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Vážení čtenáři ZZ,
s posledním číslem Zpravodaje roku 2018 to bylo trochu 

vrtošivé. Nejprve bylo zapotřebí počkat si na výsledky 
podzimních komunálních voleb a následné sestavení 
nového obecního zastupitelstva naší obce. Pokud vám 
právě tyto informace unikly, nevadí, na stránkách ZZ 
je jim věnována výrazná pozornost v rubrice Obec 
informuje.

V souvislosti s tímto máme pro vás, naše čtenáře, 
i příjemnou novinku: můžete se těšit opravdu 
na ne černobílé vydání vašeho obecního periodika. 
Zastávecký zpravodaj, čtyřikrát ročně, celobarevný, stejně 
jako život Zastávky a jejích obyvatel.

V letošním posledním čísle nechybí zprávy z Klubu 
seniorů, bohatých aktivit nejen sportovních spolků 
a přehled novinek v základní umělecké škole.

Protože týdny v kalendáři už se jednoznačně překlopily 
do dnů Adventu a časů vánočních, nezbývá, než vám 
všem spolu se Zastáveckým zpravodajem popřát radostné 
a spokojené svátky a úspěšný vstup do nového roku 2019.

A budete-li mít chuť a čas, zastavte se v pátek 
21. prosince 2018 v 18.00 hodin u vánočního stromu 
k tradičnímu zpívání spojenému se slavnostním 
ohňostrojem!

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
je pro mne velkou ctí, že vás 

mohu i  v  tomto čísle Zastávec-
kého zpravodaje oslovit v  rub-
rice Slovo starosty. Chtěl bych 
vám především poděkovat 
za  vaši osobní účast ve  volbách 
do Zastupitelstva obce Zastávka, 
za vaše hlasy pro naši kandidát-
ku „Máme rádi Zastávku“, stejně 
jako za vaši podporu, která byla 
určena přímo mně.

Řečí statistiky jsou výsledky 
komunálních voleb v  naší obci 
zveřejněny a k dispozici na jiném 
místě Zastáveckého zpravoda-
je. Ve svém článku bych se chtěl 
volbám krátce věnovat zejména 
z  osobního hlediska. Komunál-
ních voleb jsem se zúčastnil již 
pošesté. Rozhodně však nemo-
hu potvrdit platnost domněnky, 
že opakováním se stane určitá 
činnost rutinou. Za  sebe mohu 
spíše potvrdit, že volby jsou pro 
mne čím dál větší psychickou 
i fyzickou zátěží. Je však na dru-
hé straně skutečností, že o to vět-
ší radost člověk má, když díky 
vám a vašim hlasům získá pocit, 
že jeho práce a především snaha 
jsou oceněny. Za to vám ještě jed-
nou děkuji.

V  nově zvoleném zastupitel-
stvu obce jsou pouze dva noví 
členové. Je to podle mne výraz 
ocenění nejen práce vedení obce, 
ale i celého zastupitelstva. V této 
souvislosti bych chtěl ocenit 

práci dvou členek obecního za-
stupitelstva, jež v novém nejvyš-
ším orgánu obce již v tomto vo-
lebním období nepracují. Jedná 
se o  Mgr.  Jaroslavu Baštařovou 
a MUDr. Lenku Janzovou. Jsem 
velice rád, že jsem s  nimi mohl 
pracovat v  uplynulém voleb-
ním období, že jsme se společ-
ně mohli podílet na  řešení pro-
blémů obce, stejně jako spolu 
probrat i  záležitosti osobní. Pro 
starostu obce bývá štěstím, když 
má v  zastupitelstvu obce osoby 
zajímající se o  různorodou pro-
blematiku právě z  pohledu zá-
stupců občanů. Takto by členo-
vé zastupitelstva měli pracovat, 
třeba i  přes mnohdy rozdílné 
názory na věci, jimiž se zastupi-
telstvo obce zabývá. Mělo by se 
jednat o  osobnosti, které se do-
káží vcítit i  do  pocitů člověka 
a lidí, jejichž životy svým rozho-
dováním ovlivní. Právě takový-
mi členkami zastupitelstva byly 
Mgr. Baštařová i MUDr. Janzová. 
Jsem proto velice rád, že i nadále 
s nimi mohu spolupracovat v po-
radních orgánech, jako jsou např. 
výbory a komise.

Komunální volby v roce 2018 
ovlivnily i  činnost Regionální-
ho informačního centra sídlící-
ho v  nádražní budově. Jeho ře-
ditel, pan Lukáš Volánek, se jako 
úspěšný kandidát ve  volbách 
v sousedních Rosicích stal uvol-
něným místostarostou tohoto 

města. K  volebnímu úspěchu 
mu samozřejmě gratuluji a jsem 
rád, že považuje své působení 
v naší obci za příjemnou „zastáv-
ku“ ve  svém pracovním životě. 
Pan Volánek nám přislíbil po-
moc a podporu v rámci rozvoje 
kulturního a  spolkového života 
v  obci. Ředitelkou regionálního 
informačního centra byla jme-
nována jeho spolupracovnice 
Ing. Jitka Neužilová a jsem pevně 
přesvědčen o  tom, že právě ona 
je osobou, jež zajistí kontinuitu 
v dalším rozvoji tohoto zařízení, 
stejně jako aktivit nazýváných 
„Kalendář akcí obce Zastávka“.

Vedle kontinuity vývoje RIC 
však disponuje paní Ing. Neuži-
lová řadou nápadů, které by ži-
vot informačního centra i  obce 
samotné mohly zkvalitnit. Byli 
bychom upřímně rádi, kdybyste 
jí v  její nové funkci svými pod-
něty, pomocí či radou pomoh-
li. O  tutéž pomoc bych vás rád 
požádal i jménem svým, protože 
vaše nápady, podněty a představy 
jsou pro další rozvoj obce velice 
důležité.

Nově zvolené zastupitel-
stvo obce má před sebou celou 
řadu důležitých úkolů. Vzhle-
dem k velikosti naší krásné obce 
se jedná vesměs o úkoly už veli-
ce dobře známé. Budeme pro-
to poměrně často diskutovat 
i  s  vámi např. o  dopravní situa-
ci v obci, dále zvažovat zlepšení 
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parkovacích možností, vytvoření 
klidných a příjemných prostran-
ství v obci, zlepšení činnosti škol 
a  školských zařízení, stejně jako 
se zabývat rozšířením možností 
potkávat se společně při různo-
rodých aktivitách. Pro rozhodo-
vání je diskuse nezbytná, stejně 
jako čas obeznámit se s fakty a re-
spektovat práci a zkušenosti toho 
druhého. Je však nezbytná i od-
vaha rozhodnout. Pevně věřím, 

že i  nově zvolené zastupitelstvo 
bude společenstvím lidí, již ne-
budou všechny tyto atributy 
postrádat.

Vážení spoluobčané,
dostává se k  vám zimní číslo 

Zastáveckého zpravodaje. Právě 
v  zimě prožíváme mnoho krás-
ných svátků, při nichž máme 
možnost pobýt se svými bližními 
a vzpomenout na ty, kteří se jich 
již s  námi nemohou zúčastnit. 

Přál bych vám všem, abyste i tuto 
část roku prožili v bezpečí, v blíz-
kosti těch nejmilovanějších. Aby 
jim i vám sloužilo pevné zdraví, 
obklopovalo vás společné štěstí 
a láska.

Přeji vám samozřejmě i všech-
no nejlepší v  roce 2019 a  těším 
se na  mnohá příjemná setká-
ní, která v novém roce společně 
zažijeme.

Petr Pospíšil, starosta obce

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZASTÁVKA – 5. a 6. 10. 2018

1. místo
MÁME RÁDI ZASTÁVKU

• 5 899 platných hlasů
• 54,86 %
• 7 získaných mandátů

2. místo
SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ – 
SPOLEČNĚ S VÁMI
• 3 242 platných hlasů
• 30,15 %
• 3 získané mandáty

3. místo
KOMUNISTICKÁ STRANA 
ČECH A MORAVY
• 1 611 platných hlasů
• 14,98 %
• 1 získaný mandát

Počet voličů:
2 058

Volební účast:
50 %

Počet platných hlasů:
10 752

VÝSLEDKY VOLEB

Mgr. Aleš Dumek KSČM 311 platných hlasů

Mgr. Martin Oujezský Sdružení nestraníků 379 platných hlasů
Petr Šoupal Sdružení nestraníků 334 platných hlasů
Ing. Bronislav Leitner Sdružení nestraníků 339 platných hlasů

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE:
RNDr. Petr Pospíšil Máme rádi Zastávka 671 platných hlasů
Zdeněk Milan Máme rádi Zastávku 601 platných hlasů
Ing. Zdeněk Strnad Máme rádi Zastávku 620 platných hlasů
Anna Štrofová Máme rádi Zastávku 567 platných hlasů
Mgr. Petr Pečenka Máme rádi Zastávku 535 platných hlasů
Jan Pospíšil Máme rádi Zastávku 472 platných hlasů
Ing. Petr Krupica Máme rádi Zastávku 545 platných hlasů
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ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM USTAVUJÍCÍM JEDNÁNÍ DNE 31. 10. 2018 
JMENOVALO SVÉ ZÁSTUPCE V ORGANIZACÍCH, JICHŽ JE OBEC ZASTÁVKA 
ČLENEM:

RNDr.  Petr Pospíšil, staros-
ta obce zastupuje obec Zastáv-
ka v Mikroregionu Kahan dso, 
Svazku vodovodů a  kanalizací, 
KTS Ekologie, s. r. o., Energore-
gionu  2020, Svazu měst a  obcí 
České republiky.

Ve  školské radě Základní 
a Mateřské školy T. G. Masary-
ka Zastávka, příspěvková orga-
nizace, zastupují obec za  členy 
zastupitelstva RNDr.  Petr Po-
spíšil, Mgr.  Jaroslava Baštařová 
a Jarmila Zahradníková.

V Regionální úzkorozchodné 
železnici o. p. s. zastupují obec 
Zastávku RNDr.  Petr Pospíšil 
(správní výbor) a Mgr. Jarosla-
va Baštařová (dozorčí rada).

PORADNÍ ORGÁNY STAROSTY OBCE ZASTÁVKA
Starosta obce Zastávka jme-

noval ke dni 1. 12. 2018 násle-
dující komise, jež jsou porad-
ním a  inciativním orgánem 
starosty obce a  samozřejmě 
i zastupitelstva obce.

V  tomto čísle Zastáveckého 
zpravodaje si vás dovoluji se-
známit s  jednotlivými komise-
mi a jejich předsedy. V případě, 
že byste měli zájem se zapojit 
do práce některé komise, tak vás 
spolu s příslušným předsedou či 
předsedkyní komise seznámíme 
s úkoly a činnostmi, kterými se 
komise bude zabývat.

Komise volnočasových 
a sportovních aktivit – 
předseda Jan Pospíšil

Hlavním úkolem této ko-
mise bude vytvoření a  reali-
zace kalendáře významných 
akcí v  obci a  zejména pak 
spolupráce na  jejich realiza-
ci. Komise bude spolupra-
covat se všemi spolkovými, 
kulturními a  sportovními or-
ganizacemi v  obci, stejně jako 
s  Regionálním informačním 
centrem a Domem dětí a mlá-
deže Zastávka.

Komise životního 
prostředí a odpadového 
hospodářství – 
předsedkyně Jaroslava 
Baštařová

Hlavním úkolem této komi-
se bude kontrola plnění přija-
tého Plánu odpadového hos-
podářství obce Zastávka, stejně 
jako koordinace podnětů, jež 
by vedly k dalšímu zlepšení se-
parace odpadů v  obci. Dále se 
bude zabývat aktuální proble-
matikou v oblasti péče o životní 
prostředí v obci.

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁSTAVKA

ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTÁVKA NA SVÉM USTAVUJÍCÍM JEDNÁNÍ DNE 
31. 10. 2018 PROVEDLO NÁSLEDUJÍCÍ VOLBY:

Starosta obce RNDr. Petr Pospíšil
Místostarosta obce Zdeněk Milan
Předseda finančního výboru Mgr. Petr Pečenka
Předseda kontrolního výboru Mgr. Marin Oujezský
Členové finančního výboru Mgr. Jaroslava Baštařová, Anna Štrofová,
 Marie Dušková, Jaroslava Tribulová
Členové kontrolního výboru Petr Šoupal, Ing. Bronislav Leitner, Pavel Svitek,
 Petr Kalod



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 7

Komise informační – 
předseda Aleš Dumek

Cílem této komise bude prá-
ce na  zkvalitnění podávání in-
formací o  obci Zastávka. Ve-
dle stávajících informačních 
kanálů, kterými jsou Zastávec-
ký zpravodaj, webové stránky 
obce, kabelová televize, mo-
bilní rozhlas a  zpravodajství 
Mikroregionu Kahan se za-
měří i  na  vzájemné propojení 
komunikačních a informačních 
kanálů obce a  jejich příspěv-
kových organizací, zřízených 
organizačních složek, stejně 
jako spolků a dalších organizací 
v obci působících

Komise školská – předseda 
Zdeněk Strnad

Tato komise bude mít za  cíl 
koordinovat potřeby a  aktivity 
všech škol a školských zařízení 
působících v  naší obci (mateř-
ské školy, základní škola, školní 
družina, gymnázium, dům dětí 
a  mládeže, základní umělecká 
škola). Cílem komise bude jak 

zlepšení informovanosti mezi 
školami, mezi školami a  ve-
řejností, ale rovněž větší za-
pojení činnosti škol do  života 
obce a  optimalizace nákladů, 
jež obec vynakládá na zlepšení 
práce jednotlivých škol a  škol-
ských zařízení.

Komise sociální – 
předsedkyně Anna 
Štrofová

Tato komise se bude zabývat 
především spoluprací mezi obcí 
a  občany obce Zastávka a  jed-
notlivými poskytovateli soci-
álních služeb. Vedle vzájemné 
informovanosti o  možnostech 
jednotlivých poskytovatelů so-
ciálních služeb se bude komise 
zabývat i  možnostmi obce Za-
stávka, jak zlepšit obecně soci-
ální péči v naší obci.

Komise investiční 
a majetková – předseda 
Petr Krupica

Hlavním úkolem této komi-
se je spolupracovat s  vedením 

obce na  přípravě i  realizaci 
jednotlivých investičních akcí, 
jež obec Zastávku v následují-
cím volebním období očekáva-
jí. Komise bude rovněž posky-
tovat stanoviska k  nakládání 
s majetkem obce Zastávka, ze-
jména pak v  případě nájmů 
a prodeje.

Pracovní skupina pro péči 
o historické materiály obce 
Zastávka

Nově zvolené zastupitelstvo 
obce by velice rádo věnovalo 
větší pozornost péči o  histo-
rické materiály obce Zastávka, 
stejně jako možnostem lep-
ší propagace těchto materiálů. 
Velice rádo by připravilo pří-
padně historickou publikaci 
o  obci Zastávka. Byli bychom 
rádi, kdybychom ve  vašich řa-
dách našli zájemce, kteří by 
se této problematice mohli rádi 
a se zájmem věnovat.

Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 8. 2018
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 29. 8. 2018,
2. rozpočtové opatření číslo  32/2018 obce 

Zastávka,
3. prodej pozemku p. č. 1163, zahrada, o výmě-

ře 79 m2, pozemku p. č. 1166, zahrada, o vý-
měře 104 m2, pozemku p. č. 1164/1, ostatní 
plocha, o  výměře 54  m2 panu R.  Ř. a  P.  Ř. 
za cenu 100 Kč/1 m2 a náklady prodeje,

4. prodej pozemku p. č. 1129/77, zahrada, o vý-
měře 207 m2 panu M. R. za cenu 100 Kč/1 m2 
a náklady prodeje,

5. ukončení nájemní smlouvy na  pozemek 
p.  č.  1003/8, zahrada, mezi obcí Zastávka 
a paní V. S.,

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 6/2018 mezi 
obcí Zastávka a Milan Nekuža Elektro na re-
alizaci akce „Obec Zastávka  – rekonstrukce 
veřejného osvětlení“,
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7. Smlouvu o  provedení fyzické skartace do-
kumentů mezi obcí Zastávka jako zadavate-
lem a firmou Odeon, a. s. jako zpracovatelem, 
jejímž předmětem je převzetí dokumentů 
vzniklých z činnosti zadavatele a jejich fyzic-
ká skartace,

8. Smlouvu o  poskytování služeb komuni-
kační platformy Mobilní rozhlas mezi obcí 
Zastávka jako uživatelem a  společností 
Neogenia, s. r. o. jako poskytovatelem, jejímž 
předmětem je poskytnutí nevýhradní licen-
ce k  poskytnutí platformy Mobilní rozhlas 
do 31. 7. 2022,

9. podání žádosti o  dotaci do  2.  kola Programu 
bezpečnosti v  obcích v  souvislosti s  migrací 
na léta 2018 až 2019 vypsaného Ministerstvem 
vnitra České republiky na rekonstrukci veřejné-
ho osvětlení ve výši 1 000 000 Kč a ukládá vede-
ní obce podat tuto žádost včetně všech příloh.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.  24/2018, 25/2018, 

26/2018, 27/2018, 28/2018, 29/2018, 30/2018 
a 31/2018 obce Zastávka,

2. informace o  činnosti zřízených příspěvko-
vých organizacích a organizačních složek,

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

4. záměr pronájmu pozemku p.  č.  1003/8, za-
hrada, o výměře 141 m2,

5. záměr prodeje pozemku p. č. 983/7, zastavěná 
plocha, o výměře 18 m2, vzniklého z pozem-
ku p. č. 983/4, vodní plocha, o výměře 544 m2 
(převedeno 13 m2) a pozemku p. č. 982/1, tr-
valý travní porost, o výměře 4 561 m2 (převe-
deno 5 m2),

6. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce,

7. uzavření Smlouvy o  zpracování osobních 
údajů mezi obcí Zastávka jako správcem 
a firmou Odeon, a. s. jako zpracovatelem, je-
jímž předmětem je splnění podmínek GDPR 
při skartačním řízení,

8. Smlouvu o  zpracování osobních údajů 
mezi obcí Zastávka jako správcem a firmou 
Edenred CZ,  s. r. o. jako zpracovatelem, je-
jímž předmětem je zpracování osobních úda-
jů poskytnutých správcem obcí Zastávka.

III. ZO ukládá:
1. vedení obce zapracovat náklady spojené s fi-

nancováním IDS JMK do  návrhu rozpočtu 
obce na rok 2019.

IV. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na byt v Zastávce, 

Stará osada č. p. 9.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 9. 2018
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 26. 9. 2018,
2. rozpočtové opatření číslo 36/2018 obce 

Zastávka,
3. poskytnutí individuální dotace IQ  Roma 

servis, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2018 ve výši 27 000 Kč na rok 2018,

4. uzavření nájemní smlouvy na  pozemek 
p. č. 1003/8, o výměře 141 m2, zahrada, mezi 
obcí Zastávka a paní R. R. na dobu neurčitou 
za cenu 5 Kč/m2/rok,

5. účast obce Zastávka (jako dražitele) na draž-
bě, jejímž předmětem bude dražba nemovi-
té věci  – pozemku č.  parc.  156/2 o  výmě-
ře 134  m2  – zastavěná plocha a  nádvoří, 
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 10. 2018
I. ZO schvaluje:
1. program ustavujícího zasedání ZO Zastávka 

dne 31. 10. 2018,
2. zvolení jednoho místostarosty,
3. že pro výkon starosty obce a místostarosty obce 

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
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 výbo-

ru; kontrolní výbor bude pětičlenný, finanční 
výbor bude pětičlenný,

8. veřejný způsob volby předsedů finančního 
a kontrolního výboru,

jehož součástí je stavba: Zastávka, č.  p.  64, 
způsob využití: bydlení, stavba stojí na po-
zemku p. č. 156/2, vše zapsáno na LV: 765, 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-venkov, 
kód:  703, obec Zastávka, k.  ú.  Zastávka, 
a konané dle podmínek uvedených v dražeb-
ní vyhlášce vydané M. S., Exekutorský úřad 
v  Teplicích, Husitská  3, 415  01 TEPLICE 
v  usnesení ze  dne 7.  8. 2018, č.  j.  110 Ex 
1692/16-919,

6. zaplacení jistoty v částce 120 000 Kč na účet 
exekutora vedeného u UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a. s.,

7. že starosta obce je pověřen provádět veškeré 
úkony a jednání vedoucí k vydražení uvede-
né nemovité věci pro obec Zastávka, a to ze-
jména k provádění příhozů a k podpisu všech 
příslušných dokumentů. ZO  obce Zastávka 
svěřuje starostovi obce v souladu s ustanove-
ním § 85 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o ob-
cích pravomoc rozhodnout o nabytí dražené 
nemovité věci – pozemku č. parc. 156/2 o vý-
měře 134  m2  – zastavěná plocha a  nádvoří, 
jehož součástí je stavba: Zastávka, č.  p.  64, 
způsob využití: bydlení, stavba stojí na  po-
zemku p.  č.  156/2, vše zapsáno na  LV:  765, 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-venkov, 
kód: 703, obec Zastávka, k. ú. Zastávka, včet-
ně jejich součástí a příslušenství.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.  33/2018, 34/2018, 

35/2018 obce Zastávka,
2. informace o  činnosti zřízených příspěvko-

vých organizací a organizačních složek,
3. informaci starosty obce o  činnosti organi-

zací, jichž je obec Zastávka členem nebo 
s  nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),

4. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zastupovat obec Zastávka 

na  dražbě, jejímž předmětem bude dražba 
nemovité věci – pozemku č. parc. 156/2 o vý-
měře 134  m2  – zastavěná plocha a  nádvoří, 
jehož součástí je stavba: Zastávka, č.  p.  64, 
způsob využití: bydlení, stavba stojí na  po-
zemku p.  č.  156/2, vše zapsáno na  LV:  765, 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno-venkov, 
kód: 703, obec Zastávka, k. ú. Zastávka, a ko-
nané dle podmínek uvedených v  dražeb-
ní vyhlášce vydané M. S., Exekutorský úřad 
v  Teplicích, Husitská  3, 415  01 TEPLICE 
v  usnesení ze  dne 7.  8. 2018, č.  j.  110 Ex 
1692/16-919, především na  dražebním jed-
nání konaném dne 2. 10. 2018 v 11.00 hodin 
v sídle Exekutorského úřadu Teplice.
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9. zvolení předsedy finančního výboru Mgr. Petra 
Pečenky,

10. zvolení předsedy kontrolního výboru 
Mgr. Martina Oujezského,

11. zvolení členky finančního výboru paní Anny 
Štrofové,

12. zvolení členky finančního výboru 
Mgr. Jaroslavy Baštařové,

13. zvolení členky finančního výboru paní Marie 
Duškové,

14. zvolení členky finančního výboru paní 
Jaroslavy Tribulové,

15. zvolení člena kontrolního výboru pana 
Ing. Bronislava Leitnera,

16. zvolení člena kontrolního výboru pana Petra 
Šoupala,

17. zvolení člena kontrolního výboru pana Petra 
Kaloda,

18. zvolení člena kontrolního výboru pana Pavla 
Svitka,

19. v  souladu s  platnými právními předpisy 
odměnu za  výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve  výši 1  500  Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne přijetí tohoto usnesení (31.  10. 2018) 
a  v  případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

20. v  souladu s  platnými právními předpisy 
odměnu za  výkon funkce předsedy výbo-
ru zastupitelstva ve výši 3 000 Kč měsíčně 
a  člena výboru ve  výši 2  500  Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvo-
lení do  funkce předsedy nebo člena výbo-
ru  – 31.  10. 2018, a  v  případě náhradníka 
ode dne zvolení předsedou nebo členem 
výboru.

21. v  souladu s  platnými právními předpisy, 
že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitel-
stva obce poskytne pouze za výkon funkce, 
za niž podle rozhodnutí zastupitelstva ná-
leží nejvyšší odměna.

22. zástupce obce Zastávka ve  svazcích obcí, 
komunálních firmách a  dalších orgánech 

a organizacích, jichž je obec Zastávka členem 
nebo podílníkem:
• Mikroregion Kahan dso – Petr Pospíšil
• Svazek vodovodů a  kanalizací Ivančice  – 

Petr Pospíšil
• KTS Ekologie, s. r. o. – Petr Pospíšil
• Energoregion 2020 – Petr Pospíšil
• Svaz měst a  obcí České republiky  – Petr 

Pospíšil
• Regionální úzkorozchodná železni-

ce, o. p. s. – správní výbor – Petr Pospíšil, 
dozorčí rada – Jaroslava Baštařová

• školská rada  – Petr Pospíšil, Jarmila 
Zahradníková, Jaroslava Baštařová.

II. ZO bere na vědomí:
1. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 

v roce 2018: středa 28. 11. 2018, středa 19. 12. 
2018 od  17.00  hodin v  zasedací místnosti 
Obecního úřadu Zastávka.

inzerce
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Obec Zastávka realizova-
la v  roce 2018 investiční akci 
na  rekonstrukci veřejného 
osvětlení. Na realizaci této akce 
obdržela dotaci Ministerstva 
vnitra České republiky, odbo-
ru bezpečnostní politiky a pre-
vence kriminality v rámci pro-
gramu „Podpora bezpečnosti 
v obcích v  souvislosti s migra-
cí na léta 2017 – 2019“. Dotace 
obci Zastávka byla poskytnuta 
ve výši 2 000 000 Kč.

Projekt byl realizován v ka-
tastrálním území obce Za-
stávka, a  to v  následujících 
lokalitách:
• ulice Havířská – rekonstruk-

ce veřejného osvětlení
• ulice Nová osada  – rekon-

strukce veřejného osvětlení 

• ulice Nívky  – rekonstrukce 
veřejného osvětlení

• lokalita U  Školy (ulice Ko-
menského, Brusy)  – rekon-
strukce veřejného osvětlení

• lesopark U  Školy  – rekon-
strukce veřejného osvětlení 
včetně výměny stožárů

• nové osvětlení parkové ces-
ty  – výstavba nového veřej-
ného osvětlení

Celkové náklady na  realiza-
ci díla činily 2 456 322 Kč, při-
čemž z rozpočtu obce byly pou-
žity finanční prostředky ve výši 
456  322 Kč. Stavbu realizova-
la firma Milan Nekuža Elektro 
a  byla předána obci Zastávka 
dne 5. 11. 2018. 

Za  poskytnutí dotace obec 
Zastávka děkuje.

Petr Pospíšil, starosta obce

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA VNITRA 
„PODPORA BEZPEČNOSTI V OBCÍCH 
V SOUVISLOSTI S MIGRACÍ NA LÉTA 2017–2019“
Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení
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Termíny jednání  komise 
na rok 2019: 28. ledna, 25. úno-
ra, 25.  března, 24.  dubna, 
27. května, 24. června, 26. srpna, 
23. září, 30. října, 25.  listopadu, 
16.  prosince. Jednání začínají 
vždy v  16.00  hodin v  zasedací 
místnosti Obecního úřadu. KŽP 
můžete kontaktovat prostřed-
nictvím OÚ Zastávka.

Stálé body programu: za-
hájení, schválení ověřovatele 
zápisu, zápis z  předcházející-
ho jednání – kontrola, uložení 
zápisu na OÚ. Další body pro-
gramu se  týkají následujících 
oblastí:
1. úhrady poplatků za  sběr 

a  svoz odpadů za  rok 2018 
a 2019 od občanů 

2. hospodaření sběrného dvora 
za rok 2018, investice ve sběr-
ném dvoře  v roce 2019

3. investiční akce obce v oblasti 
životního prostředí

4. dotační tituly obce a Jihomo-
ravského kraje v oblasti ŽP

5. pravidelné informace ve Zpra-
vodaji o činnosti komise

6. plnění závěrů z  „Plánu od-
padového hospodářství obce 
Zastávka“

7. zhodnocení práce KŽP za ka-
lendářní rok ve  Zpravodaji 
(účast členů na jednáních)

8. vyřizování připomínek a  ná-
mětů od občanů obce.

Návrhy budou doplňová-
ny průběžně o  úkoly z  jed-
nání obecního zastupitelstva, 

z  připomínek a  námětů 
od občanů.

Dne 17.  12. 2018 proběh-
lo ustavující zasedání komise. 
Z  něj vzešel také první úkol  – 
do  konce měsíce ledna provést 
hodnocení plnění závěrů z Plá-
nu odpadového hospodářství 
obce Zastávka a  informovat 
o něm občany ve Zpravodaji.

J. Baštařová, předsedkyně KŽP

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022
Komise byla jmenována starostou obce ve složení: předsedkyně Jaroslava 
Baštařová, členové – Zdeněk Milan (zástupce obce), Zdeněk Pospíšil (zástupce 
svozové firmy KTS), Marie Dušková, Jan Chmelíček a Stanislav Kratochvíl.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ 
V ZASTÁVCE ROCE 2019

Zdeněk Milan, místostarosta obce
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Vážení čtenáři,
ráda bych vám pomocí toho-

to článku poskytla informace 
o fungování pečovatelské služby, 
kterou poskytuje v našem měs-
tě a přilehlých obcích naše pří-
spěvková organizace Penzion 
pro důchodce Rosice.

Hlavním úkolem pečovatelské 
služby je pomáhat zdravotně po-
stiženým osobám a seniorům na-
cházejícím se v nepříznivé sociál-
ní situaci, umožnit jim setrvávat 
co možná nejdéle ve svém domá-
cím přirozeném prostředí a  od-
dálit tak nutnost ústavní péče.

Pomáháme našim uživate-
lům přímo v  jejich domácnosti 
s  tím, co již sami nezvládnou, 
aby mohli důstojně žít, zachovat 
si svoje soukromí, navyklý způ-
sob života a zapojit se do běžné-
ho života společnosti.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PENZIONU 
PRO DŮCHODCE ROSICE

Pokud potřebujete vy, nebo 
někdo z vašich blízkých pomoc 
a  podporu při  některém z  výše 
uvedených úkonů pečovatelské 
služby, kontaktujte nás telefo-
nicky – 723 278 412, elektronic-
ky na  e-mail: penzion.rosice@
volny.cz, případně nás navštiv-
te na  adrese Kaštanová  1223, 
Rosice.

V případě vašeho zájmu o po-
skytování pečovatelské služby 
bude provedeno přímo ve  vaší 
domácnosti sociální šetře-
ní. Sdělíte nám svoje požadav-
ky a  očekávání, dohodneme se 
na cílech naší spolupráce, bude 
posouzena vaše nepříznivá so-
ciální situace a  v  případě volné 
kapacity s  vámi bude uzavřena 

Smlouva o  poskytování pečo-
vatelské služby a  následně se-
staven individuální plán péče. 
Jsme tady pro vás. Neváhejte nás 
kontaktovat.

Bc. Jana Tomšíková, 
ředitelka Penzionu 

prodůchodce Rosice

Pomoc a podpora při zvládání běžné péče 
o vlastní osobu:
• pomoc a podpora při podávání jídla 

a pití
• pomoc při oblékání a svlékání
• pomoc při prostorové orientaci, 

při samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně:
• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití WC, výměna 

inkontinentních pomůcek
Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy:
• zajištění stravy z kuchyně DPS
• dovoz oběda
• pomoc při přípravě a podání jídla a pití

MEZI ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PATŘÍ
Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
• běžný úklid a údržba domácnosti
• pomoc při zajištění velkého úklidu
• donáška vody
• topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva
• běžné nákupy potravin
• pochůzky, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti
• praní a žehlení ložního, osobního a ostatního 

prádla
• vynášení odpadků
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím:
• doprovázení dospělých na úřady, k lékaři, 

na vycházku a zpět
• základní sociální poradenství (např. v oblasti 

vyřizování příspěvku na péči, příspěvku 
na mobilitu, příspěvku na bydlení, žádost 
o přijetí do domova pro seniory atd.)
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Rádi bychom pozvali spoluobčany na některý z plesů, 
jež se budou konat v Dělnickém domě:

pátek 11. 1. 2019 * Stužkovací ples gymnázia
pátek 18. 1. 2019 * Hasičský ples 
sobota 26. 1. 2019 * Zahrádkářský ples 
pátek 8. 2. 2019 * Ples absolventů gymnázia
pátek 15. 2. 2019 * Sportovní ples TJ Čechie Zastávka
sobota 16. 2. 2019 * Ples Mighty Shake Zastávka
pátek 22. 2. 2019 * Obecní ples

inzerce

Plesová sezóna v roce 2019
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1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Ráno v 5.05 hodin byl pode-
psán dokument, který stanovil, 
že 11.  listopadu od  11.00  ho-
din zavládne na  frontách pří-
měří. Smlouva znamenala 
ukončení válečných operací 
na  všech frontách. Německo 

ztratilo některá území, došlo 
k dočasnému obsazení Porýní, 
byly mu uděleny zákaz spoje-
ní s Rakouskem, přísná vojen-
ská omezení a vysoké reparace 
(náhrady škod způsobených 
válkou vítězným státům).

Válečný konflikt způsobil 
obrovské ztráty na  lidských 
životech. Padlo 10,5  milio-
nů vojáků a  zahynulo 8  mili-
onů civilních obyvatel. Nej-
více padlých vojáků bylo 
na  německé straně, 2  mil. 
padlých vojáků, na ruské stra-
ně 1,8 mil., 1,4 mil. Francou-
zů a  1,1  mil. vojáků Rakous-
ko-Uherska. Zraněno bylo 
21  milionu lidí. Materiální 
ztráty byly ohromující a  byly 
vyčísleny na  338  miliard do-
larů. Kromě ztrát na  životech 
a  materiálních ztrát přinesl 
válečný požár také hluboký 
morální otřes.

Po skončení válečného kon-
fliktu došlo k  rozpadu Ra-
kousko-Uherska a  ke  vniku 
nových státních útvarů, Čes-
koslovenska, Maďarska, Pol-
ska, Rakouska, Jugoslávie 
a díky revoluci v Rusku (1917) 
následně vznikl Sovětský svaz. 
Rozpadla se také Osman-
ská říše. Do  popředí se zača-
ly dostávat silně hospodářsky 
vyspělé státy: USA, Anglie 
a Francie. Ty měly rozhodující 
slovo na Pařížské mírové kon-
ferenci ve Versailles (18. ledna 
1919 až 21. ledna 1920). Paříž-
ská konference určila také výši 

11. listopadu 1918 v 11 hodin byla ukončena 

1. světová válka. K jednání o příměří mezi 

Německem a Dohodou došlo v železničním 

vagónu ve stanici Rethondes Campiagne mezi 

německou delegací vedenou německým státním 

tajemníkem Matthiasem Ezbergerem a vrchním 

velitelem francouzských vojsk maršálem 

Ferdinandem Fochem.
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náhrad, jež měly zaplatit pora-
žené státy vítězným mocnos-
tem. Nejvyšší reparace byly 
předepsány Německu. Para-
doxně však také Českosloven-
sku, jemuž bylo určeno kro-
mě reparací zaplatit Rakousku 
za nemovitý majetek zanechá-
vaný po  válce na  území Čes-
koslovenska. Spojené státy 
však poskytly Československu 
výhodnou půjčku, proto se re-
publika mohla rozvíjet.

V  reakci na  hrůzy způso-
bené válkou začal sílit poli-
tický pacifismus, který odmí-
tal válku. V roce 1919 vznikla 
Společnost národů, světová 
mezinárodní organizace stá-
tů se sídlem v  Ženevě, jejímž 
cílem bylo zajistit mír a  spo-
lupráci národů a  řešení spo-
rů jednáním. Tento cíl však 
nebyl naplněn. Za  pouhých 
20 let se rozhořel válečný kon-
flikt, jehož následky byly ještě 
děsivější.

Ve společnosti došlo po vál-
ce také k  sociálním změnám. 
Během války zůstávali muži 
na  frontě a  milióny žen je 
musely nahradit ve  výrobě. 
Mnoho mužů zahynulo, což 
deformovalo věkovou a  po-
hlavní strukturu obyvatelstva 
mnoha zemí. To mělo za  ná-
sledek zesílení feministického 
hnutí a  ženy se začaly domá-
hat svých práv, která byla před 
vypuknutím války tradiční 
výsadou mužů. Nastal také 
odklon od  organizovaného 
náboženství. Velké státní círk-
ve se na obou stranách fronty 
aktivně zapojovaly do válečné 
propagandy a mnoho věřících 
po  válce z  církví vystoupilo, 
nebo přestalo být nábožensky 
aktivní.

Připomínka 100.  výro-
čí ukončení 1.  světové války 
nás vede k  hlubokému zamy-
šlení nad těmi, již se z  války 
nikdy nevrátili. Jejich hroby 

jsou posety podél frontových 
linií této války. Téměř v každé 
vesnici jsou pomníčky obětem 
tohoto světového válečného 
konfliktu. Věnujme jim tichou 
vzpomínku.

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

Hledáme dům ke koupi. T: 739 826 409

Hledáme chalupu nebo chatu, zahrada, dobrý stav. 
T: 604 126 970

Sháníme byt směr na Brno. T: 732 219 013

POPTÁVKA NEMOVITOSTÍ
inzerce
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Y LÉTO A PODZIM V KLUBU 
SENIORŮ ZASTÁVKA 
V červenci a srpnu se v klubu neděje nic jiného, 
než že se organizují vycházky. Jinak ostatní činnost 
končí v červnu a začíná opět v září.

V červenci letošního roku se 
konaly dvě vycházky, a  sice 10. 
a  17.  července. Nejprve se jelo 
vlakem do  Náměště nad Osla-
vou a odtud jsme pak pokračo-
vali pěšky údolím Divoké Oslav-
ky, směrem na  Sedlecký potok 
a Gloriet. Účastníci museli přes 
řeku a dále podél řeky směrem 
na  Březník, Kralice, odtud už 
odjeli vlakem domů. Vedoucími 
vycházky byli Jan Karber a Emil 
Chadima. Účastníci druhé čer-
vencové vycházky vyjeli do Bys-
třice nad Pernštejnem a  odtud 
šli ke zřícenině hradu Aušperk, 
pak k  obci Pivonice, ke  zříce-
nině hradu Zub štejn, pokračo-
vali až do obce Vír. Po tamním 
obědě se jelo busem do Nedvě-
dice, dále vlakem přes Tišnov, 
Brno – Horní Heršpice do  Za-
stávky. Vedoucím vycházky byl 
opět Jan Karber.

Ve  dnech 24. a  31.  července 
byly vycházky zrušeny jednak 
pro malý zájem, jednak kvůli 
nadměrným teplotám přesahu-
jícím dlouhodobě třicítky, stej-
ně jako vycházky 14. a 21. srp-
na. V  srpnu se proto konala 
jen jedna vycházka (28. srpna). 

Tentokrát jsme vyrazili vla-
kem do  Brna, odtud autobu-
sem do  obce Prace. Z  centra 
obce se vydali všichni směrem 
k  Mohyle míru. Společně jsme 
navštívili Památník Mohyly 
míru a expozici Bitva tří císařů 
nebo kapli u Mohyly míru. Při 
další cestě jsme viděli pomník 
tří císařů a  pohřebiště vojáků 
a  obyvatel obcí, kteří zemře-
li na  mor. Z  vlakového nádra-
ží Křenovice pak odjeli všichni 
do Brna a do Zastávky. Vedou-
cí vycházky tentokrát byla Věra 
Nováková.

V  září začala opět poprázd-
ninová činnost v klubu. V pon-
dělí 10.  září se  konala zářijová 
schůze seniorů, při níž paní 
Alena Smutná přednášela velmi 
zajímavě o  významných osob-
nostech našeho regionu. Probí-
haly samozřejmě i další vycház-
ky. V úterý 11. září jeli účastníci 
do  Mohelna autobusem a  od-
sud šli na  Mohelenskou had-
covu step a  potom k  Mohel-
skému mlýnu na  výstavu 
obrazů. Nakonec se všichni vrá-
tili do Mohelna, kde poobědva-
li a  odjeli domů. Vedoucím 

Mohelenská hadcová step, foto B. Vinohradský
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vycházky byl Jan Karber. Dne 
18.  září jsme zvládli vycház-
ku orientovanou do Biskoupek 
a  okolí. Pěšky jsme doputovali 
na Biskoupský kopec, následně 
do Lhánic a konečně po silnici 
do Mohelna. Po obědě se všich-
ni společně vrátili zpět do  Za-
stávky. Vedoucím vycházky byl 
opět Jan Karber. Poslední záři-
jové úterý 25.  září jsme přejeli 
busem do Brna, dále rychlíkem 
do  Zaječí a  osobním vlakem 
do  Velkých Pavlovic. Přes vi-
nohrad se pak účastníci vy-
cházky vydali směrem na  roz-
hlednu Slunečná, přes vinohrad 
do  Bořetic a  pak do  Vrbic, lo-
kality vinných sklepů Stráž. 
Bylo ale už po vinobraní, tudíž 
všechny sklípky byly již zavře-
né. Proto všichni pokračovali 
až do Kobylí, kde jsme společně 
poobědvali a poté odjeli domů. 
Vedoucím vycházky byl tento-
krát Bořivoj Vinohradský.

Říjen začal schůzí seniorů 
(pondělí 8.  října), na  níž pan 
Jan Tondl promítl velice zajíma-
vý dokument týkající se Osla-
van. Dne 9. října se konala prv-
ní říjnová vycházka, při níž se 
jelo autobusem do Velké Bíteše. 
Pokračovali jsme pěšky, cesta 
vedla z Velké Bíteše do Jestřabí, 
Jasenice, Naloučan a  Náměš-
tě. Odsud už se všichni vráti-
li domů. Vedoucím vycházky 
byl znovu Jan Karber. V  úterý 
16. října jeli účastníci vycházky 
autobusem do  Brna, následně 
tramvají do Králova Pole a bu-
sem do Ořešína. Pěší trasa ved-
la směr Babí doly a  na  tamní 

rozhlednu, do  obce Lelekovice 
a  odsud zpět po  obědě domů. 
Vedoucím této vycházky byl Jan 
Karber. Dne 23. října se opako-
vala cesta autobusem do  Brna, 
potom i  rychlíkem do  Zaje-
čí a  konečně osobním vlakem 
do  Kobylí. Pěšky jsme se vy-
dali všichni do  Čejkovic,Vrbic 
a  zpět do  Čejkovic. Zde jsme 
navštívili bylinkový ráj Sonnen-
tor. Po občerstvení a nákupech 
jsme se přesunuli do Čejče, od-
sud už se jelo domů. Vedou-
cím vycházky byl opět Bořivoj 

Vinohradský. Poslední říjnová 
vycházka dne 30.  října vedla 
Babickým lesem k  Zakřanům 
a k Masarykově studánce a po-
tom zpět domů. Vedoucím vy-
cházky byl Jan Karber.

Výjezdní zasedání seniorů 
v  Lukovanech ve  vinárně pana 
Vyhnalíka se konalo 12.  listo-
padu 2018. Nejdříve proběh-
la schůze, potom si všichni dali 
řízek a  bramborový salát a  ná-
sledně se bavili při hudbě. Tuto 
schůzi navštívil i zastávecký sta-
rosta pan RNDr.  Petr Pospíšil. 

Čejkovice, krásy podzimu, foto B. Vinohradský

Masarykova studánka, foto B. Vinohradský
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Hned 13.  listopadu se šlo přes 
Brusy do  Mariánského údo-
lí, směr Litostrov, k  hájenkám 
v  Okrouhlíku a  poté směrem 
na  Říčany a  domů. Vedoucím 
vycházky byl znovu Jan Karber. 
V  úterý 20.  listopadu se vyda-
li všichni autobusem do  Střelic 
a  následně pěšky do  Střelic-Vr-
šovic, Radostic a Neslovic a opět 
autobusem zpět domů. Vedou-
cím vycházky byl Jan Karber.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka Přírodní park Bobrava, foto B. Vinohradský

Naše činnost je zaměřená 
na hájení zájmů a práv všech 
zdravotně postižených 
z celého okresu Brno-venkov. 
V první polovině roku vždy 
připravujeme pobytové akce 
pro zdravotně postižené.

Proběhlo hodnocení celé 
činnosti za  uplynulé období 
při členské schůzi konané 4. 5. 
2018 v Zastávce u Brna. Zúčast-
nilo se 143 členů. Byli pozváni 
i  zástupci obcí a  měst sdružu-
jících naše členy: pan starosta 
RNDr. Pospíšil (Zastávka), pan 
starosta Mgr.  Světlík (Rosice) 
a  pan starosta Šon (Tetčice). 
Všichni hodnotili naši práci 
ve  prospěch zdravotně posti-
žených kladně. Zároveň nám 
pomáhají spolufinancovat naše 

pobytové akce, za  to jim patří 
naše poděkování.

V  červenci (14.–21.  7. 2018) 
proběhla první akce Rodiče 
a  děti v  Deštném v  Orlických 
horách, zúčastnilo se jí 50 osob, 
z toho 18 dětí. Na programu bylo 
ranní cvičení venku, vycházky 
do přírody, sportovní hry a sou-
těže. Uskutečnil se jeden vlasti-
vědný zájezd, v závěru programu 
nechyběl táborák. Děti obdržely 
drobné dárečky a diplomy. Všem 
se akce líbila a těší se, že se v příš-
tím roce opět setkají.

Druhá akce se konala na Vy-
sočině v  rekreačním středis-
ku Horník Tři Studně (9.–15. 9. 
2018), zúčastnilo se 69  členů. 
Opět byl pro ně připraven hod-
notný program. Ranní cviče-
ní venku, vycházky do  přírody, 

seznamování a  závěrečný večí-
rek s maškarním bálem. Hlavní 
náplní byla výuka odezírání, kte-
ré zlepšuje komunikaci sluchově 
postižených se zdravou popula-
cí. Všem se akce líbila a  těší se, 
že se opět v příštím roce setkají.

Třetí akce proběhla v  hote-
lu Permoník Nový Hrozenkov 
(29.  9. – 6.  10. 2018), zúčastni-
lo se 43 osob. Postihla nás však 
smutná událost, když nám těs-
ně před akcí tři účastníci ze-
mřeli, a  proto nejeli ani  jejich 
nejbližší příbuzní. Tak jsme 
měli o  šest členů méně. Přesto 
jsme pokračovali v  připrave-
ném programu a hlavně se opět 
věnovali výuce odezírání. Toto 
velmi dobře hodnotili zejmé-
na ti účastníci, kteří sice ne-
jsou neslyšící, mají třeba jiné 

HODNOCENÍ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ 
ORGANIZACE SVAZU NESLYŠÍCÍCH 
A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, Z. S., V ROCE 2018
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závažné postižení. Ale přiuči-
li se tomu, jak se chovat vůči 
neslyšícím a  jak s  nimi jednat, 
výuku hodnotili velmi kladně. 
Akce se vydařila ke  spokoje-
nosti všech účastníků.

Poslední akce proběhla v  Lu-
hačovicích v  hotelu Vltava 
(5.–12. 11. 2018) v počtu 46 osob. 
Přálo nám počasí, a  tak jsme 
hodně využívali možnost vychá-
zek, navštěvovali plavecký bazén, 
solnou jeskyni i  další procedu-
ry. Toto si účastníci hradili sami. 

Hojně navštěvovali muzikotera-
pii napomáhájící zlepšení pohy-
bového aparátu přímo ve  stře-
disku ubytování. Většina se 
rovněž zúčastnila i tradiční akce 
v  Pozlovicích: Ze života Marti-
na, tu místní udržují mnoho let. 
Sv. Martin přijíždí na bílém koni 
i se svou početnou družinou. Pří-
ští rok si jeho příchod opět nene-
cháme ujít!

Touto akcí jsme vyčerpa-
li všechny akce letošního roku. 
Přesto již nyní plánujeme 

a  připravujeme pobytové akce 
na příští rok.

Závěrem bych ještě chtěla jmé-
nem všech členů a  účastníků 
akcí velmi poděkovat za finanční 
podporu našich aktivit, např. ve-
dení města Ivančice a i ostatním 
drobným dárcům.

Přejeme vám všem příjemné 
prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví a osobní pohody v novém 
roce 2019.

Alena Procházková, 
výbor SNN v ČR Zastávka

S příchodem podzimu 
se již tradičně při 
příležitosti Hornického 
dne konala 29. 9. 2018 
výstava Zahrádkářů 
v Dělnickém domě 
v Zastávce.

Na  přivítanou si členové 
spolku připravili ochutnávku 
moštu. Protože letošní poča-
sí přálo zejména ovoci, mohli 
návštěvníci vidět mnoho dru-
hů jablek, hrušky i  hroznové 
víno. Pozadu však nezůstaly 

ani dýně, cukety a  další plody, 
které vypěstovali nejen členové 
spolku Zahrádkářů, ale i  další 
občané obce. Pro návštěvníky 
si vystavovatelé jako každý rok 
připravili ochutnávku  domá-
cí kuchyně. Na  stolech nechy-
běly buchty, koláčky či plněné 
rohlíčky, které byly příjemným 
zpestřením výstavy. Každý vy-
stavovatel byl za svou účast od-
měněn věcným balíčkem. V le-
tošním roce už zahrádkářské 
sezóně odzvonilo a nezbývá než 
se těšit na příští úrodu.

Rádi bychom ještě vzpo-
mněli na  setkání s  družebním 
spolkem Zahrádkářů z  Grobu, 
které proběhlo v  létě. Součástí 
výletu bylo také koupání v ter-
málním koupališti Dunajská 

ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA INFORMUJÍ
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Streda a  následné pohoštění. 
Doufáme a  pevně věříme, že 
tato setkání budou pokračovat 
i v budoucnu.

S  blížícím se koncem roku 
bychom také rádi zhodnotili, 

co se v  letošním roce povedlo. 
Za význačné pomoci a finanční 
podpory obce jsme mohli vy-
bavit klubovnu novými židle-
mi, stoly i  stěnou, což přispělo 
ke zkulturnění nejen klubovny, 

ale i našeho pobytu v ní. Moc si 
této podpory a spolupráce váží-
me a doufáme, že bude fungo-
vat i nadále.

Hana Procházková

Zastávecké „A“  mužstvo si 
díky 10.  místu v  tabulce udr-
želo po  soutěžním ročníku 
2017/2018 i  nadále přísluš-
nost v  I.  A.  třídě sk.  A. Dru-
hý týden v srpnu odstartovalo 
naše Áčko již čtvrtou sezónu 
v  této soutěži. Ačkoliv pro-
stor na přípravu mezi jednot-
livými soutěžními ročníky je 
velmi krátký a  navíc ovliv-
něn dovolenými, tak do  nové 

sezóny Čechie vtrhla jako 
uragán a  z  prvních pěti kol 
si připsala krásných 12  bodů 
a  pohybovala se na  úplné 
špičce tabulky. Tato pozitivní 
výsledková a  herní série byla 
přerušena po  skvěle zvládnu-
tém derby se Zbraslaví, kte-
ré jsme vyhráli 4:2. Poté však 
na naše Áčko přišla krize, kte-
rá vyvrcholila především sérií 
čtyř porážek v  řadě. I  přesto, 

že druhá polovina sezóny 
byla bodově o  poznání chud-
ší, i  tak si do  tabulky naše 
družstvo připsalo pěkných 
19 bodů a obsadilo 6. příčku. 
Tímto bych chtěl poděkovat 
všem hráčům, realizačnímu 
týmu ve složení Petr Hovězák, 
Martin Hovězák, Lenka Sle-
záková, že srdnatě reprezen-
tují nejen náš klub, ale také 
obec Zastávku. Informace 

OHLÉDNUTÍ FOTBALISTŮ A TENISTŮ TJ ČECHIE 
ZASTÁVKA ZA SOUTĚŽNÍM ROKEM 2018
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z  oddílu fotbalu za  rok 2018 
mi dovolte zakončit poděko-
váním panu Tadeáši Szypulovi 

za  jeho dlouhodobou oběta-
vou práci pro náš klub. Přeje-
me mu mnoho štěstí a  zdraví 

do dalšího, nejen sportovního 
života.

Rk. Družstvo Zápasy + 0 - Skóre Body
1 SK Líšeň „B“ 13 11 1 1 32:10 34
2 TJ Rajhradice 13 10 1 2 41:23 31
3 Sokol Dobšice 13 9 1 3 32:17 28
4 RAFK 13 8 3 2 27:19 27
5 FK Kunštát 13 8 2 3 28:10 26
6 TJ Čechie Zastávka 13 6 1 6 20:24 19
7 FC Slovan Brno 13 5 2 6 21:24 17
8 FK Zbraslav 13 4 3 6 22:26 15
9 SK Žebětín 13 4 2 7 21:27 14

10 SK Slatina 13 4 1 8 30:32 13
11 TJ Sokol Novosedly 13 4 0 9 19:30 12
12 SK Šlapanice 13 3 2 8 16:31 11
13 TJ Sokol Přímětice 13 2 3 8 26:39 9
14 FC Miroslav 13 2 0 11 26:49 6

Poř. Klub + - Body Sety Hry Body
1 Slavoj Polná 5 0 30:15 64:38 491:370 10
2 TJ Čechie Zastávka 4 1 27:18 58:40 480:391 9
3 Slavoj Třešť 3 2 32:13 67:28 474:322 8
4 TJ Moravský Krumlov 2 3 19:26 44:57 405:469 7
5 Sokol Jemnice B 1 4 17:28 38:60 362:463 6
6 Sokol Prštice 0 5 10:35 25:73 329:526 5

Tenisté TJ  Čechie Zastávka 
začali sezónu 2018 v  dubnu. 
Naši tenisté nastupovali v sou-
těži IV.  třída sk.  AA. V  této 
soutěži nastupovalo šest druž-
stev a  naši tenisté se umístili 
na  krásném 2.  místě, kdy si 
připsali čtyři vítězství a  jen 

jednu porážku se suverénní 
Polnou, ale i přesto postupují 
do vyšší soutěže. Všem tenis-
tům patří velký dík za skvělou 
reprezentaci našeho klubu. 
Dále bych chtěl zmínit, že již 
tradičně naši tenisté uspořá-
dali dva turnaje pro amatéry, 

které se chlubí hojnou účastí. 
V září 2018 naši tenisté úspěš-
ně uspořádali nábor malých 
tenistů. Všichni pevně doufá-
me, že to povede k vychovává-
ní nových nadějných zastávec-
kých tenistů.

Na  úplný závěr mi dovol-
te poděkovat obci Zastávka 
za  poskytnutou dotaci na  pro-
voz celého našeho klubu a veš-
kerou pomoc a  péči, se kterou 
se stará o náš krásný sportovní 
areál. Dále bych chtěl poděko-
vat výkonnému výboru a všem 
vedoucím oddílů za  jejich 

svědomitou práci vykonávanou 
ve  svém volném čase. Přispí-
vají tím k  rozvoji sportovních 
a společenských činností v naši 
obci a k rozvoji celé TJ Čechie 
Zastávka, jež naši obec repre-
zentuje na úrovni okresní, kraj-
ské i  celorepublikové. Mys-
lím, že budu mluvit za všechny 

„Čechiáky“, když řeknu, že 
v tomto úsilí budeme pokračo-
vat i nadále.

Jan Pospíšil, 
TJ Čechie Zastávka

P. S.: Sportovní ples se bude 
konat 15.  února 2019, tak 
nezapomeňte!
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Vážené čtenářky a  vážení 
čtenáři Zastáveckého zpra-
vodaje, dovolte mi, abych vás 
v  krátkosti seznámil s  aktuál-
ním děním ve sportovním klu-
bu HC Zastávka.

Brány nové sezóny 2018/2019 
se pro naše „A“ mužstvo otevřely 
v  prvním říjnovém týdnu. Jako 
již tradičně se účastníme Kraj-
ské soutěže mužů Vysočina, kde 
jsou našimi soupeři týmy z Ná-
měště nad Oslavou, Bystřice nad 
Pernštejnem, Velkého Meziříčí 
a Velké Bíteše. Pod vedením tre-
nérské dvojice Nohel a  Gejdoš 
se tým HC  Zastávka po  sedmi 
kolech drží se ziskem 11  bodů 
z  šesti utkání na druhém místě 
za  vedoucí Náměští. Do  konce 
kalendářního roku nám zbý-
vá odehrát ještě tři zápasy. Sou-
těž samozřejmě pokračuje až 
do  jara a  já pevně doufám, že 
na  jejím konci budeme přinej-
menším spokojení.

Jak jistě víte, od roku 2015 se 
intenzivně věnujeme také vý-
chově mladých talentů v  rám-
ci Školičky bruslení a  hokejové 
přípravky. V  této činnosti jsme 
nijak nepolevili, naopak díky 

zvýšenému zájmu ze strany 
dětí a jejich rodičů se dětská zá-
kladna stále rozrůstá. Školička 
bruslení probíhá formou hodi-
nových tréninků každou sobo-
tu od  9:00. Děti učíme úplným 
základům bruslení formou růz-
ných her, něco nového se od na-
šich trenérů mohou naučit i po-
kročilejší bruslaři. Školičku 
bruslení má na  starosti Adam 
Šedý a lektoři Milan Štelcl s Lu-
kášem Dobroňem. Jsem rád, že 
s  prací s  dětmi ochotně pomá-
hají i další hráči „A“ mužstva.

Letos jsme se poprvé zapo-
jili do celostátní akce Pojď hrát 
hokej, která se pod záštitou Čes-
kého svazu ledního hokeje koná 
zpravidla dvakrát ročně a klade 
si za cíl přilákat více dětí na zim-
ní stadiony. Tato akce u nás pro-
běhla v září a na led se odvážilo 
vstoupit 14 nových nadějí.

Hokejová družstva mlad-
ší a  starší přípravky už hra-
jí své první zápasy v  miniho-
keji. Se soupeři se potkávají 
na turnajích, z nichž dva se ko-
naly pod záštitou HC  Zastáv-
ka. 7.  října proběhl v  Rosicích 
turnaj za  účasti týmů Kometa 
Brno, Technika Brno, Blansko, 

Hodonín a Vídeň a 26. listopadu 
2018 jsme pořádali turnaj mlad-
ší přípravky, kde se naši chlap-
ci utkali s  družstvy z  Blanska, 
Břeclavi, Hodonína a  Warriors 
Brno. Poslední turnaj v  tomto 
roce jsme pořádali pro starší pří-
pravku 16. prosince opět v Rosi-
cích za  účasti družstev Břecla-
vi, Vídně, Hodonína, Blanska 
a Warriors Brno.

V  plném zápřahu jsou také 
naši mladší žáci hrající krajskou 
ligu a  v  zápasech proti týmům 
z  Vyškova, Blanska, Hodoní-
na, Břeclavi a  dalším získáva-
jí cenné hokejové zkušenosti. 
Moc mě těší, jaký progres naše 
děti ve svých kategoriích zazna-
menávají, za  což patří uznání 

INFORMACE Z HC ZASTÁVKA
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FKM Kahan se svými sed-
mi mládežnickými družstvy se 
i v  roce 2018 účastnil okresních 
a  krajských soutěží ve  fotbale. 
Jedná se o čtyři družstva přípra-
vek, dvě družstva žáků a  jedno 
družstvo dorostu. Kromě sou-
těžních družstev má FKM i dvě 
družstva „předpřípravek“, do kte-
rých chodí děti od 3 do 5 let, kde 
se učí nejen fotbalovým doved-
nostem, ale především všestran-
nému pohybovému rozvoji.

V  našem klubu hraje již 
více než 100 dětí ve  věku od  3 
do  19  let, a  to nejen ze Zastáv-
ky a Zbýšova, ale takřka ze všech 
obcí v jejich okolí. Všechna druž-
stva v  roce 2018 odehrála více 
než 220 soutěžních utkání, celou 
řadu utkání přátelských a odtré-
novala přes 400 tréninkových 

jednotek. I tento pouhý statistic-
ký údaj jasně ukazuje, že FKM 
Kahan se mládeži věnuje pravi-
delně a velmi poctivě. Za to pa-
tří největší dík především našim 
trenérům, kteří se dětem pocti-
vě věnují, vzdělávají se a  budují 
kamarádské vztahy mezi dětmi, 
ale i mezi rodiči našich dětí. Prá-
vě rodičům patří rovněž velké 
poděkování, protože díky jejich 
obětavosti mohou naše družstva 
odvádět kvalitní výkony.

Výše uvedená čísla a informa-
ce jasně ukazují, že vznik FKM 
Kahan v  roce 2013 měl smysl 
a že skutečně rozvíjí fotbalovou 
a  sportovní činnost mládeže 
v Zastávce, ve Zbýšově a většině 
dalších obcí Mikroregionu Ka-
han dso. Pevně věříme, že úspě-
chy našeho regionálního klubu 

pomohou udržet fotbal v  na-
šich obcích a  městech, což byl 
úmysl všech, kdo stojí za  tímto 
spojením.

Na závěr mi dovolte poděko-
vat obci Zastávka, městu Zbý-
šov a  Jihomoravskému kraji 
za poskytnutí finanční podpory 
na  činnost FKM Kahan. Velice 
si toho vážíme a  budeme dělat 
i v letech následujících vše proto, 
aby nejpopulárnější kolektivní 
sport na  světě, jimž fotbal bez-
pochyby je, i nadále dělal radost 
dětem, rodičům, prarodičům 
a všem fanouškům a fanynkám, 
kteří k našemu sportu také patří.

Informace o  dění v  klubu, 
výsledky jednotlivých družstev 
a kontakty na trenéry naleznete 
na stránkách www.fkmkahan.cz.

Jan Pospíšil, FKM Kahan

ČINNOST FOTBALOVÉHO KLUBU MLÁDEŽE 
FKM KAHAN V ROCE 2018

i  našim trenérům  – v  mladší 
přípravce Vladimíru Kozárkovi 
a Františku Pavlouškovi, ve star-
ší přípravce Petru Coufalovi 
a v mladších žácích Petru Mašta-
lířovi, Peteru Gejdošovi a  Ale-
ši Vránovi. V  neposlední řadě 
skvělou práci odvádí i  trenéři 
brankářů Pavel Ševčík a  Marek 
Huzlík. Zapojení současných 
či bývalých hráčů „A“  mužstva 
do výchovy a trénování mládeže 
svědčí mimo jiné o  tom, že jen 
málokdo v naší organizaci bere 
hokej jako obyčejnou kratochví-
li. Naopak si mnozí uvědomují, 

jak je ve  sportu (a v hokeji ob-
zvlášť) důležitá návaznost a  tr-
pělivá práce s mládeží.

Na  závěr bych chtěl poděko-
vat všem sponzorům, kteří fi-
nančně podporují naši činnost, 
jež díky založení mládežnických 

kategorií získala zcela nový roz-
měr. Všem malým i velkým pří-
znivcům ledního hokeje pře-
ji klidné Vánoce a  úspěšný rok 
2019.

Vladislav Klos, 
předseda HC Zastávka, z. s.
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Ano i  ne. Základní umělec-
ká škola Rosice, jejíž součástí je 
naše škola, má od začátku škol-
ního roku nové vedení. Jejím 
ředitelem je nyní Mgr.  Zdeněk 
Doležal, DiS.

Vedení ZUŠ v Zastávce je spí-
še „staronové“  – nadále zůstá-
vám ve  funkci vedoucího po-
bočky, zároveň jsem zástupcem 
ředitele. Rád bych vám nového 
pana ředitele představil, i  když 
to možná není zcela nutné. Ani 
on totiž není tak úplně „nový“. 
Již několik let působil v  ZUŠ 
jako učitel hry na  klavír a  hu-
debních nauk v Říčanech a jako 
učitel zpěvu v Rosicích.

A teď už se věnujme našim žá-
kům. Ač je to poměrně nedávno, 
co se opět pustili do dalšího stu-
dia a pilných příprav nových vy-
stoupení, mají za sebou již něko-
lik akcí. Žáky hudebního oboru 
jste mohli vidět a  slyšet na  Žá-
kovských koncertech, které se 
uskutečnily 18. října a 15. listo-
padu v sále ZUŠ. Byly mezi nimi 
také děti, které loni navštěvovaly 
tzv. „hudební přípravku“ a  toto 

bylo jejich první veřejné vystou-
pení, kde prezentovaly skladby 
nastudované od začátku školní-
ho roku.

Významnou akcí v  kulturním 
kalendáři naší obce byly bezpo-
chyby oslavy stého výročí založení 
Československé republiky, které 
pořádalo vedení obce ve  spolu-
práci s  RIC  Zastávka. Jsem rád, 
že i naši žáci mohli přispět k dů-
stojné oslavě tohoto výročí svým 
hudebním programem složeným 
převážně z děl českých autorů.

Dne 18.  listopadu 2018 se 
dechový soubor ZUŠ  Rosice, 
ve kterém hrají i žáci ze Zastávky, 
zúčastnil XIII. ročníku přehlídky 

dětských a  mládežnických de-
chových hudeb pořádané ve Vel-
kých Bílovicích k svátku patronky 
hudby sv. Cecílie. Touto akcí pro 
nás tak trochu skončil podzim 
a začal vánoční čas. Na samotné 
Vánoce si sice ještě chvilku po-
čkáme, období adventu má však 
svou nezaměnitelnou atmosfé-
ru a  té je přizpůsoben i  reper-
toár našich koncertů. V  úterý 
18.  prosince 2018 zpestřili žáci 
předvánoční dobu našim star-
ším spoluobčanům v  Domově 
pro seniory. Vánoční žákovský 
koncert v Dělnickém domě je již 
akcí veřejnou a samozřejmostí.

Jiří Skřípek, ZUŠ

ŠK
OL
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VÍ ZUŠ V NOVÉM? 

Dechový soubor na přehlídce dětských a mládežnických dechových hudeb ve Vel. Bílovicích

Žákovský koncert v sále ZUŠ



Dechový soubor na přehlídce dětských a mládežnických 
dechových hudeb ve Velkých Bílovicích

Žákovský koncert v sále ZUŠ



Hokejové naděje HC Zastávka

Derby týmů TJ Čechie Zastávka a FK Zbraslav
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