou do protisměru a pokračují 
dál bez toho, že tam nemají co 
dělat. Druhým důvodem je to, 
aby se chodec, třeba maminka 
s  kočárkem nebo starší člověk, 

měli kde zastavit, protože tak 
dlouhý přechod pro chodce 
by v mnoha případech nestihli 
přejít tak rychle bez toho, aniž 
by je některý z nervózních řidi-
čů „nevytroubil“, anebo nepře-
jel. A  rychlost průjezdu obcí? 
Na  tuto kritiku vám odpoví 
nejlépe investice vašeho času, 
kdy se postavíte do středu obce 
a  budete chvilku pozorovat 
projíždějící vozidla. Je jedno, 
zda je to osobní, anebo náklad-
ní auto či kamion. Rozhodně je 
naše nové přechody neomezují 
v rychlosti. Já osobně tento pro-
stor navštívil nespočetněkrát 
při průběhu výstavby přecho-
dů a  pak při opravě chodní-
ku mezi přechody pro chodce. 
Když jsem viděl, jakou rychlos-
tí se auta ve středu obce prohá-
nějí v  pravé poledne, tak jsem 
přemýšlel, že budeme muset 
vymyslet nějaké další omezení, 
jež donutí řidiče snížit rychlost.

Další vlnou kritiky pro-
šel sloup osvětlení přechodu 
u  schodů k  bývalému Hyru. 
Bohužel tento sloup musel být 
umístěn tam, kde je. Jeho umís-
tění neurčilo ani vedení obce 
a  ani projektant neměl moc 
možností. Norma jasně říká, že 
dopravní značka od okraje vo-
zovky musí být v rozmezí mini-
málně půl metru a maximálně 
jeden metr od krajnice. Proto se 
tato značka umísťuje na  sloup 
osvětlení přechodu pro chod-
ce, které je již také povinnou 
součástí přechodů. I když jsem 
slyšel návrh, že sloup mohl být 
ve stráni a rameno světla a do-
pravní značky by se jen pro-
dloužilo k  přechodu, tak i  to-
muto jsem musel oponovat. 
V přilehlé stráni je totiž ulože-
no vysokotlaké potrubí zem-
ního plynu, a  tudíž tam sloup 
nebylo možné umístit. Stěží se 
nám podařilo rozšířit chodník 
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tak, aby se okolo sloupu dalo 
projet třeba s  kočárkem pro 
dvojčata. Už tak jsme chodní-
kem naráželi na trubku od ply-
nu, a  proto jsme tam nemohli 
nechat nainstalovat sloup. Na-
víc, dokážete si představit, jak 
by to vypadalo vzhledově? Ať je 
to tak, anebo jinak, stávající ře-
šení je schváleno všemi odbor-
nými orgány a podle mě to není 
jediný sloup v chodníku v naší 
obci. Stačí se podívat o pár me-
trů níže.

Poslední kritika, a  tentokrát 
oprávněná, se týká omezení 
parkování ve středu obce. Ano, 
tady došlo k  razantnímu zása-
hu do možnosti parkování vo-
zidel, a to především těch, kte-
ří si jdou třeba něco nakoupit 
do přilehlých obchodů. Nějaký 
prostor zabraly autobusové za-
stávky a  něco také rozhledové 
plochy, které brání parková-
ní před přechody pro chodce. 
I  vedení obce si toto omeze-
ní uvědomuje, bylo si toho vě-
domo po  celou dobu přípravy 
projektové dokumentace pro 
dopravní řešení středu obce. 
Proto se také už v první projek-
tové dokumentaci někdy před 
osmi lety objevilo zúžení chod-
níku před obchody a  zapraco-
vání parkovacích míst do  linie 
mimo vozovku. Bohužel tato 
stavba se nedala zrealizovat při 
letošní výstavbě přechodů pro 
chodce zejména proto, že po-
zemky pod chodníkem nejsou 
ve vlastnictví obce, ale ve vlast-
nictví státu. V  současné době 
probíhají intenzivní jednání 

s  tímto vlastníkem o  pozem-
kové úpravě, což představuje 
převedení, případně odkou-
pení pozemků pod chodníky 
od Domu zdraví až po potravi-
ny Enapo. Zároveň projektanti 
pracují na  zapracování parko-
vacích míst do nového projek-
tu, jež řeší Ředitelství silnic 
a dálnic ČR.

Součástí projektu bude také 
řešení zrušení autobusových 
zastávek u  Hornického domu 
a  před pekárnou a  rozšíření 
jízdních pruhů na  ulici Babic-
ká, kdy by mělo dojít k  vybu-
dování křižovatky řízené za po-
moci semaforů. Samozřejmě, 
že známe i  názor, že semafo-
ry jsou k  ničemu a  vše by vy-
řešila okružní křižovatka. Její 
realizace bohužel díky stáva-
jícímu uspořádání všech odbo-
ček a případné poloze okružní 
křižovatky není možná. Ředi-
telství silnic a  dálnic  ČR není 
ochotné povolit vyosenou ver-
zi okružní křižovatky a  pod-
mínkou pro možnost takovéto 
stavby je jedině demolice pro-
vozovny pana Pružiny a  Hor-
nického domu, což je nereál-
né. I vedení obce by bylo raději 
pro okružní křižovatku, klidně 
i vyosenou, ale pokud nelze zís-
kat legálním způsobem staveb-
ní povolení, kloníme se raději 
k moderní, světelné křižovatce 
řízené senzory. Tyto senzory by 
dle odborníků měly bez problé-
mů reagovat na  aktuální pro-
voz na  komunikacích a  podle 
toho zajišťovat vyklízení jed-
notlivých silnic. Jak vše bude 

reálně fungovat se asi všichni 
dozvíme až po  konečné reali-
zaci stavby. Pozitivní zprávou 
však je jistě to, že se ledy hnuly 
a projektanti i Ředitelství silnic 
a  dálnic  ČR na  celém projek-
tu pracují intenzivně. Předpo-
kládaný termín pro zahájení 
stavby je čtvrté čtvrtletí roku 
2018. Je to sice až za  rok, ale 
při zkušenostech z  posledních 
osmi let jednání se zdá, že ter-
mín je téměř za dveřmi. Do té 
doby by mělo přibýt ještě par-
koviště před Bendlovým do-
mem, kde se v  současné době 
připravuje projekt na výstavbu 
nového obecního úřadu. Dou-
fejme, že tomu tak doopravdy 
bude a do dvou let se budeme 
těšit nejen rozšíření parkova-
cích míst, ale celkově pěkněj-
šímu vzhledu středu naší obce.

Na  závěr si dovolím ještě 
uvést, že stávající úprava bez-
pečnosti silničního provozu 
ve  středu obce stála Zastáv-
ku více než dva miliony ko-
run. I  když je to celkem vel-
ké množství peněz, je třeba si 
uvědomit, že ani dva miliony 
korun nemohou nikomu ne-
nahradit újmu na  zdraví nebo 
dokonce životě, který by mohl 
vyhasnout při přecházení silni-
ce bez odpovídajících přecho-
dů pro chodce. A proto buďme 
za nové přechody rádi a doufej-
me, že nám všem budou hodně 
dlouho sloužit k  zajištění bez-
pečí nejen nás, ale především 
našich dětí.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Když se řekne Dělnický 
dům nebo Dělňák, zpravidla 
každého obyvatele Zastávky 
napadne především hospoda, 
do které chodí řada z nás buď 
na obědy, nebo večer na pivo. 
Je třeba si uvědomit, že tato 
budova je také jakýmsi kultur-
ním stánkem naší obce. Téměř 
denně zde probíhají trénin-
ky žáků Taneční školy Mighty 
Shake, konají se zde koncerty 
místní umělecké školy, ple-
sy a řada jiných kulturních či 
společenských akcí. Zkrátka 
a dobře: v Dělnickém domě to 
celkem žije.

Skutečnost, že Dělnický dům 
je v  naší obci nepostradatelný 
a  je třeba nejen o něj pečovat, 
ale toto prostředí také zkvalit-
ňovat, si uvědomuje celé zastu-
pitelstvo obce. Proto bez ně-
jakých dlouhosáhlých diskuzí 
byla uvolněna částka přes půl 
milionu korun na rekonstrukci 
havarijního stavu plynové ko-
telny, kdy byl stávající plyno-
vý kotel vyměněn za  moderní 
kondenzační kotle, které ne-
jenže bez problémů zajistí vy-
tápění celého objektu, ale také 
zčásti ušetří právě za  spotřebu 
plynu.

Druhou nemalou investicí, 
která byla schválena pro Děl-
nický dům, byl nákup nových 
stolů do  sálu a  dokoupení ča-
louněných židlí, čímž i  vnitř-
ní vybavení dostálo obměny 
a například dámy se už nemusí 
obávat, že si na některé z nad-
cházejících společenských akcí 
poničí oděv o starou dřevěnou 
židli. To stejné platí o  stolech, 
jejichž datum výroby se pohy-
bovalo někde kolem roku 1980 
a  stabilita byla už ta tam. Ob-
měna nábytku byla provedena 
také v  malém sále Dělnického 
domu, který už má také nové 

INVESTICE V DĚLNICKÉM DOMĚ
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Provozní doba sběrného 
střediska odpadů je už něko-
lik let stejná. Toto naše za-
řízení je otevřeno pro obča-
ny obce každé úterý od  15:00 
do  17:00 hodin a  každou so-
botu od  8:00 do  12:00  hodin. 
Průměrně sběrné středisko 
odpadů navštíví asi 40  obča-
nů obce týdně, aby zde uloži-
li odpad z domácností. Každý 
občan zde může odevzdat té-
měř všechny druhy odpadů: 
základní druhy jakými jsou 

dřevo, objemný odpad, sta-
vební suť, sklo, papír, plast, 
různé druhy olejů, elektroni-
ka, ale také staré ošacení, žele-
zo a mnohé další. Téměř by se 
dalo říci, že není odpad, kte-
rý od vás obsluha ve sběrném 
středisku nepřevezme. Dokon-
ce i množství odpadu, který je 
přebírán, není nijak zásadně 
regulováno. Pokud občan naší 
obce doveze odpad například 
na  vozíku za  autem, nikdo 
s  ním nediskutuje o  tom, zda 

veze odpadu moc nebo málo. 
Pouze pokud by někdo dove-
zl plný kontejner, nebo něja-
ký nákladní automobil, toto se 
může stát problémem. Ne ani 
tak proto, že jde o velké množ-
ství, ale proto, že takové množ-
ství naplní kontejner, který je 
ve  sběrném středisku k  tomu 
určen, a  pak už nezbývá mís-
to na odpad ostatních občanů. 
Tohle se ale stává spíše ojedi-
něle, jelikož většina těch, kte-
ří do  sběrného střediska jezdí 

LIKVIDUJME ODPAD TAM, 
KAM PATŘÍ, A V DOBĚ, 
KDY SE TO DĚLAT MÁ

stoly a židle. Další nutnou opra-
vou, respektive údržbou bylo 
provedení broušení a  následné 
několikavrstvé lakování podla-
hy na velkém sále. Změnou také 
prošlo předsálí, kde byla reali-
zována nová výmalba a celkem 
slušně se i prosvětlilo. Pokud se 
na  nové malbě nebudou vyle-
povat letáky se sponzory, smě-
rovky anebo nám po zdech opět 
nebude malovat nějaký kreativ-
ní malíř fixou, tak jako tomu 
bylo dosud, věřím, že by mohla 
nějaký ten rok vydržet.

Poslední úpravou byla rea-
lizace výstavby dětského hři-
ště, které vyrostlo na  ploše 

u lékárny. Moderní prvky s níz-
kou dopadovou plochou určitě 
zajistí, že si děti budou hrát bez-
pečně. Hlavně však je to další 
prostor pro ty nejmenší, kteří si 
dosud mohli chodit hrát na po-
dobné hřiště buď na ulici Havíř-
skou, nebo do sportovního are-
álu. Vím, že někdo namítne, že 
toto hřiště je u hospody. Že tam 
budou lidé kouřit a pít alkohol, 
což není vhodný příklad pro 
děti. Já si ale myslím, že je to jen 
a  jen o  lidech. Slušný člověk si 
na dětském hřišti cigaretu neza-
pálí a alkohol na něm také jistě 
pít nebude. A  ty neslušné jistě 
ostatní z hřiště vykážou.

Celková investice do nákupu 
nového nábytku, opravy podla-
hy, vymalování a  výstavby no-
vého dětského hřiště přesahují 
částku 600 000 Kč. Dohromady 
s  novou kotelnou jsme v  Děl-
nickém domě proinvestova-
li více než jeden milion korun. 
Ale jsem přesvědčen, že si tuto 
po dlouhé době velkou investi-
ci Dělnický dům zaslouží a jis-
tě nám ji všem vrátí prostřed-
nictvím příjemných kulturních 
zážitků.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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odpad odevzdávat, celou pro-
blematiku likvidace odpadu již 
pochopila. Když mají odpadu 
více, dovezou ho na  několi-
krát. To, že lze do našeho sběr-
ného střediska odevzdat téměř 
jakýkoliv odpad, a hlavně zce-
la zdarma, tedy pokud má ob-
čan uhrazen zákonný poplatek 
za likvidaci odpadu na přísluš-
ný rok, má své opodstatnění.

Snahou vedení obce je, aby 
občan nebyl nucen, tak jak 
je to v  některých jiných ob-
cích, přistupovat k  tomu, že 
odpad odloží někam na  ne-
vhodné místo, jakými jsou ve-
řejné prostranství, blízké lesy 
a  ostatní prostory. Takovéto 
jednání by mělo totiž za  ná-
sledek nejen potřebu zajištění 
následného úklidu pohoze-
ného odpadu, ale také k  po-
škozování přírody, která ko-
lem nás je doopravdy krásná 
a mnozí nejen z města nám ji 
mohou závidět. Navíc i  přes 
veškerou snahu všech pra-
covníků technické čety a  ve-
řejné služby máme dosta-
tek práce s  úklidem odpadků 

po celé obci, i když odpadkové 
koše máme instalovány téměř 
na  každém rohu. Pokud by 
přibylo ještě uklízení nových 
černých skládek v  okolní pří-
rodě, tak už bychom asi nedě-
lali nic jiného. A  právě černé 
skládky, respektive nevhodné 
ukládání odpadu, jsou troš-
ku problémem současné doby. 
V poslední době se nám doce-
la často stává, že někdo vytvoří 
skládku čehokoliv vedle svého 
domu na  travnaté ploše nebo 
jiném prostoru s  tím, že čeká, 
že pracovníci technické čety 
tento odpad automaticky od-
vezou a uklidí. Tak to však ale 
nemá fungovat!

Odpad by měl každý 
do  sběrného střediska dopra-
vit sám. Výjimky samozřej-
mě existují a  my se jim ne-
bráníme. Rádi pomůžeme 
občanům, kteří nemají napří-
klad auto, nebo i  fyzické síly 
na to, aby byli schopni odvézt 
například sedačku, skříň a po-
dobně. Tohle vše je ale potřeba 
předem domluvit na obecním 
úřadě, abychom o  tom věděli 

a dohodli si termín, kdy a  jak 
odpad odvezeme. Nejde to 
však dělat tak, že naši zaměst-
nanci budou projíždět celou 
obec a odvážet všechen odpad, 
který někdo na  veřejná pro-
stranství odloží. Stejně to pla-
tí i pro odkládání odpadu před 
bránu sběrného střediska od-
padů, když je tam zavřeno. Já 
vím, že se zdá lepší, když ně-
kdo odpad odloží před sběrné 
středisko, než aby ho vyhodil 
někde jinde v  obci. Ale na  co 
pak je provozní doba toho-
to zařízení, když si kdokoliv 
před vrata odhazuje odpad, 
kdykoliv se mu zachce? Ne-
mluvě o  tom, že se tímto od-
padem napřed prohrabe ně-
kolik zvědavců. Když je vítr, 
tak odpad létá po  celém při-
lehlém prostranství a nakonec 
naši zaměstnanci musí jít a vše 
po někom uklidit. A vše je úpl-
ně zbytečné a  jen proto, že se 
někomu nechtělo odevzdat 
odpad v  době, kdy je sběrné 
středisko otevřené, a  dovezl 
ho v  době, kdy se mu zrovna 
chtělo, anebo měl zrovna čas.

Ilustrační foto
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A jsme stále u  jednoho pro-
blému – toho nejdůležitější-
ho. Nedaří se a  nedaří docílit 
opravdu správně vytříděného 
odpadu v  jednotlivých barev-
ných kontejnerech. Nestačí 
barva a nápisy na sběrných ná-
dobách. Jsou mezi námi po-
řád ti, kteří asi číst moc neumí, 
nebo, a  to je asi hlavní, se jim 

nechce odpad dávat tam, kam 
by měl opravdu patřit.

Tak pořád můžete mezi bí-
lým sklem najít krabici od bot, 
staré plechy na  pečení nebo 
proutěnou ošatku. O barevném 
sklu ani nepíši! Sešlápnutý pa-
pír – o tom se nám může jenom 
zdát. A  v  nádobách na  plast? 
Tam se někdy zkuste podívat! 

Co všechno se tam objeví a co 
tam nepatří. Otázka je jedi-
ná a  pořád stejná… nešlo by 
to lépe? Opravdu třídit podle 
pokynů na  kontejnerech? Po-
dívat se někdy také na  relaci 
v  našem vysílání kabelové te-
levize? Nesvádějme nepořádek 
v  kontejnerech na  cizí občany, 
kteří jedou okolo a  odpadová 

ZVLÁDLI BYCHOM I VÍCE, KDYBY…
…každý, kdo jde s domácím odpadem ke sběrným místům s kontejnery, vhodil odpad tam, kam 
opravdu patří. Podle vyúčtování, které dostáváme od firmy EKO-KOM, a. s., která kontejnery nejen 
odváží, ale také „váží“ a kontroluje, získáme přehled o odpadech v kontejnerech.

Já tohle jednání asi úplně ne-
chápu. Když si vezmu, kolik už 
jsem absolvoval diskusí o tom, 
jak je stále po obci nepořádek, 
jak by se mělo uklidit tam ane-
bo tam, jak bychom měli za-
jistit sběr takového, nebo zase 
jiného odpadu… Nakonec 
zjistím, že úplně ti stejní lidé 
vytvářejí černé skládky, od-
kládají odpad, kde je napad-
ne a  pak kritizují, že je všude 
nepořádek. Dokonce se ten-
to problém objevuje i  u  kon-
tejnerů na  separovaný odpad, 
kdy se nestydí někdo do  pa-
píru naházet starý textil, hlí-
nu a  podobně. A  to vše úplně 
zbytečně. Vždyť přece odpad 
může každý občan naší obce 
do  sběrného střediska odložit 
zdarma. Když má něco velké-
ho, jako například již zmíně-
nou sedačku, a domluví si od-
voz na obecním úřadě, tak mu 

vše pomůžeme odvézt. Na kaž-
dém rohu jsou instalovány 
kontejnery na  separovaný od-
pad, kde lze bez problému ulo-
žit nejen papír, plast a sklo, ale 
na některých místech dokonce 
i kovový odpad. O to smutnější 
pak je skutečnost, že při kon-
trole kamerového záznamu ze 
sběrného střediska zjistíme, 
že gumy, dřevo a kdoví co ješ-
tě před vrata naházeli naši ob-
čané a ne někdo cizí. Sice jsme 
těmto hříšníkům poslali dopis 
s  oznámením, že se dopouští 
přestupku a  že by to tak dělat 
neměli, protože by jim mohla 
být udělena pokuta až do výše 
20 000 Kč, nicméně si myslím, 
že tyhle všechny kroky jsou 
zcela zbytečné.

Přece není třeba, aby naši 
zaměstnanci museli po někom 
uklízet odpad, který někdo vy-
hodí na  veřejné prostranství 

mimo provozní dobu sběrné-
ho střediska odpadů. Je pře-
ce zbytečné, aby někdo házel 
do  kontejneru s  papírem sta-
rý textil, sklo a podobně a tím 
znehodnotil vyseparovaný od-
pad, za  který by obec moh-
la získat finanční prostředky 
a  investovat je třeba do  zvele-
bení míst na  tyto kontejnery. 
A úplně zbytečné je i  to, že se 
musí rozesílat dopisy obča-
nům s  informací, že porušu-
jí vyhlášku obce a že jim hro-
zí nějaká pokuta. Přece stačí 
tak málo. Pouze odkládat 
odpad tam, kam patří. Tím-
to jednoduchým chováním si 
všichni ušetříme mnoho času, 
který můžeme věnovat důle-
žitější činnosti a hlavně nebu-
deme vypadat jako obec plná 
odpadků. 

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Vzpomínáte na to, čím vším 
jste chtěli být jako malé děti, 
náctiletí? Komu z  vás se po-
dařilo dávný sen proměnit 
ve skutečnost?

Téma profese se chtě ne-
chtě v  našem životě objevuje 
už od  mateřské školy. Jak ale 

vybrat tu správnou profesi? Kdy 
uvažovat, že je na čase brát tyto 
úvahy zcela vážně? Možná dří-
ve, než si vůbec dokážete před-
stavit. Skvělým pomocníkem 
může být kariérový poradce – 
odborník, který dobře pracu-
je s  dětmi, dospívajícími i  do-
spělými napříč profesemi či 

vzděláváním. Je dostupný úplně 
pro každého.

Volba povolání

Služby, které pomáhají najít 
smysl profesního směrování, již 
čtvrtým rokem poskytuje Cen-
trum vzdělávání všem (CVV). 

místa také využívají. Myslíte si, 
že vezou ve  svém autě cestou 
do práce pytle s oblečením, sta-
rý nábytek nebo stavební mate-
riál a u nás je vyhodí?

Jen pro informaci všem 
našim občanům: za  období 
od 1. dubna do 30. června 2017 
jsme obdrželi celkem za  třídě-
ný odpad 97 162 Kč. Tato část-
ka se rozděluje na několik po-
ložek. I když nemám moc ráda 
v článcích číselné údaje, tady je 
použiji (viz box).

Uvedené částky nejsou je-
nom za odpad v kontejnerech. 
Patří sem i  finance za  odpad, 
který firma EKO-KOM odváží 
i ze sběrného dvora.

Podle zveřejněných úda-
jů si můžete udělat představu 
o tom, kterých odpadů je nejví-
ce. Kdyby byly opravdu vhoze-
ny tam, kam patří, byla by uve-
dená částka ještě vyšší, protože 
za špatně vytříděný odpad do-
stáváme méně.

Jak peníze, které obec dostá-
vá za  vytříděný odpad, využí-
váme? Opět je dáváme v rámci 
rozpočtu obce do  odpadové-
ho hospodářství. V  letošním 
roce jsme: zakoupili nové koše 

na  odpadky, za  ty, které byly 
spáleny a  zničeny; byl insta-
lován nový kamerový systém 
ve  sběrném dvoře; byly vymě-
něny poškozené kontejnery 

na  sběrných místech; zakou-
pili jsme další bio popelnice; 
připravujeme tašky na  třídění 
odpadu přímo doma  – obdr-
ží je každá domácnost, která 
má uhrazeny poplatky za  od-
pad v  roce 2017; upravujeme 
postupně sběrná místa v  obci; 
zlepšujeme prostředí ve  sběr-
ném dvoře; pomáháme ob-
čanům při likvidaci a  odvozu 
většího množství odpadu pří-
mo od  domů, když se obrátí 
na obecní úřad.

Na  závěr poděkování nejen 
od  firmy EKO-KOM, ale také 
od obecního úřadu všem, kteří 
odpady u nás v obci třídí a pa-
tří tak k  72 % občanům Čes-
ké republiky, kteří se do systé-
mu třídění odpadů již zapojili. 
Věříme, že uvedené procento 
bude na konci roku 2017 ještě 
vyšší.

Jaroslava Baštařová,
předsedkyně komise 

životního prostředí

Odměna za zajištění míst pro odběr odpadu – 17 885 Kč
Papír (odevzdáno 10 t) – 10 418 Kč
Plast (odevzdáno 13 t) – 57 081 Kč
Sklo (odevzdáno 11 t) – 11 518 Kč
Nápojové kartony (odevzdáno 59 kg) – 260 Kč
Kovy – nemáme kontejnery, ty jsou pouze ve sběrném dvoře

KAM DÁL V KARIÉŘE? UDĚLEJTE 
PRVNÍ KROK ZA VYSNĚNÝM CÍLEM



18 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Je odborníkem v rámci indivi-
duálních i skupinových aktivit 
a  prezentuje se také na  veřej-
ných akcích typu veletrhy pra-
covních příležitostí.

„Můžete nás navštívit na čty-
řech pobočkách v  Jihomorav-
ském kraji (Brno, Hodonín, 
Boskovice a  Znojmo). Lidem 
v  odlehlých částech regionu se 
chceme přiblížit pomocí online 
služeb. Těší nás rostoucí zájem 
o  skupinové programy, napří-
klad Re:START pro rodiče na/
po rodičovské dovolené. Karié-
rové poradenství chceme pod-
pořit především na základních, 
středních a  vyšších odborných 
školách,“ popsala současnou 
strategii vedoucí centra CVV 

Hana Rozprýmová. Velký krok 
dopředu v této oblasti činí prá-
vě Jihomoravský kraj. Jako je-
diný v ČR zajišťuje dostupnost 
kariérového poradenství v  ta-
kovém rozsahu.

„Dlouhodobě pracujeme 
s  jednotlivci a  jsme navázáni 
i na další instituce. Spolupracu-
jeme s  HR odborníky v  oblasti 
kariéry i  se školami. Poskytu-
jeme maximálně až deset kon-
zultací, zpravidla ale zájemci 
využijí v  průměru dvě až tři,“ 
upřesnila Martina Milotová, 
kariérová poradkyně, která 
má na starosti pobočku v Brně 
a v Boskovicích.

Konzultace probíhají zdar-
ma v  diskrétním prostředí. 

Jen za  loňský rok jich poradci 
CVV absolvovali více než 500. 
„Na  pohovor jsem šla s  dale-
ko větším sebevědomím. Cíti-
la jsem se příjemně a  sebejistě 
a  hlavně jsem věděla, že to je 
práce, kterou skutečně hledám,“ 
prozradila Martina, absolvent-
ka vysoké školy. Služeb CVV 
využila v  době, kdy hledala 
pracovní uplatnění. Během ně-
kolika setkání odcházela s  jas-
nou vizí, co chce v životě sku-
tečně dělat.

Zjistěte více informa-
cí o  kariérovém poradenství 
na  www.vzdelavanivsem.cz, 
nebo se rovnou objednejte 
na konzultaci:

MARTINA MILOTOVÁ
Kariérová poradkyně
Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701

MILUŠE TĚTHALOVÁ
Kariérová poradkyně
Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

RADKA KUČEROVÁ
Kariérová poradkyně
Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Zapsaný spolek IQ  Roma 
servis je nestátní neziskovou 
organizací, která ve  vaší obci 
poskytuje bezplatné sociálně-
-právní poradenství a podpo-
ru ve vzdělávání a trávení vol-
ného času osobám ohroženým 
sociálním vyloučením, zejmé-
na Romům.

Jsme nositeli několika oceně-
ní kvality a  realizátory úspěš-
ných kampaní. 

Pokud potřebujete poradit 
s  výchovou svých malých po-
kladů, zlepšit podmínky a pro-
středí, kde vaše děti vyrůstají 
nebo například budete vybírat 
s  dítětem střední školu, obrať-
te se na  pracovnici programu 
Pro  rodiny Natálii Herkovou, 
tel.: 774 635 028, e-mail: nata-
lie.herkova@iqrs.cz.

Pokud se vám nedaří sehnat 
práci či bydlení, potýkáte se 
s  dluhy, potřebujete podporu 

v  komunikaci s  úřady či máte 
dojem, že v  řešení vašich těž-
kostí je překážkou vaše etnická 
příslušnost, obraťte se na  pra-
covnici programu Pro  dospělé 
Jitku Čarnou, tel.: 730 897 729, 
e-mail.: jitka.carna@iqrs.cz.

PORADNA IQ ROMA SERVIS, z. s.



www.axima.cz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj životopis 
na tkoznarek@axima.cz nebo prostřednictvím www.axima.cz.

AXIMA, spol. s r.o. – silná a stabilní česká společnost s dlouholetou 
tradicí v oblasti průmyslové elektrotechniky hledá pro doplnění 
kolektivu v Zastávce vhodné uchazeče na pracovní pozici:

Nabízíme:
• jednosměnný moderní provoz v Zastávce

• příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv

• zapracování, odměny podle výkonu

Nástup možný ihned nebo po dohodě.

Elektromechanik elektronických zařízení
Kód NSK: 38.3.2.1

Pracovní náplň:

• oživování elektrických obvodů 
přístrojů

• vyhledávání a opravy vad

• nastavování a ověřování 
parametrů výrobků

• samostatná práce s dokumentací 
a měřicími přístroji

Požadujeme:

• učební obor nebo SŠ 
elektrotechnického směru

• znalost elektrických 
a elektronických systémů

• vyhlášku 50/78 Sb. (§ 6), 
praxe v oboru výhodou

• zručnost, pečlivost, spolehlivost
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Muži „A“ – I. A. třída 
JmKFS 2016/2017

Druhý soutěžní ročník, kte-
rý je ve  fotbale považován 
za nejzáludnější, má „A“ muž-
stvo kopané zdárně za  se-
bou. Ve  skončeném roční-
ku 2016/2017 se našim mužům 
samozřejmě nevyhnuly urči-
té výsledkové krize, ale vždy 
se trenéru Szypulovi a  jeho 
svěřencům podařilo z  těch-
to nezdarů dostat a  v  jubilej-
ním roce celého sportovního 
klubu se umístit na  pěkném 
8. místě a zajistit si příslušnost 
dané třídě i pro další fotbalový 
ročník.

Především díky skvělému 
podzimu a  výborné domácí 
bilanci v  jarní části soutěže si 
„áčko“ zachovalo příslušnost 
v  této soutěži. A  znovu doká-
zalo, že i  v  době, kdy i  v  na-
šem „amatérském“ prostředí 
čím dál větší roli hrají peníze 
na  nákupy a  placení bývalých 
ligových hráčů a  hráčů z  vyš-
ších soutěží, je náš tým těmto 
mužstvům plně konkurence-
schopný s  kádrem, kde větši-
nu mají odchovanci TJ Čechie 
Zastávka. Rozpis utkání nové 
sezóny, změny v kádru a všech-
ny potřebné informace nalez-
nete na  webových stránkách 
www.cechiezastavka.cz.

Dorost – I. třída JmKFS

Dorostenci pro soutěžní roč-
ník 2016/2017 nastupovali 
do soutěže pod novým názvem 
a  to Zastávka/Zbýšov. Důvod 
této změny byl jednoduchý a to 
ten, že talenti z  dorostu moh-
li nastupovat za dospělé na Za-
stávce a  ve  Zbýšově. Z  pohle-
du zastáveckého se toto spojení 
velice vydařilo, protože během 
sezóny se jak do  tréninkového 
procesu, tak do  některých mis-
trovských utkání zapojilo až pět 
dorostenců. Vzhledem k  dneš-
ní složité době je tato informa-
ce velice pozitivní a  jen doka-
zuje to, že fotbalovou mládež 

ODDÍL KOPANÉ TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA

Pořadí Družstvo – MUŽI Zápasy V R P Skóre Body

1. Svratka Brno 26 21 3 2 86:26 66

2. Líšeň „B“ 26 18 3 5 81:30 57

3. Kunštát 26 16 3 7 58:33 51

4. Kuřim 26 14 5 7 55:40 47

5. Dobšice 26 13 3 10 83:49 42

6. Slatina 26 12 3 11 58:51 39

7. Miroslav 26 11 3 12 47:50 36

8. TJ ČECHIE ZASTÁVKA 26 10 4 12 52:59 34

9. Šlapanice 26 10 3 13 38:47 33

10. Přímětice 26 8 7 11 52:49 31

11. Hrušovany n. Jev. 26 9 2 15 38:65 29

12. Žebětín 26 8 3 15 29:42 27

13. Znojmo 26 8 2 16 36:55 26

14. Šaratice 26 1 2 23 18:135 5
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vychováváme dobře. Jak je již 
dlouholetým zvykem a  tradi-
cí, dorostenci i  v právě skonče-
ném ročníku nastoupili do kraj-
ské soutěže, respektive I.  třídy. 
Od  začátku soutěže se doros-
tenci drželi v  lepší polovině ta-
bulky, kde nakonec i  skonči-
li. Kromě dobrých výsledků, je 
potřeba zmínit, že i předváděná 
hra ve  spoustě zápasů byla vel-
mi dobrá, což je další pozitivum 
a  příslib do  let budoucích. Ta-
hounem tohoto týmu se stal pře-
devším kapitán Michal Šmarda, 
který dokázal za 24 zápasů vsí-
tit 37 branek a stal se nejlepším 
střelcem celé soutěže a druhým 
nejlepším ve  všech dorostenec-
kých soutěží pořádané JmKFS.

Nejen z hlediska fotbalového, 
ale i z hlediska celého sportov-
ního klubu TJ Čechie Zastávka 
byl ročník 2016/2017 úspěšný. 
Vzhledem k  tomu, že všechny 

oddíly TJ pravidelně nastu-
pují k  soutěžním utkáním jak 
na úrovní okresu, tak na úrov-
ni kraje a dlouhodobě se všem 
vede velmi dobře, patříme k vel-
mi respektovaným sportov-
ním klubům v  celém Jihomo-
ravském kraji. Činnost je velmi 
rozmanitá a v každém sportov-
ním odvětví jsme v  regionální 
měřítku velmi známým a  vá-
ženým klubem. Nejen činnost 
ryze soutěžní patří do reperto-
áru Čechie, ale také „doplňko-
vá“ činnost především pro ro-
diny i  seniory, kterou v  Čechii 
má na starosti oddíl ASPV. Ten 
pořádá po celý rok spoustu akcí 
(jarní turistická neděle, cvičení, 
cyklovýlety, …).

Tohle vše, co jsem výše zmí-
nil, by samozřejmě nešlo bez 
dobrovolných funkcionářů, kte-
ří se o  chod TJ a  jednotlivých 
oddílů starají. Proto bych všem 

vedoucím oddílů a  všem čle-
nům TJ chtěl srdečně poděkovat 
za jejich obětavou práci a repre-
zentaci našeho klubu. Dále mé 
poděkování patří pracovníkům 
technické čety obce Zastávka 
starající se o údržbu nejen trav-
natých ploch, ale i celého areá-
lu. Na závěr a úplně nejvíc bych 
chtěl poděkovat „generálnímu“ 
sponzorovi TJ Čechie Zastávka, 
kterým je obec Zastávka. Bez 
podpory pana starosty Pospíši-
la a  pana místostarosty Milana 
a celého zastupitelstva by TJ Če-
chie Zastávka nebyla tam, kde 
je, a  nemohla by se pyšnit, dle 
mého názoru, jedním z nejhez-
čích areálů v ČR.

Za celou TJ mohu slíbit, že se 
ze všech sil budeme snažit dělat 
i  nadále Zastávce dobré jméno 
v celém kraji.

Petr Hovězák, 
TJ Čechie Zastávka

Pořadí Družstvo – DOROST Zápasy V R P Skóre Body

1. Újezd u Brna/Měnín 26 24 1 1 156:30 73

2. Znojmo 26 18 3 5 102:41 57

3. Pohořelice 26 19 0 7 79:42 57

4. Soběšice 26 17 2 7 80:44 53

5. Moravský Krumlov 26 16 0 10 79:50 48

6. ZASTÁVKA / ZBÝŠOV 26 14 2 10 85:62 44

7. Višňové 26 13 3 10 69:43 42

8. Prosiměřice 26 12 5 9 67:57 41

9. Miroslav 26 12 2 12 73:46 38

10. Svratka Brno „B“ 26 7 2 17 60:95 23

11. Přímětice 26 7 2 17 52:100 23

12. Novosedly 26 6 3 17 50:104 21

13. Tasovice 26 2 1 23 24:188 7

14. Oslavany 26 1 2 23 22:96 5
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Tak nám začala další fotba-
lová sezóna a  pevně věříme, 
že se nám vydaří tak jako ty 
předešlé.

S  přípravami jsme začali již 
o  prázdninách, kdy jsme v  je-
jich průběhu připravili dvě sou-
středění, kterých se dohromady 
zúčastnilo 49 dětí. Druhý týden 
v srpnu se uskutečnilo soustře-
dění pro mladší a  starší žáky 
a  poslední prázdninový týden 
byl určen pro naše nejmladší 
děti – pro děti z přípravky. Obě 
soustředění byla připravena 
na  míru věkové kategorii a  je-
jich cílem bylo nejenom zlep-
šit fyzickou kondici a  zdoko-
nalit fotbalové dovednosti, ale 
i  prohloubit soudržnost druž-
stva a  posilovat radost ze spo-
lečných úspěchů.

Na  soustředění navázaly 
samozřejmě tréninky a  poté 
i  soutěžní utkání. V  sezóně 
2017/2018 se do  soutěžních 
utkání zapojí dvě družstva 
mladší přípravky, dvě druž-
stva starší přípravky, jeden tým 
mladších a  starších žáků a  je-
den tým dorostu. Do spoluprá-
ce v  oblasti žákovských a  do-
rosteneckých kategorií se nám 
podařilo zapojit i děti ze Zbra-
slavi, a tak opět po roce již hra-
jeme krajské soutěže nejenom 
v dorostu, ale i v žácích.

Jak si naši hráči vedou a dal-
ší informace ke klubu naleznete 
na internetových stránkách na-
šeho klubu www.fkmkahan.cz.

Ačkoliv začala fotbalová se-
zóna, tak je pořád příležitost 
k tomu, aby se vaše dítě zkusilo 
seznámit s jednou z nejhezčích 

kolektivních her   – fotbalem. 
Pokud by vaše dítě rádo hrálo 
fotbal, doveďte jej k nám.

Máme družstva pro všech-
ny věkové kategorie. Nejmlad-
ší do  5  let můžou navštěvovat 
předpřípravku. Děti ve  věku 
od  5 až 7  let mladší příprav-
ku, děti od 8 do 9 let pak star-
ší přípravku. Pro starší děti jsou 
připraveny žákovské, případně 
dorostenecké kategorie. Tak-
řka každý den najdete některý 
z týmů trénovat na fotbalovém 
hřišti, kde vám trenéři poskyt-
nou další informace. Ty pocho-
pitelně naleznete rovněž na na-
šich internetových stránkách 
www.fkmkahan.cz.

Těším se na vás na některém 
z domácích utkání a ještě radě-
ji s  vašimi dětmi při některém 
z tréninků či dalších aktivitách, 
které pro děti pořádáme.

Za FKM Kahan, 
Michal Kříž

FOTBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE 
FKM KAHAN
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Rok oslav odstartoval již tra-
diční sportovní ples, který byl 
následován sportovními akti-
vitami oddílu Asociace sportu 
pro všechny. Tento oddíl uspo-
řádal několik akcí pro (pra)
rodiče s  dětmi (Jarní turistic-
ká neděle, Tour de Zastávka, 
Turnaj v  pétanque a  mölkky). 
Do oslav přispěli i oddíly teni-
stů, ti uspořádali tři tenisové 
turnaje ve čtyřhře. Také benja-
mínek mezi oddíly TJ Čechie 
Zastávka, kterým jsou šachy, 

uspořádal u  příležitosti výročí 
několik zajímavých turnajů.

Největší a „hlavní“ akce pro-
běhla v  sobotu 24.  6. 2017. 
Ve  sportovním areálu se 
od  rána konala různá fotbalo-
vá klání. Nabitý program za-
hájili naši nejmenší fotbalisté, 
kteří změřili síly s  brněnským 
týmem ČAFC Židenice. Poté 
na  zelený trávník nastoupily 
staré gardy TJ  Čechie Zastáv-
ka a  FC  Slovan Rosice. Hned 
po  nich fotbalový maraton 

vyvrcholil zápasem „A“  muž-
stva TJ  Čechie Zastávka proti 
Mercedes týmu Petra Švanca-
ry, za  který nastupují celebrity 
nejen z  fotbalového prostředí. 
Ve  všech zmíněných zápasech 
zcela výjimečně nešlo o  skóre, 
ale o  to pobavit přítomné di-
váky pěkným fotbalem a  při-
pravit zajímavý a  trošku jiný 
sportovní zážitek. Kromě toho 
měla akce i  charitativní pod-
text ve formě finanční podpory 
pro Honzíka Holého, kterému 
byl předán šek na  20  000 Kč. 
V průběhu celého dne bylo pro 
návštěvníky nachystáno boha-
té občerstvení a  doprovodný 
program pro děti. Po  celý den 
byl areál zaplněn lidmi všech 

TJ Čechie Zastávka 110letá
Jak je již z nadpisu zřejmé, sportovní klub TJ Čechie Zastávka nepřetržitě funguje již 
neuvěřitelných 110 let. Rokem založení patří náš klub k nejstarším nejen na jižní Moravě. 
Tak jako každé významné jubileum, tak i toto se rozhodl výkonný výbor TJ patřičně 
připomenout a uspořádat několik doprovodných „oslavných“ akcí k vzácné příležitosti.
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inzerce

věkových kategorií a  společ-
ně s  nádherným počasím se 
dle mého názoru akce vydaři-
la. Po  celodenním fotbalovém 
dění byla připravena večerní 
zábava s  kapelou bezKofeinu, 
která svoji hudbou jistě potě-
šila všechny přítomné, což do-
kumentovala i skutečnost, že se 
dobře bavili do ranních hodin. 
Velký dík patří všem pořadate-
lům, kteří po celý víkend praco-
vali na 100 %!

Jménem celé TJ  Čechie Za-
stávka bych chtěl srdečně po-
děkovat vedení a zastupitelstvu 
obce Zastávka a  všem sponzo-
rům, kteří přispěli na  oslavu 
významného výročí TJ  Čechie 

Zastávka. Oslavy 110.  roku 
fungování TJ  Čechie Zastáv-
ka vyvrcholí slavnostní schůzí, 
na  které budou odměněni za-
sloužilí členové TJ.

Na závěr mi dovolte poděko-
vat všem členům TJ Čechie Za-
stávka za  jejich obětavou prá-
ci, kterou odvádí a  díky které 
mohu psát tyto řádky. Pevně 
věřím, že v bohaté a rozmanité 

činnosti bude náš oddíl fungo-
vat minimálně ještě jednou tak 
dlouho.

P. S. Sportovní ples u příleži-
tosti výročí 111  let Čechie Za-
stávka se bude konat v  pátek 
16. února 2018.

Petr Hovězák, 
předseda TJ Čechie Zastávka
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Darlings se umístili na  tři-
náctém místě mezi týmy z  ce-
lého světa, v  konkurenci tako-
vých zemí, jakými jsou např. 
Finsko, Švédsko, USA, Rusko, 
Kanada, kde má tento sport 
dlouhodobou tradici, mají pro-
to zastoupení po  dvou týmech 
v soutěži.

Reprezentace na  mistrovství 
světa vyžaduje nejen vysoké 
sportovní výkony soutěžících, 
ale je i značně finančně náklad-
ná. Bohužel dnes u nás fungu-
je ve většině sportů velmi malá 
podpora ze strany státních in-
stitucí a  financování je přede-
vším na  jednotlivých klubech 

a  rodičích. Nemalou měrou 
pak na  chod klubu přispívají 
sponzorskými dary soukromé 
firmy a obce. Také Zastávka se 
podílela sponzorským darem 
na  účasti tohoto týmu na  MS, 
za což jí patří velké poděkování.

Martina a Roman Cízlerovi

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V SYNCHRONIZOVANÉM 
KRASOBRUSLENÍ 2017 KANADA

Regionální informační 
centrum Zastávka prosí oby-
vatele Zastávky o  zapůjčení 
historických materiálů, kte-
ré by pomohly rozšířit obsah 
muzejní expozice Hornická 
obec Boží Požehnání v  sou-
časné době umístěné v  pro-
storách infocentra. Bude-
me vděčni za vaši pomoc při 

přípravě tematických výstav 
ke  100.  výročí vzniku Čes-
koslovenska a  k  připomenutí 
230 let od zahájení těžby uhlí 
v roce 1788.

Těšíme se, že se s  námi 
koncem září opět vrátí-
te Zpátky do  lavic, abyste se 
dozvěděli více o muzejní želez-
nici, která má spojovat Zbýšov 

se Zastávkou, a zdokonalíte své 
znalosti a dovednosti v oblas-
tech českého umění a digitální 
fotografie. Aktuální informace 
o  připravovaných seminářích 
naleznete na  webových strán-
kách www.riczastavka.cz.

Děkujeme za vaši přízeň.
Lukáš Volánek, RIC Zastávka

Rozšíření muzejní expozice, příprava výstavy

V březnu letošního roku proběhlo Mistrovství světa juniorů v synchronizovaném bruslení v Torontu. 
Českou republiku reprezentoval tým Darlings, který působí pod VSK Technika Brno. 
V šestnáctičlenném týmu je i NIKOLA CÍZLEROVÁ ze Zastávky.
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Zdravíme vás po  prázdni-
nách. I v červenci a srpnu jsme 
fungovali téměř každý den. 
Děkujeme za  váš zájem a  pří-
zeň, kterých si velice vážíme. 

Doufáme, že jste si odpočinuli 
a  načerpali sílu na  novou na-
bídku sportovních aktivit, jež se 
každým dnem rozrůstá. Letoš-
ními novinkami jsou spinning, 

krav maga a bodywork. Rozvrh 
veškerých sportovních aktivit 
najdete v přehledné tabulce.

Nabízíme možnost proná-
jmu volných prostor pro spor-
tovní aktivity jak pro organiza-
ce, tak jednotlivce. I spolupráci 
s  novými lektory zajímavých 

sportovních aktivit. Více in-
formací na  telefonních číslech 
774 375 528 nebo 732 602 720 
a na webu www.hopa.fit.

Těšíme se na viděnou!
Lucie Volánková, Jana Pezlar

Foto J. Pezlar

SPORT CENTRUM ZASTÁVKA, 
Stará osada 571

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

9:00 – 9:55 JUMPING
Eva Salášková

SPINNING
L. 

Soustružniková

16:00 – 16:55 SPINNING
Lucie Volánková

17:00 – 17:55
TAE-BO

Krista 
Rychnovská

JUMPING 
MLÁDEŽ

Eva Salášková

JUMPING
Lucie Volánková

SPINNING
L. 

Soustružniková

JUMPING
Lucie Volánková

JÓGA
Petra Maryšková

18:00 – 18:55 JUMPING
Jana Pezlar

JUMPING
Eva Salášková

KRUHOVÝ 
TRENINK

Miloš Hajdin
KRAV MAGA

KRUHOVÝ 
TRENINK

Miloš Hajdin

KRUHOVÝ 
TRENINK

Miloš Hajdin

19:00 – 19:55 SPINNING
Jarda Zeman

BŘIŠNÍ PEKÁČ
Eva Salášková

SPINNING
Jiří Volánek

TAE-BO
Krista 

Rychnovská

BODYWORK
Eva Salášková

SPINNING
Jarda Zeman

Volné prostory k pronájmu a nabídka spolupráce
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KAHÁNEK za  poměrně 
krátkou dobu svojí existen-
ce (spolek byl založen v  roce 
2013 jako reakce na  projekt 
Obce sobě, který realizoval 
Svaz města a  obcí ČR) při-
pravil již více než desítku po-
znávacích a  vlastivědných ex-
kurzí, kterých se zúčastnilo 
několik desítek občanů obcí 
z Mikroregionu Kahan, včetně 
občanů Zastávky.

Exkurze, které připravujeme, 
jsou  – ať už jednodenní, či ví-
cedenní – koncipovány tak, aby 
kromě toho, že zavedou na zná-
má, ale i méně známá či úplně 
neznámá místa u nás, poskytly 
účastníkům co nejširší a  his-
toricko-místopisně připravené 
hluboké informace. Každá ex-
kurze, která je předem na mís-
tě důkladně připravována, také 
obsahuje turistickou součást, 
protože leccos si člověk uvě-
domí lépe, když přírodou jde, 
než když jí projíždí v  autě či 
autobusem.

Základním smyslem je pou-
kazovat na  historické, kultur-
ní a  společenské kořeny naší 
kultury a  evropské křesťanské 
civilizace, což je podle naše-
ho názoru dvojnásob potře-
ba v  dnešní „imigračně citli-
vé“ době. Nejde tedy o zájezdy 
ve  stylu „někam vás doveze-
me, program si udělejte sami, 

a za x-hodin vás zase odvezeme 
zpět“.

Velmi vydařenou akcí byla 
letošní čtyřdenní exkurze 
do Krkonoš a okolí pod názvem 
K  POHÁDKOVÉMU JEZERU 
V POLSKÝCH KRKONOŠÍCH 
I NA TAJEMNÉ ČERNOHOR-
SKÉ RAŠELINIŠTĚ. První den 
byla v programu návštěva zám-
ku Častolovice a  řízená pro-
cházka Jičínem. Druhý den byl 
turistický – lanovkou na Sněž-
ku a pak pěšky do Polska kolem 
překrásného jezera Maly Stav, 
do Karpacze k dřevěnému kos-
telíku Wang, přestěhovanému 
před dvěma sty lety ze Skan-
dinávie. Třetí den jsme opět 
zaskočili do  Polska do  Muzea 
Miniatur v  Kowarech, pak ná-
sledovala komentovaná pro-
hlídka centra Jelení Hory (Jele-
nia Gora). Čtvrtý den jsme 
lanovkou vyjeli na  Černou 
Horu a podnikli turistickou vy-
cházku k  Černohorskému ra-
šeliništi v  1.  zóně  NP s  okru-
hem kolem Pardubických bud. 
Pak následovala krátká návště-
va centra Janských Lázní a ces-
ta zpět. Ubytování a stravování 
bylo zajištěno v  kvalitním Ho-
telu Helena v Rokytnici nad Ji-
zerou, jedna večeře byla pojatá 
jako grilovací párty. Cestou byli 
účastníci seznamováni s  histo-
rií i základním místopisem Kr-
konoš a každého z navštívených 

míst, včetně řady informací 
o  všech navštívených či vidě-
ných historických budovách 
a  místech a  jejich kulturních 
a historických souvislostech.

Ve dnech 7. až 10. 9. proběhla 
další čtyřdenní exkurze na Šu-
mavu, s  návštěvou Písku (ces-
tou, první den), Pasova, turis-
tickou vycházkou na  německé 
straně na Velký Javor a k Malé-
mu Javorskému jezeru a  s  ná-
vštěvou hradu Kašperk a  měs-
ta Kašperské Hory. Poněvadž 
tento článek vzniká před vy-
tištěním Zpravodaje, můžeme 
jen vyslovit přání, aby vše dob-
ře dopadlo a  všichni účastníci 
(přihlášených je jich  36) byli 
spokojeni.

Náš program pro příští rok 
naleznete cca od října na www.
kahanek.org, případně si o něj 
napište na info@kahanek.org.

Hodiny pro veřejnost má Ka-
hánek každý čtvrtek od  13:00 
do  14:30 v  Dělnickém domě. 
Snad se nám podaří získat sou-
hlas obce Zastávka, abychom 
mohli využít i  prostor Regio-
nálního informačního centra, 
když jej v obci máme…

PhDr. Ludvík Vaverka

POZNÁVACÍ EXKURZE 
TROCHU JINAK

Výbor KAHÁNEK KKVS
e-mail: info@kahanek.org

tel.: 737 256 926
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Červen ve  spolku seniorů 
začal „výjezdním zasedáním“ 
ve  vinárně pana Vyhnalíka 
v  Lukovanech dne 12.  června, 
což byla vlastně poslední schů-
ze před prázdninami. Hned 
13. června se konala vycházka, 
jež vedla z Brna do Zaječí a od-
tud na  rozhlednu Maják a  po-
tom do obce Přítluky a Bulhary. 
To bylo dopoledne. Po  obědě 
se šlo do  Lednice, kde účast-
níci vycházky navštívili výsta-
vu „Písečný svět Afrika“, která 
vznikla z 500 tun písku. Z Led-
nice se jelo autobusem do Podi-
vína a následně vlakem do Brna 
a do Zastávky.

Dne 20.  června vedla trasa 
naší vycházky z Brna do Rousí-
nova a  do  Lulče. Z  Lulče už šli 
všichni pěšky do  Račic a  Pís-
tovic. Cíl celé cesty byl v  Olša-
nech. Poslední předprázdninový 
zájezd se konal dne 22.  června. 
Cesta byla dlouhá, neboť se jelo 
až do Kuksu a do Dvora Králo-
vé nad Labem. V  Kuksu jsme 
navštívili velice dobře zrekon-
struovaný hospital s  unikátní-
mi sochami Matyáše Bernarda 
Brauna a  poté v  blízkém lese 
také Betlém Matyáše Bernarda 
Brauna, na  kterém bohužel za-
pracoval zub času a  také různé 
historické události. Po  obědě 

jsme pak zajeli do blízkého safa-
ri ve Dvoře Králové nad Labem, 
kde jsme truckem projížděli ho-
dinu celé safari s velice zajíma-
vým výkladem řidiče trucku.

Poslední červnová vycházka 
vedla nejdřív do  Brna a  odsud 
do  Blanska a  do  Sloupu. Pěšky 
se šlo ze Sloupu do Šošůvky, kde 
byla zastávka u  kaple sv.  Vác-
lava a  sv.  Anežky České z  let 
2001 a  2002 z  dílny architekt-
ky Moniky Sirné. Moravským 
krasem prošli účastníci vycház-
ky do  obce Holštejn k  jesky-
ni Lidomorna a  ke  zřícenině 
hradu Holštejn.Pak šli do  Os-
trova u  Macochy a  po  obědě 

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA

Zaječí – rozhledna Maják, foto B. Vinohradský Jez a elektrárna v Bulharech, foto B.Vinohradský

Dolní nádrž Nové Mlýny, foto B.Vinohradský Kuks, foto B.Klíma
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k Balcarce a do krasového údolí. 
V obci Krasová vycházka skon-
čila a jelo se domů.

V  červenci a  srpnu jsou 
ve  spolku seniorů vždy prázd-
niny, ale samozřejmě vycházky 
se konají i  v  létě. Dne 11.  čer-
vence se jelo do Útěchova. Od-
sud jsme se potom pěšky vydali 
k troskám hradu Ronov a k pa-
mátníku J. Zenkra. Následovaly 
Řícmanice a Bílovice, odkud se 
odjíždělo vlakem domů.

Ve  středu 18.  července odjeli 
účastníci vycházky autobusem 
do  Velké Bíteše a  pak do  Oře-
chova. Pěšky šli kolem Tvrz-
ského rybníka k potoku Bítýška 
a potom do Osové Bítýšky a zpět 
do Velké Bíteše. Do Zastávky se 

všichni vrátili autobusem. Ná-
sledující týden 25.  července se 
jelo vlakem do  Studence, ná-
sledně do  Velkého Meziříčí 
a  nakonec do  Křižanova. Pěš-
ky jsme se vydali z  Křižanova 
do Kozlova a do obce Sviny, pak 

do obce Lhotky a nazpět do Vel-
kého Meziříčí.

Ve  středu 8.  srpna byla vy-
cházka kvůli malému počtu 
účastníků zrušena, ale 15. srpna 
jeli účastníci vycházky do  Brna 
a následně do Zaječí. Prošli jsme 
pak přes vinohrady s  krásný-
mi vyhlídkami na  Novomlýn-
ská jezera a  Pálavu, směrem 
na Přítluky a camp Pálava a přes 
Nové Mlýny zpět do  Zaječí 
a do Zastávky.

Za spolek seniorů 
Zora Stejskalová

Kuks, foto B.Klíma

Moravský kras, Nová rasovna, foto L. Říhová

Rozhledna na Fajtově kopci u Velkého 
Meziříčí, foto B.Vinohradský

Kočičí údolí nad Znojemskou přehradou, 
foto B.Vinohradský

Fajtův kopec, po 175 schodech do výšky 
584 m n. m., foto B.Vinohradský
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KDO TANCUJE 
NEZLOBÍ – ani ve školce!

Taneční skupina Mighty 
Shake Zastávka patří již léta 
k  rodinnému stříbru obce 
Zastávka, kterou dlouhodo-
bě a  kvalitně reprezentuje (se 
skromností nám vlastní jen 
připomínáme naše tři tituly 
mistrů světa a  osm titulů Mi-
stři České republiky ve  street 
dance formacích). Od jara při-
pravujeme a  rozjíždíme nový 
projekt určený pro děti v  ma-
teřských školkách. Podsta-
tou projektu je, že nabízíme 
obcím, jejichž zastupitelstva 
účast obce na  projektu schvá-
lí, od října 2017 přípravu a or-
ganizaci taneční pohybové 
výchovy na úrovni dětské pří-
pravky street dance pro děti 
z  jejich školek jedenkrát týd-
ně. Přípravka je otevřená pro 
všechny předškolní děti z kon-
krétní školky, a  to pro rodi-
če zdarma. Náklady spojené 
s  přípravkou (jde o  pár tisíc 
měsíčně) nese obec.

Pohybová taneční příprav-
ka se tak zpřístupní všem dě-
tem, bez ohledu na  sociální 
podmínky a  poměry. Smyslem 
projektu je přispět k  pohybo-
vé aktivitě dětí, nabídnout dal-
ší volnočasovou aktivitu, na-
pomoci k  tomu, aby tancovat 
mohly i  děti ze sociálně slab-
ších rodin a připravit s nejmen-
šími dětmi vystoupení vhodná 
pro obecní akce, školní akade-
mie apod.

Smlouva o  zapojení do  pro-
jektu byla již uzavřena s Tetči-
cemi, odsouhlasena byla zastu-
pitelstvy Neslovic, Veverských 
Knínic, Velké Bíteše, Radou 
města Rosice, s  dalšími obce-
mi jednáme… snad to dobře 
dopadne.

Taneční pro dospělé 
„Nejen STARDANCE, 
ale i ZastávkaDANCE“

Ve středu 20. září v 19:30 se 
konala první lekce již tradič-
ních Základních tanečních pro 
dospělé. Kurz má šest lekcí, 

které se konají převážně v  pá-
tek od  19:30 v  sále Dělnické-
ho domu v  Zastávce. Program 
je postavený na  repertoáru zá-
kladních tanečních a na spole-
čenských tancích. Tato akce má 
již solidní tradici, bude se konat 
již osmý ročník. Tance vyuču-
jeme „od nuly“, tedy pro začá-
tečníky, anebo pro ty, kteří jsou 
z tanečních již nějaký ten pátek 
a sobotu pryč… a na tento kurz 
pak navazují pro zájemce Po-
kračovací taneční s  pracovním 
názvem „Mighty Shake OPEN“. 
Není nutné chodit v  obleku, 
stačí jen přiměřené volně spole-
čenské oblečení. Elektronickou 
přihlášku naleznete na  www.
mighty-shake.com, anebo na-
pište na  e-mail lvaverka@mi-
ghty-shake.com.

První Prodloužená 
a Závěrečný ples 
Základních tanečních

Již třetím rokem se První Pro-
dloužená i  Závěrečný ples ta-
nečních studentů zastáveckého 

Taneční podzim 2017 
s MIGHTY SHAKE ZASTÁVKA
Už se blíží podzim. To mimo jiné znamená, že se pozvolna blíží čas připravovat 
se na „indoorové“ aktivity, kam patří také tanec, a to nejen společenský, ale i ten 
streetový. Dovolte nám proto, abychom vás, jako občany Zastávky, rodiče dětí 
a mladých lidí ze Zastávky, nebo prostě jen fandy tance, informovali o některých 
připravovaných akcích Mighty Shake Zastávka.
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Gymnázia T. G. Masaryka bude 
konat v Cristalu v Rosicích. Dů-
vodem je nevyhovující kapacita 
sálu Dělnického domu.

První Prodloužená – pátek 
3. 11. 2017 od 19:00
Závěrečný ples – pátek 
8. 12. 2017 od 19:00

Obě akce jsou veřejné, tj. při-
jít může každý. Podmínkou je 
společenské plesové oblečení 

a chuť prožít večer se společen-
ským tancem, s  živou kapelou 
a  s  programem Mighty Shake 
a jeho hostů.

A na závěr avízo

Proběhne již 2.  charitativní 
retroples MIGHTY SHAKE. 
Po  loňském velkém úspěchu 
Prvorepublikového retro-ple-
su s  charitativním zaměřením, 
který patřil k nejlepším v loňské 

plesové sezóně v  našem regio-
nu, již připravujeme 2.  ročník. 
Ten bude mít stejný charakter, 
tedy téma „První republika“, 
bude se konat v sobotu 17. úno-
ra 2018, opět v sálu KD CRIS-
TAL, hrát budou opět skvě-
lí MELODY GENTLEMEN 
z  Lednice. Proto vás už nyní 
předběžně zveme…

Ludvík Vaverka, 
Mighty Shake Zastávka

Celkem měla letošní výprava 
65 účastníků. Někdo jel na ha-
sičský tábor poprvé a někdo už 
byl ostřílený táborník. I když by 
se zdálo, že právě ostřílené tá-
borníky nemůže na  hasičském 
táboře čekat nic nového, opak 
byl pravdou. V prvé řadě hasi-
či změnili místo konání. Tento-
krát se nejelo do  jižních Čech, 
ale na Vysočinu. Do rekreační-
ho střediska Nesměř, které je si-
tuováno v krásné přírodě u řeky 
Oslavy. Další změnou bylo uby-
tování. Mladší táborníci a holky 
se ubytovali v chatkách a starší 
kluci a také někteří menší, kte-
ří chtěli, spali ve  stanech. Pro 
řadu kluků to byla velká změna, 
díky které si mohli vyzkoušet 

táboření bez komfortu v podo-
bě postele s  peřinami či elek-
trického světla. Poslední, ale to 
už tedy tradiční změnou, bylo 
téma letošního tábora. Vedoucí 
a instruktoři nové téma připra-
vovali několik měsíců předem, 
a i když by asi většina z nezain-
teresovaných očekávala něco, 
co je spojeného s hasiči, mýlí se. 
Tématem pro letošní tábor bylo 
Japonsko, tedy zejména vše, 
co je s  tímto ostrovním státem 
spojeno ve smyslu kultury, tra-
dic a historie. A  jak celý týden 
probíhal?

Jakmile osazenstvo dorazilo 
do  rekreačního střediska, pro-
běhlo rozdělení ubytování, vy-
balování a  následně se všichni 

účastníci seznámili s  progra-
mem a  rozdělením do  oddílů. 
Oddíly nesly názvy Japonských 
ostrovů: Okinawa, Kjušú, Hon-
šú, Hokkaido a  Šikoku. První 
den se všichni seznámili s pro-
středím rekreačního střediska 
a  jeho okolím. Následující den 
jsme zahájili, tak jak se na dob-
rý tábor sluší a patří, společnou 
rozcvičkou. Jelikož svítilo slu-
níčko a  klubal se nám krásný 
horký den, program byl zamě-
řen především na  hry spojené 
s  vodou. Navíc za  námi dopo-
ledne přijeli zastávečtí hasiči 
s  cisternou, a  tak bylo na  celý 
den o zábavu postaráno. Chvil-
ku se koupalo, chvilku soutěži-
lo v rýžování zlata, pak se zase 
jezdilo po řece na raftu a odpo-
ledne jsme zakončili projížďka-
mi cisternou. Na  úplný závěr 
dne jsme se rozloučili s  hasič-
skou návštěvou a  den uzavřeli 

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ 2017
V sobotu 16. července 2017 mladí hasiči z hasičských 
sborů Zastávka, Hrušky u Slavkova a Přísnotice 
společně vyrazili na svůj další letní tábor.
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krátkou šipkovanou v  okolí 
tábora.

Následující den si jednotli-
vé oddíly vyrobily svoji vlajku, 
samozřejmě že nejen s názvem 
v  češtině, ale také v  japonšti-
ně, k  tomu si každý ještě pěk-
ně namaloval tričko, aby vše 
bylo dokonalé. Japonsko, pře-
devším vědomosti o  něm, se 
prolnuly i do celotáborové hry. 
I  když by se zdálo, že děti se 
znalostmi bojovaly, opak byl 
pravdou. Nicméně nejen sou-
těžemi a úkoly letošní tábor žil. 
Ke  každému táboru patří také 
celodenní výlet a  i  na  tom na-
šem tomu nebylo jinak. Tábor-
níci vyrazili do Žďáru na Sáza-
vou, kde měli možnost navštívit 
místní kulturní památku, Pout-
ní kostel svatého Jana Nepo-
muckého na  Zelené hoře, kde 

se dozvěděli řadu zajímavostí 
o jeho historii. Bylo příjemným 
zjištěním, když jeden z  tábor-
níků, Jakub Hladil z naší obce, 
uměl odpovědět na  všech-
ny dotazy průvodce k  historii 
poutního kostela dokonce tak 
rozsáhle, že i sám průvodce byl 
překvapen, jaké znalosti dítě 
v  jeho věku může mít. Samo-
zřejmě, že k celodennímu výle-
tu patřil také rozchod po městě, 
kde si mohly děti prohlédnout 
náměstí a zakoupit si nějaký su-
venýr na památku.

Po  návratu z  celodenního 
výletu se vše vrátilo do starých 
kolejí. Všichni se opět upnuli 
k  soutěžím a  hrám, které pro-
bíhaly až do  konce tábora ne-
jen přes den. Jednu soutěž jsme 
prožívali i v noci. Nebyla to ale 
klasická stezka odvahy, byla to 

opět soutěž s  úkoly směřují-
cím k  historii Japonska, která 
jednotlivým oddílům přináše-
la body do  celotáborové hry. 
Za  zmínku také jistě stojí i  to, 
že jsme v  rekreačním středis-
ku nebyli sami. V  středisku se 
ve  stejném termínu nacházely 
celkem tři tábory, ale zajíma-
vým je spíše to, že s  tanečním 
táborem zde pobývala známá 
herečka Mahulena Bočanová. 
Děti tuto herečku znají hlavně 
z pohádek a bylo pro ně úžasné, 
že se s ní potkávali na každém 
kroku. Ať už to bylo na snídani, 
obědě, večeři, anebo třeba při 
sportovních aktivitách v areálu 
střediska. Dokonce při natáče-
ní televizního spotu se pak naši 
hasiči objevili i ve vysílání tele-
vize Prima, v  záznamu z  tábo-
rování této herecké ikony. My 
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jsme si na chviličku také zahrá-
li na  malý filmový ateliér díky 
jednomu z  úkolů do  celotábo-
rové hry.

Každý oddíl si zvolil jedno-
ho člena, jehož museli ostatní 
nalíčit a obléci jako gejšu. Aby 
to nebylo tak jednoduché, tak 
děti musely ještě vybrat vhod-
nou hudbu pro tanec gejši. Ve-
doucí v mezičase postavili molo 
a taneční prostor pro jednotlivá 
vystoupení. Když si dáte do vy-
hledávání na  internetu název 
gejša, tak třeba wikipedie vám 
poskytne informaci o  tom, že 
gejša je japonské slovo ozna-
čující profesionální společnici, 
obvykle krásnou a  inteligent-
ní ženu, jejímž hlavním poslá-
ním bylo pobavit muže ve spo-
lečnosti tancem, zpěvem, hrou 
na  hudební nástroj intelektu-
álním hovorem, či jiným umě-
ním. Všechny tyto podmínky 
naše táborové gejši splňovaly 
bez výjimky, až na  to, že v  Ja-
ponsku umí gejšu stvořit pou-
ze z  ženy a  naše děti to doká-
zaly i  z  mužů. Když vedoucí 
viděli první gejšu v  mužském 
provedení, celý tábor propa-
dl téměř nekončícímu smíchu. 
Tento smích však trval pouze 
do doby, než taková gejša vstou-
pila na  molo a  předvedla své 
vystoupení. V  mnoha přípa-
dech už na začátku vystoupení, 
jak se říká, všem spadla brada, 
protože kreativita a taneční vý-
kon byly něco úžasného. Tady 
je na  místě pochválit nejenom 
jednotlivé gejši, ale všechny 
děti za to, jak se k tomuto úkolu 

svědomitě postavily a  splni-
ly jej. Nakonec všichni dostali 
plný počet bodů, jelikož nebylo 
v silách vedoucích ani instruk-
torů rozhodnout, která gej-
ša byla nejlepší. Všechny byly 
úžasné od začátku až do konce. 
Ať už se jednalo o oblečení, lí-
čení anebo vystoupení.

Dalším velkým zážitkem pro 
všechny byl Japonský soud. Ne 
vždy se vedoucí s  dětmi shod-
nou, a protože i  taková situace 
na  táboře nastala, osazenstvo 
se rozhodlo, že jsme přece de-
mokratická společnost, a  tak 
ať soud rozhodne o  tom, kdo 
je v právu. Vedoucí se tedy na-
strojili jako soudci, instrukto-
ři jako soudci z  lidu, oddíly si 
zvolily své právní zástupce, ur-
čily si svědky případu, ustanovil 
se žalobce a samozřejmě justič-
ní stráž a soud zasedl ke svému 
rokování. Žaloba byla rozsáhlá 
a  táborníci byli obviněni z  ně-
kolika skutků jako například 
pozdní příchody na  rozcvič-
ku, odmítání hraní některých 
míčových her a mnoha dalších 
provinění. Nicméně obhájci 
odvedli velký kus práce a  po-
mocí svědků se jim téměř po-
dařilo všechna obvinění vy-
vrátit. Zdá se až neskutečné, 
že děti školou povinné se umí 
excelentně obhajovat, používat 
důkazy a  hlavně právní termi-
nologii tak, že by musel i oprav-
dový soud podlehnout jejich 
argumentům. Ten táborový 
však nepodlehl a nakonec roz-
hodl v neprospěch obviněných. 
I  když šlo o  celkem napjaté 

soudní jednání, nakonec všech-
ny spíše pobavilo. A  jaký byl 
trest? Takový nějaký dobrovol-
ný. Kdo chtěl, mohl třeba strávit 
noc spaním pod širákem, ane-
bo využil jinou úlevu, která za-
zněla v  rozsudku. Třeba zákaz 
ranní rozcvičky.

To už se ale blížil konec le-
tošního tábora, a tak jsme ještě 
zvládli výšlap na zříceninu hra-
du Templštýn, kde jsme nalezli 
celotáborový poklad. Pomalin-
ku jsme dohráli celotáborovou 
hru a  připravovali se na  ná-
vrat domů. Poslední večer sa-
mozřejmě nechyběly táborové 
scénky a  diskotéka. Ráno jsme 
tábor zakončili vyhlášením ví-
těze celotáborové hry, rozdali 
jsme diplomy za úklid a násled-
ně vyrazili ke svým domovům.

Co napsat na  úplný konec? 
Asi možná to, že tábor byl fajn, 
utvořilo se na něm mnoho no-
vých kamarádství, zažili jsme 
spoustu legrace a  slíbili si, že 
se zase za rok sejdeme a uspo-
řádáme další takovouto „faj-
novou“ akci. Na závěr bychom 
však chtěli ještě poslat jedno 
poděkování. Poděkování pa-
tří vedoucím a  instruktorům 
a také ostatním hasičům za pří-
pravu tábora. Dále pak obci Za-
stávka a Moravské hasičské jed-
notě za  finanční podporu. Bez 
pomoci všech uvedených by se 
nikdy tábor konat nemohl a my 
bychom neměli možnost za-
žít tak krásný týden, jako tomu 
bylo na letošním táboře.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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Úvodem bych chtěl kon-
statovat, že velmi potěšujícím 
a  zároveň motivujícím je pro 
nás pedagogy rostoucí zájem 
o  naši školu v  okolních ob-
cích. Dobré jméno školy nám 
přináší i  stoupající počet žáků. 
Na počátku školního roku bylo 
do  naší školy k  plnění povin-
né školní docházky přihlášeno 
380 žáků, z toho víc než třetina 
z nich je právě z okolních obcí. 
Tato na jednu stranu uspokoji-
vá skutečnost však přináší pro 
naši školu také komplikaci s té-
měř naplněnou kapacitou školy, 
kdy do některých tříd již musí-
me žáky z okolních obcí mimo 
naši spádovou oblast odmí-
tat. Vznikajícího problému si 
je také dobře vědom zřizovatel 
naší školy, obec Zastávka. Již 
v  průběhu minulého školního 
roku jsme společně začali při-
pravovat stavební úpravy ve-
doucí k navýšení kapacity školy.

Hlavním úkolem všech pra-
covníků naší školy však samo-
zřejmě zůstává zajišťovat pro 
naše žáky kvalitní výchovu 
a vzdělávání, které se řídí škol-
ním vzdělávacím programem. 
V této pro nás prioritní oblasti 
bude jedním z  nejdůležitějších 
úkolů vyrovnat se s novou po-
dobou inkluzivního vzdělávání, 
tedy s  podporou žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami. Nově vydaná příslušná 
vyhláška upravující tuto oblast 
přinesla na  jedné straně lepší 
financování podpůrných opat-
ření, na  druhou stranu, podle 
mého názoru, neúměrně za-
těžuje školu administrativou. 
Komplikovanější a  náročnější 
je spolupráce s  poradenskými 
zařízeními a velmi nesnadné je 
pro školu zajistit organizačně 
a  personálně některá podpůr-
ná opatření (asistenti pedago-
ga, hodiny pedagogické inter-
vence, předměty pedagogické 
péče). Jestli se naše základní 
školství v  této oblasti vydalo 
správným směrem, ukáže sa-
mozřejmě až čas, já však mám 
značné pochybnosti.

Ke  zdárnému zvládnutí 
všech úkolů, které čekají peda-
gogy, je třeba také jejich kvalit-
ní příprava a  další vzdělávání. 
To by mělo být zajištěno pro-
střednictvím projektu Podpo-
ra vzdělávání financovaného 
prostřednictvím Operačního 

programu Věda, vývoj, výzkum 
a vzdělávání. V rámci projektu 
škola získá finanční prostřed-
ky ve výši 310 000 Kč, jež bude 
v  následujících dvou letech 
vynakládat v  souladu s  pod-
mínkami projektu především 
na osobnostní a profesní rozvoj 
pedagogů.

Proto, aby byla naše vý-
chovně vzdělávací činnost ne-
jen kvalitní, ale také atraktiv-
ní, připravujeme řadu dalších 
aktivit doplňujících vzdělávací 
proces. Dovolte, abych vás se-
známil alespoň s  některými, 
jež se uskuteční během prv-
ního pololetí. Již v  průběhu 
září bude zahájen plavecký vý-
cvik žáků 2. a 3. ročníku, který 
bude probíhat jedenkrát týdně 
v  plaveckém bazénu v  Kuřimi. 
Koncem září navštíví některé 
třídy prvního stupně atraktiv-
ní vzdělávací program Divadlo 
fyziky. Začátkem října se usku-
teční adaptační kurzy pro žáky 
6. ročníků, které mají napomo-
ci začlenit do nově vznikajících 
třídních kolektivů žáky přichá-
zející ze škol okolních obcí. Po-
čátkem října zasedne ke svému 
jednání školská rada, orgán, 
který schvaluje důležité doku-
menty školy (školní řád, vý-
roční zprávu atd.) a především 
je místem pro hodnocení školy 
a  diskusi mezi zástupci školy, 
rodičů a  zřizovatele nad jejím 
dalším směřováním. V  první 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V době, kdy si budete číst 

tyto řádky, budou mít 

žáci a učitelé naší školy 

za sebou celý první měsíc 

nového školního roku, 

a je proto nejvyšší čas 

seznámit vás s novinkami 

a plány, se kterými základní 

škola vstoupila do nového 

školního roku.
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polovině listopadu proběhnou 
třídní schůzky, na  kterých bu-
dou rodiče informováni o  vý-
sledcích vzdělávání svých dětí 
za  první čtvrtletí a  zároveň se 
uskuteční volby nových členů 
školské rady pro jejich další tří-
leté funkční období.

V měsíci prosinci nás budou 
čekat dvě již tradiční akce. Pří-
mo ve  škole proběhne „Miku-
lášská“ a následně poslední den 
před vánočními prázdninami 

se žáci na  nějaký čas se ško-
lou rozloučí tradičním Zpívá-
ním na  schodech a  besídkami. 
V podvečer budou děti z pěvec-
kého sboru navozovat pravou 
vánoční atmosféru tradičním 
zpíváním u  vánočního stromu 
v  centru obce. Výše zmiňova-
né akce nepředstavují jejich 
kompletní výčet, snažil jsem 
se vybrat jen ty významněj-
ší, které se dotknou celé ško-
ly. V  průběhu celého pololetí 

bude samozřejmě probíhat celá 
řada dalších aktivit v rámci jed-
notlivých tříd, o  kterých bu-
dou zákonní zástupci žáků včas 
informováni.

Vážení spoluobčané, rodiče, 
žáci, kolegové, dovolte mi po-
přát všem, aby pro vás byl nový 
školní rok rokem šťastným 
a úspěšným.

Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

Týden nám hospodaři-
li na domečku vodníci, a  jsme 
rádi, že nikoho neutopili. Ná-
sledoval výtvarný tábor plný 
duhových barev. Poté nás 
na  celý týden obsadili rytíři. 

Samozřejmostí byly turnaje 
v plné zbroji, pasování nových 
rytířů, výroba jejich erbů a zá-
věrem zkouška střelby lukem. 
Zážitky a  souboji plný tábor 
jsme přežili bez úrazu. Pravé 

Letošní pěkné 
prázdninové měsíce 
jsou už bohužel 
za námi, ale i tak je 
pěkné si vzpomenout 
na to, co nám přinesly 
za pěkné zážitky. U nás 
v domečku bylo celé 
léto rušno. Střídal se 
jeden tábor za druhým. 
Celkem jsme pro děti 
připravili devět táborů. 
Některé již tradiční 
(sportovní soustředění 
fotbalu a volejbalu) 
a další tematicky různě 
zaměřené příměstské 
tábory.

ZAČÁTKEM PODZIMU POTĚŠÍ 
PŘIPOMENOUT SI LETOŠNÍ LÉTO
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rytíře vystřídali nadšení spor-
tovci a ve hrách bez hranic sou-
těžili ve všem možném i zdán-
livě nemožném. Například sběr 
květin je zcela lehká disciplí-
na. Jen sterilní plášť, gumové 
rukavice a  potápěčské ploutve 
to trošku ztěžují. Proti těmto 
zážitkům z  tábora je fotbalové 
soustředění asi nudné, ale i tak 
bylo velmi příjemné a  dřina 
z něj se snad odrazí v dobrých 
výsledcích v  podzimní časti 
fotbalové soutěže. Divoký zá-
pad a rýžování zlata byly nápl-
ní dalšího tábora. Bylo krásné 
vidět radost v očích dětí, když 
vyrýžovaly svůj první kamí-
nek zlata. Táborem pro starší 
děti byl airsoftový kemp. Mimo 
spousty her je čekalo drsné 

přespání pod širou oblohou 
a noční airsoftový souboj. Od-
měnou byla lasergame v Brně.

Co dodat? Léto je nejkrás-
nější období v roce a není nad-
to si jej pořádně užít a  mys-
lím si, že nám se to rozhodně 
podařilo.

Začátkem září se nám roz-
běhly kroužky. Pokud máte 
zájem, podívejte se na  naše 
stránky www.ddmzastavka.cz 
a můžete se do některého zají-
mavého kroužku ještě přihlásit.

Navíc nás čeká spousta akcí, 
kde se můžeme setkat a prožít 
příjemné odpoledne. Nejblí-
že v  říjnu na  Drakiádě, nebo 
v  listopadu společně projdeme 
Začarovaný les. Pokud vás baví 
rukodělné práce, můžete se 

přihlásit na  některou z  našich 
výtvarných dílen. Plnou nabíd-
ku naleznete na našich interne-
tových stránkách.

Novinka letošního roku po-
těší maminky předškolních 
dětí. Každý čtvrtek bude mož-
né dovést děti do  naší mini-
školičky. Školička je pro děti 
starší dvou let a trvá tři hodiny. 
Snad se bude maminkám hodit 
mít chvilku sama pro sebe.

Pokud máte nápad jak vy-
lepšit naše služby nebo byste 
u  nás rádi vedli kroužek, ne-
váhejte a napište nám na email 
ddmzastavka@iol.cz.

Za pracovníky Domu dětí 
a mládeže Zastávka

Michal Kříž, ředitel DDM



Tábor mladých hasičů

Soustředění přípravky FKM Kahan 
30. 8. – 2. 9. 2017



REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ZASTÁVKA 
vás zve na II. cyklus přednášek

Partnery projektu jsou: Klub absolventů Gymnázia a obec Zastávka.

Semináře jsou pro registrované účastníky zdarma. Dopravu a vstup si hradí účastníci 
individuálně. Přihlášky s kontaktem na vás zasílejte na e-mail: lukasvolanek@email.cz, 

tel.: 604 847 813 nebo osobně v RIC Zastávka. Kapacita semináře je omezena.
www.riczastavka.cz

MUZEJNÍ ÚZKOROZCHODNÁ 
ŽELEZNICE – ARTUR FUČÍK
• 21. 9. Historie a současnost úzkorozchodné železnice
• 5. 10. Prohlídka muzea ve Zbýšově
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ZÁKLADY DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE – 
ALEŠ PALKO
• 12. 10. Teorie fotografování
• 19. 10. Focení v plenéru nebo ateliéru
• 26. 10. Úprava a archivace fotek

Ř
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ČESKÉ UMĚNÍ – 
VLADIMÍRA PETROVÁ
• 9. 11. a 16. 11. České umění – představitelé a dílo
• 23. 11. Návštěva Moravské galerie v BrněLI
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Scházet se budeme ve čtvrtek v 17:00 v prostorách RIC, Nádražní 36, Zastávka. 
Přednášky a besedy s odborníky doplní i tematické fakultativní zájezdy.

ZPÁTKY DO LAVIC
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