
ZPRAVODAJ
Z A S T Á V E C K Ý

čtvr tletník Obecního úřadu v Zastávce    |    03 / 2020    |    červenec – září



Tábor mladých hasičů

Výstava obrazů v Regionálním informačním centru Zastávka



3

Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,

právě listujete stránkami třetího čísla letošního ročníku ZZ. 
Určitě jste zvyklí na poněkud obsáhlejší vydání našeho peri-
odika. Přesto i  tak jsme se pro vás snažili připravit zajímavé 
texty a  příspěvky s  fotografiemi mapujícími, co se v Zastáv-
ce a  v  jejím blízkém okolí odehrávalo během letních měsíců 
roku 2020. Nebude chybět ani několik tipů a pozvání na akce 
připravované nebo informace o plánovaných aktivitách či zá-
měrech obce.

Čekají nás poslední měsíce „kulatého“ roku 2020. Pravdě-
podobně málokdo z  nás si uměl jasně představit, jak moc se 
změní naše životy osobní i profesní v důsledku přetrvávajících 
ataků epidemie Covid-19 včetně řady mimořádných opatření. 
Věříme však, že i  v  posledním letošním čísle ZZ bude o  čem 
psát a třeba právě váš článek či fotografie budou jeho součástí.

Přejeme hezký podzim a dobrou náladu!
redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v den, kdy píšu svůj příspěvek do podzimního čísla Zastáveckého 
zpravodaje, byla v naší zemi obnovena povinnost nošení roušek 
ve většině vnitřních prostor. Je možné, že od chvíle zrodu tohoto článku 
do dnešního dne k těmto opatřením přibyla i další. Pevně však věřím 
a doufám, že i v době, kdy čtete tyto řádky, bude naše zdravotnictví 
i nadále kapacitně a odborně připraveno na léčbu vážných případů 
souvisejících s koronavirem, stejně jako na léčbu dalších vážných 
chorob.

Díky včasným opatřením 
jsme měli doposud štěstí, že 
se v našich nemocnicích paci-
enti léčili a  lékaři se nemuse-
li rozhodovat o tom, kdo bude 
mít nárok na  špičkové léky, 
přístroje a veškerou péči, tedy 
vlastně šanci přežít. Jsem pře-
svědčen o  tom, že drtivá vět-
šina z  nás bude mít při svém 
jednání a  přístupu k  vyhláše-
ným opatřením na  mysli, že 
v  konečném důsledku pouze 
my a  naše chování rozhodne-
me o tom, zda nad našimi živo-
ty bude koronavirus získávat 
stále větší moc. Buďme k sobě 
ohleduplní.

Je před námi podzim. Příro-
da nás láká nádherně barevný-
mi scenériemi, babí léto, kte-
ré se snad také objeví, přinese 
možnost načerpat sil a energii 
před přicházející zimou a  vá-
nočními radostmi a  starost-
mi. Čeká nás však nepochyb-
ně i nemálo úkolů a problémů. 
Nejinak je tomu v životě obce 
Zastávka.

Byla zahájena realizace půd-
ní vestavby školy. Nutnost čer-
pání dotačních prostředků 

bohužel nedovoluje vybrat si 
k  realizaci této náročné akce 
lepší termín, a  proto nelze 
než doufat, že přípravné prá-
ce zajistí, aby nebyla v  ohro-
žení školní docházka, ale pře-
devším bezpečnost a  zdraví 
našich dětí. Půdní vestavba se 
stala naprostou nezbytností, 
protože naše škola má takřka 
naplněnou kapacitu. Hrozilo 
reálné nebezpečí, že bychom 
nebyli schopni zajistit všem 
našim dětem povinnou škol-
ní docházku v místě bydliště. 
Po výstavbě dojde nejen k na-
výšení kapacity školy, k  roz-
šíření možnosti dělení tříd 
na menší skupiny a k vytvoře-
ní odborných učeben, ale rov-
něž k  zajištění bezbariérové 
přístupu do všech prostor zá-
kladní školy. Pokud se podaří 
tuto stavbu realizovat, zažeh-
náme nejakutnější problémy 
se vzděláváním našich dětí. 
Bude však nezbytné pokračo-
vat v dalších krocích, které by 
dostupnost škol v  obci zacho-
valy. Je pravděpodobné, že se 
obec bude muset snažit mno-
hem více vtáhnout do  místní 

vzdělávací problematiky i  Ji-
homoravský kraj, který zři-
zuje gymnázium. Propojenost 
budov se budeme muset poku-
sit podpořit i propojeností při 
řešení vzdělávacích a volnoča-
sových problémů.

Byť jen částečně, ale se škol-
stvím nepochybně souvisí i je-
den z  největších sporů, jenž 
vede obec Zastávka s  orgány 
státní správy. Jedná se o  po-
volení přechodu pro chod-
ce na  silnici pod školou, tedy 
na  ulici Lípová. Psát v  Zastá-
veckém zpravodaji o  narůsta-
jící dopravě v obci je zbytečné. 
Nejinak je tomu i na výše zmí-
něné ulici, která je stále častě-
ji přetížena nejen v době, kdy 
„stojí“ dálnice. Pokud k  exis-
tenci škol přičteme ještě pen-
ziony pro seniory a  bytové 
domy, sportovní areál, pravdě-
podobně se shodneme na tom, 
že právě zde by měl být pře-
chod pro chodce řešen nad-
standardně. Z  toho důvodu 
přistoupila obec ke  zhotove-
ní projektové dokumentace, 
kde by byl přechod kromě ne-
zbytného osvětlení vybaven 
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i  semaforem. Ačkoliv to s  se-
bou přináší zvýšené nároky 
na  projekt, realizaci i  vlast-
ní provoz, zastupitelstvo obce 
dospělo k  rozhodnutí, že je 
lepší tuto investici provést dří-
ve, než by k případným tragic-
kých událostem mohlo dojít. 
Byli jsme však překvapeni, že 
právě nedostatek tragických 
situací je jedním z  důvodů, 
proč policie stavbu přechodu 
nedoporučuje. Jimi navrhova-
né přemostění bylo oproti ne-
dostatku zranění spíše úsměv-
né a milé. Je však skutečností, 
že stanovisko policie je pou-
ze doporučující. Rozhodovat 
o  bezpečnosti v  obci naštěs-
tí bude Městský úřad v  Rosi-
cích, který tristní situaci v této 
části obce zná. Předpokládáme 
proto, že již v zimním, vánoč-
ně laděném čísle Zpravoda-
je vám budeme moci potvrdit 
příjemnou informaci, a  tedy 
kolegy z  Rosic schválený pře-
chod pro chodce se semaforem 
pod školou.

V  jarních měsících roku 
2021 se předpokládá rov-
něž zahájení rekonstrukce 
silnic a  křižovatek v  centru 
obce. Pevně věřím, že se jed-
ná již o  poslední odklad této 
pro obec tak důležité stavby, 
ačkoliv si uvědomuji, že rea-
lizace stavby se zásadní změ-
nou obou křižovatek přinese 
značné dopravní a další kom-
plikace. Rekonstrukce je však 
naprosto nezbytná i z toho dů-
vodu, že na ni bude navazovat 
pravděpodobně i  elektrifika-
ce zdvojkolejněné železniční 
tratě z Brna do Zastávky, jež je 
plánovaná zatím na rok 2022. 

K  realizaci této akce přispě-
je obec nemalými finančními 
prostředky na  chodníky, par-
kování, stejně jako na semafo-
ry na křižovatce od Babic.

Na  začátek zimního období 
obec plánuje rovněž otevření 
mobilní ledové plochy ve spor-
tovním areálu. V dopoledních 
hodinách by měla sloužit ze-
jména žákům škol a školských 
zařízení, v  hodinách odpo-
ledních pak především dětem 
a  jejich rodičům. Jsme pře-
svědčeni, že další sportovní 
plocha pomůže zlepšit všeo-
becnou sportovní průpravu, 
ke které bruslení nepochybně 
patří. Koneckonců větší množ-
ství bruslících dětí může po-
moci i  mládežnickým týmům 
HC Zastávka, již v  současnos-
ti zajišťujícím výchovu mlá-
deže na velice kvalitní úrovni. 
Zastávka tak může navazo-
vat na bohatou hokejovou tra-
dici, o  níž se rovněž dočtete 
více v připravované publikaci 
o naší obci.

Ve dnech, kdy se k vám do-
stává toto číslo Zastávecké-
ho zpravodaje, by se měla 

k  závěru chýlit instalace no-
vého bezdrátového rozhlasu, 
jenž by měl brzy doplnit stáva-
jící komunikační kanály obce 
Zastávky. Díky dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostře-
dí České republiky by se mělo 
do obce vrátit rozhlasové vysí-
lání s možnostmi, jež s  sebou 
přináší třetí tisíciletí.

Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že jste si na-

šli chvilku na četbu tohoto čís-
la Zastáveckého zpravodaje. 
Každý z vás si v něm najde člá-
nek, jež ho zaujme. Těším se, 
že do  toho příštího, předvá-
nočního čísla našeho periodi-
ka přispěje i  někdo z  vás, do-
sud pouze čtenářů. Článkem 
či fotkou, nejlépe z některých 
akcí prožitých v  obci či jejím 
okolí.

Přeji vám všem, speciál-
ně i od letošního léta již svým 
třem vnučkám, hlavně hodně 
zdraví a  odpovědných lidí ko-
lem sebe. Mějte se nádherně 
a těším se s vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, starost obce

Ilustrační foto
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Výpis usnesení z jednání 
zastupitelstva obce Zastávka
27. 5. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona-

ného dne 27. 5. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva,
3. prodej pozemku p.  č.  156/2, zastavěná plo-

cha, o výměře 134 m2, součástí pozemku je 
budova č. p. 64, prodej pozemku p. č. 158/2, 
zastavěná plocha, o  výměře 166 m2, prodej 
pozemku p.  č.  142/12, ostatní plocha, o vý-
měře 45 m2 za cenu 1 100 000 Kč a náklady 
prodeje a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné kupní smlouvy,

4. rozpočtové opatření č.  18/2020 obce 
Zastávka,

5. poskytnutí individuální dotace pro Penzion 
pro důchodce Rosice, příspěvková organiza-
ce, z rozpočtu obce Zastávka v roce 2020 ve 
výši 55 850 Kč na rok 2020,

6. poskytnutí individuální dotace pro Společ-
nost pro ranou péči, pobočka Brno z  roz-
počtu obce Zastávka v  roce 2020 ve výši 
20 800 Kč na rok 2020,

7. účetní závěrku obce Zastávka za rok 
2019 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný 
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky obce Zastávka,

8. účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace s tím, že tato závěrka poskytuje 
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční 
situace této účetní jednotky,

9. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola T. G. 
Masaryka Zastávka. Kladný hospodářský 
výsledek z  hlavní činnosti ve výši 1,17 Kč, 
hospodářský výsledek z vedlejší činnosti ve 
výši 0,00 Kč,

10. rozdělení kladného hospodářského vý-
sledku ve výši 1,17 Kč (1,17 Kč z hlavní čin-
nosti a 0,00 Kč z hospodářské činnosti) do 

rezervního fondu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masa-
ryka Zastávka, příspěvková organizace,

11. účetní závěrku Domu dětí a  mládeže Za-
stávka, příspěvková organizace s  tím, že 
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý ob-
raz účetnictví a finanční situace této účet-
ní jednotky,

12. výsledek hospodaření příspěvkové organi-
zace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěv-
ková organizace. Kladný hospodářský vý-
sledek této organizace ve výši 168 529,88 Kč 
z  hlavní činnosti a  kladný hospodářský 
výsledek z  hospodářské činnosti ve výši 
12 157,55 Kč,

13. rozdělení kladného hospodářského vý-
sledku ve výši 180 687,43 Kč (168 529,88 Kč 
z hlavní činnosti a  12 157,55 Kč z hospodář-
ské činnosti) do fondu oprav příspěvkové 
organizace Dům dětí a  mládeže Zastávka, 
příspěvková organizace,

14. účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková 
organizace s tím, že tato závěrka poskytuje 
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční 
situace této účetní jednotky,

15. výsledek hospodaření příspěvkové orga-
nizace RIC Zastávka, okres Brno -venkov. 
Kladný hospodářský výsledek této orga-
nizace ve výši 331,65 Kč z  hlavní činnosti 
a kladný hospodářský výsledek z hospodář-
ské činnosti ve výši 16 207,89 Kč,

16. rozdělení kladného hospodářského výsled-
ku ve výši 16 539,54 Kč (331,65 Kč z  hlavní 
činnosti a  16 207,89 Kč z  hospodářské čin-
nosti) následujícím způsobem: 3 300,00 Kč 
do fondu odměn, 13 239,54 Kč do rezervního 
fondu příspěvkové organizace RIC Zastáv-
ka, příspěvková organizace,

17. přílohu ke zřizovací listině Základní ško-
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastáv-
ka, příspěvková organizace, jejímž předmě-
tem je specifikace majetku této příspěvkové 
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organizace na základě provedené inventari-
zace ke dni 31. 12. 2019,

18. přílohu ke zřizovací listině Domu dětí a mlá-
deže Zastávka, příspěvková organizace, je-
jímž předmětem je specifikace majetku této 
příspěvkové organizace na základě provede-
né inventarizace ke dni 31. 12. 2019,

19. přílohu ke zřizovací listině RIC Zastávka, 
příspěvková organizace, jejímž předmětem 
je specifikace majetku této příspěvkové or-
ganizace na základě provedené inventariza-
ce ke dni 31. 12. 2019,

20. prodej pozemku p. č. 1038/9, zahrada, o vý-
měře 47 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a  náklady 
prodeje,

21. prodej pozemku p.  č.  104/1, zahrada, o  vý-
měře 37 m2 za cenu 150 Kč/m2 a  náklady 
prodeje,

22. prodej pozemku p. č. 1245/3, ostatní plocha, 
o  výměře 38 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a  ná-
klady prodeje,

23. prodej pozemku p. č. 1245/1, ostatní plocha, 
o výměře 79 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a nákla-
dy prodeje,

24. prodej pozemku p. č. 1246/1, ostatní plocha, 
o výměře 55 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a nákla-
dy prodeje,

25. prodej pozemku p. č. 1246/2, ostatní plocha, 
o  výměře 38 m2 za cenu 1 000 Kč/m2 a  ná-
klady prodeje,

26. prodej pozemku p. č. 1245/3, ostatní plocha, 
o výměře 7 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady 
prodeje,

27. prodej pozemku p. č. 123/32, zastavěná plo-
cha, o  výměře 36 m2 za cenu 300 Kč/m2 
a náklady prodeje,

28. pronájem pozemku p.  č.  185/1, ostatní plo-
cha, o  výměře 123 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok 
a to s platností od 1. 7. 2020,

29. prominutí dlužného nájemného a  služeb 
souvisejících s  užíváním bytu č.  2 na uli-
ci Stará osada č.  p. 9 po zemřelé ve výši 
6 684 Kč,

30. Ceník úhrad za zřízení věcných břemen  – 
služebností na nemovitostech ve vlastnictví 
obce Zastávka a to s platností a účinností od 
28. 5. 2020,

31. dofinancování akce „Pořízení dopravního 
automobilu s přívěsným vozíkem pro JSDH 
obce Zastávka“, na kterou byla poskytnuta 
dotace, z rozpočtu obce Zastávka do celkové 
výše kupní ceny.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.  16/2020, č.  17/2020 

obce Zastávka,
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za 

rok 2019,
3. podklady předložené ke schválení účet-

ní závěrky, zejména však Zprávu o  výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce Zastávka 
za rok 2019 vypracovanou společností TOP 
AUDITING, s. r. o.,

4. informace o  činnosti zřízených příspěv-
kových organizací a  organizačních složek 
obce,

5. záměr prodeje pozemku p. č. 123/34, zasta-
věná plocha, o výměře 36 m2,

6. záměr pronájmu části pozemku p.  č.  1240, 
zahrada, o výměře 170 m2,

7. záměr pronájmu pozemku p. č. 82/2, zahra-
da, o výměře 184 m2,

8. záměr prodeje pozemků p.  č.  161/15, ostat-
ní plocha, o  výměře 104 m2 a  pozemku 
p. č. 161/17, ostatní plocha, o výměře 61 m2,

9. záměr prodeje pozemků p. č. 104/2, zahrada, 
o výměře 103 m2,

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

11. záměr prodeje bytové jednotky 568/1, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 40,85 m2, nacházející se a vymezená 
v 1. nadzemním podlaží v budově Zastávka, 
č. p. 568, bytový dům, LV č.  1263 postavené 
na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plo-
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Zastávka, 
a  k  jednotce náležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 4085/65327 na společných 
částech shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 
568, bytový dům, LV č. 1263 postavené na po-
zemku p.  č.  9/2, LV 1263, zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  k. ú. Zastávka, obec Zastávka, 
a spoluvlastnického podílu ve výši id.,
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12. záměr prodeje bytové jednotky 568/2, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 79,84 m2, nacházející se a  vymezená 
v  2.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 7984/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.,

13. záměr prodeje bytové jednotky 568/3, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 63,38 m2, nacházející se a  vymezená 
v  2.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 6338/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.,

14. záměr prodeje bytové jednotky 568/4, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle zák. 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 
78,12 m2, nacházející se a vymezená v 2. nad-
zemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, 
bytový dům, LV č.  1263 postavené na po-
zemku p.  č.  9/2, LV 1263, zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  k. ú. Zastávka obec Zastávka, 
a k  jednotce náležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 7812/65327 na společných 
částech shora uvedené budovy Zastávka, 
č. p. 568, bytový dům, LV č.  1263 postavené 
na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plo-
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastáv-
ka, a spoluvlastnického podílu ve výši id.,

15. záměr prodeje bytové jednotky 568/5, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 79,84 m2, nacházející se a  vymezená 
v  3.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 7984/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.,

16. záměr prodeje bytové jednotky 568/6, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 62,87 m2, nacházející se a  vymezená 
v  3.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 6287/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.,

17. záměr prodeje bytové jednotky 568/7, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle zák. 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 
77,61 m2, nacházející se a vymezená v 3. nad-
zemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, 
bytový dům, LV č.  1263 postavené na po-
zemku p.  č.  9/2, LV 1263, zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka obec Zastávka, 
a k  jednotce náležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 7761/65327 na společných 
částech shora uvedené budovy Zastávka, 
č. p. 568, bytový dům, LV č.  1263 postavené 
na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plo-
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastáv-
ka, a spoluvlastnického podílu ve výši id.,
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18. záměr prodeje bytové jednotky 568/8, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 68,73 m2, nacházející se a  vymezená 
v  4.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 6873/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.,

19. záměr prodeje bytové jednotky 568/9, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle zák. 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o velikosti 
32,61 m2, nacházející se a vymezená v 4. nad-
zemním podlaží v budově Zastávka, č. p. 568, 
bytový dům, LV č.  1263 postavené na po-
zemku p.  č.  9/2, LV 1263, zastavěná plocha 
a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka obec Zastávka, 
a k  jednotce náležejícího spoluvlastnického 
podílu ve výši id. 3261/65327 na společných 
částech shora uvedené budovy Zastávka, 
č. p. 568, bytový dům, LV č.  1263 postavené 
na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná plo-
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastáv-
ka, a spoluvlastnického podílu ve výši id.,

20. záměr prodeje bytové jednotky 568/10, způ-
sob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve-
likosti 69,42 m2, nacházející se a  vymezená 
v  4.  nadzemním podlaží v  budově Zastáv-
ka, č. p. 568, bytový dům, LV č. 1263 postave-
né na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka obec Za-
stávka, a k jednotce náležejícího spoluvlast-
nického podílu ve výši id. 6942/65327 na 
společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č.  p. 568, bytový dům, LV č.  1263 
postavené na pozemku p. č. 9/2, LV 1263, za-
stavěná plocha a  nádvoří, v  k.  ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a  spoluvlastnického podílu 
ve výši id.

24. 6. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona-

ného dne 24. 6. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva,
3. rozpočtové opatření číslo  20/2020 obce 

Zastávka,
4. souhlas s  celoročním hospodařením obce 

Zastávka za rok 2019 a závěrečný účet obce 
za rok 2018, včetně zprávy nezávislého au-
ditora o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2019, a to bez výhrad,

5. dodatek č.  1 k odpisovému plánu ZŠ a MŠ 
za rok 2020,

6. ZO schvaluje zařazení území obce Zastáv-
ka do území působnosti Místní akční sku-
piny Brána Brněnska, z. s., IČ: 22712372 na 
programové období 2021–2027,

7. prodej pozemku p.  č.  123/34, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 36 m2 za cenu 
300 Kč/m2,

8. pronájem části pozemku parcela p. č. 1240 
o výměře 170 m2 na dobu neurčitou za cenu 
5 Kč/m2/rok,

9. pronájem pozemku parcela p.  č.  82/2, za-
hrada, o výměře 184 m2 na dobu neurčitou 
za cenu 5 Kč/m2/rok,

10. prodej pozemku p. č. 161/15, ostatní plocha, 
o  výměře 104 m2, p.  č.  161/17, ostatní plo-
cha, o výměře 61 m2 za cenu 150 Kč/m2,

11. ZO schvaluje prodej pozemku p.  č.  104/2, 
zahrada, o  výměře 103 m2 za cenu 
150 Kč/m2,

12. pronájem části pozemku parcela p. č. 196/1, 
zahrada, o  výměře 81 m2 na dobu neurči-
tou za cenu 5 Kč/m2/rok,

13. ukončení nájemní smlouvy č. NS2/2016 ke 
dni 30. 6. 2020,

14. odpuštění dluhu na nájemném za užívání 
prostor sloužících k  podnikání  – restaurace 
„Dělnický dům“ (nájemce V. B., IČ: 68710593), 
a to za druhé čtvrtletí roku 2020,

15. odpuštění dluhu na nájemném za užívání 
prostor sloužících k podnikání – restaura-
ce „Stadion“ (nájemce L. N., IČ: 60431199), 
a to za druhé čtvrtletí roku 2020,
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16. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 
03MP-005295 mezi obcí Zastávka a  Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmě-
tem je dotčení pozemků v majetku obce Za-
stávka v souvislosti s realizací stavby „I/23 
Hranice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – 
Rosice – Kývalka, úsek III a IV“ a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření číslo  19/2020 obce 

Zastávka,
2. informace o  činnosti zřízených příspěv-

kových organizací a  organizačních složek 
obce,

3. sdělení o  poskytnutí dotace na realiza-
ci půdní vestavby základní školy, kte-
ré poskytlo Ministerstvo financí České 
republiky,

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

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce jednat o ukončení při-

znané podpory ze SFŽP na pořízení elek-
tromobilu a  se společností SSKT,  s.  r.  o., 
o ukončení smluvního vztahu, včetně jeho 
dodatku č. 1,

2. starostovi obce seznámit se schválením zá-
věrečného účtu obce Zastávka Jihomorav-
ský kraj,

3. starostovi obce informovat Jihomorav-
ský kraj o uzavření smlouvy se společnos-
tí TOP AUDITING, s. r. o., o kontrole hospo-
daření obce za rok 2020,

4. starostovi obce realizovat výběrové říze-
ní na zhotovitele stavby „Základní a  Ma-
teřská škola T. G. Masaryka Zastávka, Ná-
stavba učeben  – hrubá stavba“, včetně 
schválení zadávací dokumentace, stanove-
ní příslušných komisí a odpovědných osob 
a  dalších administrativních kroků spoje-
ných s výběrem zhotovitele.

5. 8. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona-

ného dne 5. 8. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva,
3. výběr dodavatele na realizaci akce „Mobil-

ní ledová plocha v  obci Zastávka“, kterým 
je na základě nejnižší cenové nabídky ve 
výši 1 987 000,00 Kč (bez DPH) firma JES-
TECH, s. r. o., Důlní 672//12, Lužice,

4. kupní smlouvu mezi obcí Zastávka jako ob-
jednatelem a  společností JESTECH,  s.  r.  o., 
Důlní  672/12, 696 18 Lužice jako zhotovi-
telem, jejímž předmětem je realizace akce 
„Mobilní ledová plocha v obci Zastávka“ za 
dohodnutou cenu ve výši 1 987 000,00 Kč 
(bez DPH) v termínu do 30. 11. 2020 a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem,

5. rozpočtové opatření č.  22/2020 obce 
Zastávka,

6. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovité věci s omezujícími pod-
mínkami č.  BP-20/070, jejímž předmětem 
je bezúplatný převod pozemku p.  č.  86/52, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě-
ře 406 m2 mezi obcí Zastávka jako nabyva-
telem a ČR – ÚZSVM jako převodcem, a po-
věřuje starostu obce podpisem příslušné 
smlouvy,

7. nabytí pozemků parcely p. č. 337/6, ostatní 
plocha – zeleň, o výměře 1 818 m2, a parcely 
p. č. 337/7, ostatní plocha – jiná plocha, o vý-
měře 19 m2,

8. darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Za-
stávka jako obdarovaným a Jihomoravským 
krajem jako dárcem, jejímž předmětem je 
darování pozemků parcely p. č. 337/6, ostat-
ní plocha – zeleň, o výměře 1 818 m2, a par-
cely p. č. 337/7, ostatní plocha – jiná plocha, 
o  výměře 19 m2, a  pověřuje starostu obce 
podpisem příslušné darovací smlouvy,

9. revokaci usnesení z  jednání zastupitelstva 
obce Zastávka ze dne 29.  1.  2020 ve znění: 
„ZO schvaluje prodej pozemku p.  č.  550/3, 
orná půda, o  výměře 50 m2 a  pozemku 
p. č. 556/4, ostatní plocha, o výměře 40 m2 
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společnosti En -Com Connection,  s.  r.  o., 
za cenu 1 000 Kč za 1 m2 a náklady prodeje 
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné 
kupní smlouvy“.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č.  21/2020 obce 

Zastávka,
2. záměr prodeje pozemku p. č. 123/28, zasta-

věná plocha, o výměře 36 m2,

3. záměr prodeje pozemku p. č. 86/26, ostatní 
plocha, o výměře 45 m2.

ZO ukládá:
1. zapracovat do návrhu rozpočtu obce Zastáv-

ka na rok 2021 příspěvek na zajištění finan-
cování systému integrovaného dopravní-
ho systému Jihomoravského kraje ve výši 
128 650 Kč (bez příspěvku na nadstandard-
ní služby). 

Ohlédnutí aneb Co se dělo v RIC?

Výstava obrazů Soni 
Palečkové a Renaty 
Puškarové

Od poloviny června zaplnily 
RIC obrazy místních autorek 
Renaty Puškarové a  Soni Pa-
lečkové. Vzhledem k  tomu, že 
obě výtvarnice jsou se Zastáv-
kou úzce spjaty – jedna odtud 
pochází a druhá zde žije, bylo 
nám velkým potěšením obrazy 
vystavit a „pochlubit se“ míst-
ními talenty. Z každého obrazu 
vyzařoval podpis jeho autorky, 

a  tak pozorní návštěvníci vý-
stavy odhalili, který z  obra-
zů patří té které z dam. Kraji-
ny blízké i  daleké, pláže, lesy 
či nedaleká Wilsonova ská-
la, ptáci, koně či jiná zvířata, 
portréty a různá zátiší – to vše 
mohli návštěvníci obdivovat 
při návštěvě infocentra.

Zastávecká pouť – letos 
netradičně

Vzhledem k mimořádné si-
tuaci se letošní pouť od těch 

předešlých hodně lišila. Rozdě-
lili jsme ji na dva dny; decent-
ní sobotní část letošního pou-
ťového dění zahájila vernisáž 
výstavy fotografií Příběh kap-
le k  příležitosti znovuotevře-
ní zastávecké kapličky. O jejím 
významu a  historii v  úvodu 
promluvili Mgr. Ing. Jan Klíma 
a  prof.  Jan Gloser. K  výstavě 
jsme využili nejen historické 
fotografie, ale i  snímky z akcí 
v  kapli probíhajících. Ne-
chyběly ani fotografie z  roku 
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2018, kdy došlo ke zřícení její 
nosné zdi, následně i  z  úkli-
dových prací po rekonstrukci. 
Výstava v prostorách infocen-
tra zůstala nainstalovaná pou-
ze pár dní a  kdo si ji nestihl 
prohlédnout, nemusí litovat, 
protože bude mít ještě příle-
žitost na podzim, kdy se sta-
ne součástí velké plánované 
výstavy v rámci oslav 100. vý-
ročí přejmenování naší obce. 
Vernisáž obohatilo hudební 
vystoupení převážně duchov-
ních skladeb v podání Jarosla-
va a  Josefa Paikových. Poté se 
většina účastníků vernisáže 
odebrala k  prohlídce znovuo-
tevřené kaple.

Nedělní část pouti začala 
slavnostní mší v  nově otevře-
né kapli sv. Jana Křtitele. Svá-
teční atmosféru doplnily na 
prostranství před kaplí a  na 
travnaté ploše ve středu obce 
stánky s  řemeslnými výrobky 
a  dobrotami. Prostor před in-
focentrem se proměnil na dět-
skou zónu s tradičními pouťo-
vými pochutinami. Malí i velcí 
si zde mohli v bylinkové dílně 
namíchat vlastní čaj a  využít 
tak moc svatojánských bylin 
a  také si vypískovat mandalu, 
zvířátko nebo motiv z našeho 
regionu. Terasa pod kaštany 
patřila Pohádkové školce v po-
dání divadla Kamarád.

Pouťové atrakce si děti ten-
to víkend neužily, ale nepřišly 
o ně, protože na ně čekaly o tý-
den později na odložené osla-
vě dne dětí. Příjemným pře-
kvapením pro nás byla hojná 
účast na putovací hře Hravá 
cesta Zastávkou, kterou při-
pravil dům dětí a  mládeže. 
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Informační centrum patři-
lo výstavám a  pouťové kavár-
ničce s  letní nabídkou limo-
nád a  ledové kávy. Doufám, 
že i v  této podobě jste se svý-
mi nejbližšími a přáteli strávili 
příjemný pouťový den.

Výstava Z Vídně na sever
Od začátku srpna zhru-

ba do poloviny září jste moh-
li navštívit výstavu nazva-
nou Z  Vídně na sever, která 

na čtrnácti informačních pa-
nelech zobrazila první obdo-
bí výstavby a provozu Severní 
dráhy císaře Ferdinanda a Se-
verní státní dráhy protínající 
se v Brně. Celou expozici při-
pravila paní Alena Borovco-
vá z Metodického centra prů-
myslového dědictví v Ostravě. 
Mimo tento obrazový materi-
ál výstavu doprovázely papí-
rové modely staveb Vladimíra 
Londina.

Ptáci v lidských sídlech 
a Za tajemstvím rorýsů

Na přednášku Mgr.  Kryš-
tofa Horáka Ptáci v  lidských 
sídlech navazovala večer-
ní komentovaná procházka 
Za tajemstvím rorýsů vedená 
Ing.  Ivo Hertlem. Oba ornito-
logové nám předali spoustu 
zajímavých informací. Dozvě-
děli jsme se například, proč 
ptáci vyhledávají lidskou spo-
lečnost a stěhují se do měst, ale 
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i  jaká jim od lidí a  jejich čin-
nosti hrozí nebezpečí. Při ve-
černí procházce jsme sledovali 
rorýse a  netopýry sídlící pří-
mo v  zastáveckých budovách. 
Protože vycházka byla hojně 

navštívena, domluvili jsme 
další na začátek října.

ZasFest
Srpen začal v  Zastávce ma-

lým hudebně gastronomickým 

festiválkem ZasFest. Zaháji-
la ho kapela Sedlo z Brna, kte-
rá již v odpoledních hodinách 
potěšila především příznivce 
moderního country. Fanouš-
ci písní českých interpretů si 
přišli na své hned vzápětí při 
vystoupení kapely Seveři.

Pro děti jsme připravi-
li soutěž ve skládání zvířá-
tek z  buřtů a  zeleniny. A  že 
se jim opravdu dařilo  – i  pro 
nás byl velký problém vybrat 
to nejkrásnější! V  soutěže-
ní se pokračovalo, a  to bojem 
o  nejrychlejší spořádání pěti 
opečených buřtů. Soutěž se 
zdála být velice náročná, ale 
i  zúčastněná žena se s  ní po-
prala parádně a vítěz si odnesl 
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voňavou jedlou kytici z  uze-
nin a  zeleniny. Po této soutě-
ži se už začalo stmívat, a  tak 
ovládla pódium kapela Stíny. 
Pětice mužů potěšila milovní-
ky zábavových písniček, neo-
pomněla zahrát ani pro děti. 
Společně s  kapelou si zazpí-
valy a  zatančily. Po produk-
ci Stínů jsme vyhlásili soutěž 
v  konzumaci piva. Soutěžící 
se zdáli být překvapení, když 
dostali pivo v misce společně 
s polévkovou lžící. I toto zápo-
lení si nakonec našlo svého ví-
těze, ten si odnesl jako odmě-
nu dva pivní speciály. Tečkou 
ZasFestu se stala kapela Assy 
Rock, hrála až do samého kon-
ce akce. Po celou dobu byl při-
praven pro účastníky výběr 

velkého množství voňavých 
dobrot – od buřtů a klobás při-
pravených na všechny možné 
způsoby přes buřty na pivu, 
trampské cigáro až po vynika-
jící utopence.

Letní kino v Zastávce
I v letošním roce jsme objed-

nali Kočovný biograf, aby nám 

v Zastávce promítl několik fil-
mů, Pod širým nebem jsme 
zhlédli filmy: Přes prsty, Yes-
terday, Vlastníci a také novin-
ku letošního roku 3Bobule. Na 
všechna promítání vyšlo krás-
né počasí, a tak bylo velice pří-
jemné si u  piva či limonády, 
s  rodinou či přáteli užít večer 
u filmu.
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Interaktivní panel
Novinku, kterou jsme ve dru-

hé polovině prázdnin do na-
šeho infocentra pořídili, je in-
teraktivní obrazovka. Každý 
návštěvník má teď snadný pří-
stup k řadě informací. Může se 
podívat, co se děje v  Zastávce, 
projít si celý náš web, napláno-
vat si trasu pomocí velké mapy, 
najít si spoje kamkoliv potře-
buje, nebo si může jen prohléd-
nout fotky ze zastáveckých akcí.

PŘIPRAVUJEME:
V  září a  říjnu proběhne cy-

klus trénování mozku s  psy-
choložkou a  psychoterapeut-
kou Mgr. Alicí Vašákovou. Na 
čtyřech setkáních si budeme 

povídat o mozku, o tom, jak mu 
pomoci sloužit nám co nejlépe 
a co nejdéle. Podíváme se na to, 
jak se projevuje jeho „obyčejné“ 
stárnutí a kdy zbystřit, protože 
projevy už mohou ukazovat na 
nějaké onemocnění. A  kam se 
obrátit, pokud potřebujeme od-
borně poradit, případně i léčit.

A především budeme tréno-
vat  – ukážeme a  vyzkoušíme 
si, jak můžeme s pomocí běžně 
dostupných materiálů svůj mo-
zek udržovat v kondici. Dozví-
me se, proč nás křížovky neza-
chrání a kde všude kolem sebe 
máme denně tisíc příležitostí, 
jak prohánět své mozkové zá-
vity a  provozovat mozkovou 
gymnastiku. V  září se usku-
tečnila dvě setkání 8. a 22. září. 
Další proběhnou 6. a  20.  říj-
na 2020 v RIC, vždy v 17:00.

Od září pro maminky s dět-
mi opět funguje Klub Permo-
níček, vždy ve středu a  v  pá-
tek v  dopoledních hodinách. 
Podle zájmu zařadíme i  dopo-
ledne s  hudebně pohybovým 
programem.

Další vycházka s  Ing.  Ivo 
Hertlem se uskuteční v  sobo-
tu 3. října 2020 v rámci projek-
tu Festival ptactva, téma Ptačí 
migrace. Sraz účastníků v 9:00 
v RIC.

Dne 14.  10.  2020 proběhne 
Dostaveníčko s Janou Minaří-
kovou – Aromaterapie. Voňa-
vé povídání na téma esenciální 
oleje a  jejich účinky. Přijďte se 
dozvědět více o tom, jak doká-
ží esenciální oleje ovlivnit naše 
zdraví i náladu. Nebudeme jen 
povídat ale i testovat, inhalovat 
a  objevovat. Zajímá vás, jak si 
pomoci například od emočního 

přejídání, smutku či protivnos-
ti? Probereme i konkrétní tipy 
a rady v rámci běžných neduhů 
dnešní doby.

Nejvýznamnější akcí závěru 
podzimu bude oslava 100. vý-
ročí přejmenování obce z pů-
vodního Božího Požehnání na 
dnešní Zastávku. Slavnostní 
odpoledne a podvečer proběh-
ne 28.  října  2020 v  sále Děl-
nického domu, kam bude pře-
sunuta z  infocentra výstava 
k  tomuto výročí. Po oficiální 
části bude program pokračo-
vat vystoupením žáků základ-
ní umělecké školy a  tanečníci 
z  Mighty Shake obohatí slav-
nostní odpoledne latinsko ame-
rickým tancem. Hostující br-
něnský Spolek elegantních dam 
vystoupí s  módní přehlídkou 
denního ošacení, večerních rób 
a historického prádla a předve-
de několik tanců. Jihlavská ka-
pela The Shots rozvíří pódium 
swingem, jazzem & rock’n’ro-
llem, skladbami od autorů 
jako jsou Voskovec a  Werich, 
ale také třeba Fergie nebo Daft 
Punk. V jejich úpravě dostanou 
tyto písně nádech první repub-
liky, ale s energií devadesátko-
vé diskotéky.

Uvažujeme také o  promí-
tacích večerech pro děti i do-
spělé, novinkou bude projek-
ce fotografií staré Zastávky. 
Kvůli zájmu o kurz šití plánu-
jeme pokračovat celodenním 
workshopem. Sledujte naše 
plakáty, webové stránky a  fa-
cebookovou stránku, kde bude-
me informace o  těchto akcích 
doplňovat.
Jarmila Helsnerová a Kateřina 

Havlová, RIC Zastávka
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Ještě k 75. výročí osvobození Zastávky
Letošní připomenutí tohoto významného výročí nejen pro český národ, 
ale také pro Evropu a svět proběhlo ve stínu koronavirové epidemie. 
V Praze na Vítkově se konalo 8. května 2020 pietní shromáždění k uctění 
památky osvoboditelů za účasti vlády, politických organizací a občanů. 
V Zastávce položili květiny k Pomníku osvobození zástupci obce.

Chci připomenout také zá-
važné vojenské operace na 
našem území, jež vedly k  po-
rážkám německých okupač-
ních vojsk a  zrůdné fašistické 
ideologie. Nejdůležitější byla 
Karpatsko -dukelská operace, 
při které se probojovala Rudá 
armáda a  jednotky Českoslo-
venského armádního sbo-
ru generála Ludvíka Svobody 
na území Československé re-
publiky. Dalšími významný-
mi operacemi na našem území 
byly Ostravsko -opavská opera-
ce, Bratislavsko -brněnská ope-
race, při níž bylo osvobozeno 
24.  dubna  1945 Brno, a  Praž-
ská operace, kdy sovětské tan-
ky dorazily z Berlína do Prahy.

Při osvobození Brna svedla 
vojska sovětské Rudé armády 
a vojska 1. a 4. rumunské krá-
lovské armády pod velením 
maršála Malinovského těžké 
boje u  Hustopečí a  Ořechova. 
Po osvobození Brna pak postu-
povaly směrem na Rosice, kde 
se fronta zastavila 30.  dub-
na  1945 před Zastávkou. Vy-
čerpaná sovětská vojska če-
kala na posily a  na doplnění 
munice. Německá posádka 
se opevnila na návrší v  Bru-
sech a měla prostor k Rosicím 
pod svojí kontrolou. Němci za-
tím využili železniční stanice 

v Zastávce a vypravovali vlaky 
s  ustupující německou armá-
dou, materiálem a občany ně-
mecké národnosti směrem na 
České Budějovice a Plzeň, kde 
se vzdali americkým vojskům. 
V noci ze 7. na 8. května  1945 
sovětská vojska v Rosicích za-
útočila na německou posádku 
v Brusech a 8. května 1945 byla 
Zastávka osvobozena.

Na silnici Brno–Jihlava 
u  obce Zakřany byli zastřele-
ni tři mladíci, kteří byli přisti-
ženi německými ustupujícími 

vojáky, když stavěli na silni-
ci zátarasy. Na místě jejich 
smrti je postaven pomníček. 
Při osvobozování obce Zakřa-
ny padlo 35  sovětských vojá-
ků. Dne 30. dubna 1945 u obce 
Zbraslav došlo k  přestřelce 
mezi místními partyzány a ně-
meckými vojáky u  Sedlákova 
mlýna. Deset místních obča-
nů mělo být popraveno. Pou-
ze rychlým postupem Rudé ar-
mády byli zachráněni.

Velká část Československa 
byla osvobozena sovětskými 

Mapa znázorňující linii fronty před Zastávkou 30. 4. 1945
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vojsky Rudé armády a  statis-
tiky padlých na našem úze-
mí hovoří jasně: padlo 144 000 
vojáků sovětské Rudé armá-
dy, 53 000 vojáků rumunské 
armády, 302 vojáků americké 
armády.

Na 360 000 obětí přines-
li čeští a  slovenští vlastenci 
bojující za naši svobodu v  za-
hraničních armádách, při Slo-
venském národním povstání, 
Pražském povstání, v  domá-
cím protifašistickém odboji 
a v koncentračních táborech.

Mějme proto na paměti: 
Svobodu můžeme lehce ztra-
tit, ale těžce a za velkých obě-
tí se získává zpět.

Dušan Lacko, vzdělavatel 
Sokola Zastávka

Historické okénko
V letošním roce připadají na listopad dvě významná výročí.

V neděli 8. listopadu 2020 si 
připomeneme 400. výročí bit-
vy na Bílé hoře. České stavov-
ské vojko zde bojovalo proti 
armádě císaře Ferdinanda  II. 
Během dvou hodin bitvu pro-
hrálo. Tato skutečnost zname-
nala pročeský národ tři sta let 
poroby. Karel Starší ze Žerotí-
na (1564–1636) se stavovské-
ho povstání nezúčastnil. Ještě 
před bitvou prohlásil: „Čecho-
vé se chtějí stát slavnými tím, 
že zničí svoji vlast. Jejich pro-
hra bude i  prohrou naší. Pro-
tože opustili sami sebe, nemo-
hou se divit, že je opustíme my 
a jiní.“

Pomník padlým sovětským vojákům v Ořechově

Soudobá rytina bitvy na Bílé hoře s obrácenou levou a pravou stranou
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Po porážce nastala tvrdá re-
katolizace země. Na Staro-
městském náměstí v  Praze se 
konala 21.  července  1621 po-
prava 27 českých pánů a 11 sťa-
tých hlav bylo dáno do ocelo-
vých košů, zavěšeno na tyče 
a  vystaveno na Mostecké věži 
Karlova mostu pro výstrahu 
poddaným. Nekatolíci byli nu-
cení přijmout katolickou víru, 
nebo museli odejit do exilu. 
Odcházeli do Pruska (Dráž-
ďany, Lipsko), Polska (Lešno, 
Olava) a Uher (Skalica, Senica, 
Myjava).

Do Lešna odešel také biskup 
Jednoty bratrské Jan Ámos Ko-
menský (1592–1670) a byla tam 
také převezena bratrská tiskár-
na z  Kralic nad Oslavou, v  níž 
byla vytištěna některá Komen-
ského díla. V  roce 1656 vypukl 
v Lešně požár a shořela jak tis-
kárna, tak i  celá Komenského 
knihovna. Po požáru Lešna ode-
šel Komenský do Amsteroda-
mu. Zemřel 15.  listopadu  1670. 
Od smrti „Učitele národů“ uply-
ne letos v listopadu 350 let.

Dušan Lacko, vzdělavatel 
Sokola Zastávka

Na portálu Rosicko.cz najdete 
program na víkend i práci v okolí

Rosický portál se stal za čtr-
náct let svého fungování nej-
větším informačním zdrojem 
v  regionu. Dnes tak na jeho 
stránkách kromě regionál-
ních zpráv a přehledu kultur-
ních  akcí najdete i denně aktu-
alizované nabídky zaměstnání 
a bydlení.

Chcete si prohlédnout fotky 
z  patnáctého ročníku vozataj-
ských závodů, nebo si přečíst 
o  právě probíhajících rekon-
strukcích, ale rádi byste se při-
tom vyhnuli pročítání černé 
kroniky? Všechny regionální 
zprávy jsou řazeny do rubrik, 
proto si lehce zvolíte, co vás za-
jímá, ať už je to aktuální dění, 
policejní hlášení nebo kultur-
ní a  sportovní události. Pokud 
vám ale jen povědomí o okolním 
dění nestačí, toužíte vyrazit ven 
a hledáte událost, které byste se 

mohli zúčastnit, sledujte Kalen-
dář akcí. Najdete v něm festiva-
ly, výstavy, promítání, besedy 
a další možná vyžití pro rodiny, 
skupiny i  jednotlivce. Vyhledá-
vat je můžete jak v celém regi-
onu, tak v konkrétních obcích. 
V případě, že akci sami pořádá-
te a chcete, aby se o ní dozvědělo 
i široké okolí, máte možnost na 
ni právě zde upozornit zveřej-
něním pozvánky v přehledném 
seznamu událostí. Nejzajíma-
vější a nejčtenější z nich se ob-
jeví také na facebookové stránce 
Region Rosicko, kterou v  sou-
časnosti sleduje přes čtrnáct 
set uživatelů. Pokud chcete být 
o  dění v  regionu průběžně in-
formováni, stačí se připojit.

Možná vás ale v  tuto chvíli 
víc zajímá, jak sehnat práci po-
blíž svého bydliště. I s tím si por-
tál poradí. Poptávku místních 

firem najdete v  sekci Nabídky 
práce. Ve vyhledávání nastavte, 
o jaký obor máte zájem a do jaké 
vzdálenosti jste za zaměstná-
ním ochotni dojíždět, a  může-
te začít vybírat. Firmy, kterým 
momentálně schází pracovní 
síla, tady mají možnost oslovit 
potenciální zaměstnance pro-
střednictvím bezplatného inze-
rátu a  zároveň využít vysokou 
návštěvnost portálu pro vlastní 
propagaci  – díky bezplatné in-
zerci mohou rozšířit povědomí 
o  nabízených službách přímo 
v místě svého působení. Získat 
nové zákazníky a připomenout 
se těm stávajícím navíc můžete 
i  zařazením své společnosti do 
Katalogu firem a služeb.

Navštivte webový portál 
www.rosicko.cz a zjistěte, jaké 
možnosti nabízí právě vám.

RegionyBrněnska.cz

Jan Ámos Komenský
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"Dneska už nesmím nic sníst…“
"Ach jo, oslava narozenin,

tam zas bude hromada jídla…“
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ale ona o tom
      nemluví.“

 Linka Anabell
❖ Zajišťuje telefonickou krizovou pomoc a konzultaci všem osobám, které se ocitly
 v obtížné životní situaci, zaměřuje se na oblast poruch příjmu potravy.
❖ Linka Anabell je anonymní, důvěrná, dostupná.
❖ Telefonní číslo je 848 200 210 nebo 774 467 293. 

 Poradna Anabell
❖ Odborné sociální poradenství, které probíhá formou osobního rozhovoru s poradcem. 
❖ Služba je pro osoby od 12 let. 
❖ Je určena osobám, které si chtějí pohovořit o svých potížích s jídlem a chtějí získat informace.
❖ Poradenství je anonymní a bezplatné.

 Internetové poradenství 
❖ Je určeno osobám, které se potýkají s poruchami příjmu potravy a těm, kteří se z osobních důvodů
 chtějí o tomto tématu dozvědět více. 
❖ Dotaz je možno zaslat na e-mailovou adresu iporadna@anabell.cz nebo pomocí formuláře na stránkách www.anabell.cz.  

Pro koho je Centrum Anabell?
Centrum Anabell nabízí pomoc a podporu osobám s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým.
Sídlí v Brně na ulici Masarykova 37 v 5. patře. Telefon na recepci 542 214 014 (pondělí až pátek 8:00 až 16:00) 
Webové stránky: www.anabell.cz, e-mail: posta@anabell.cz 

Jaké služby
nabízí?
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Informace z klubu seniorů
Do minulého čísla Zpravodaje se náš klub nepřihlásil, neboť nebylo moc, 
o čem bychom mohli poreferovat.

Vzhledem ke koronaviro-
vé pandemii se v  našem klu-
bu totiž prakticky nic ne-
dělo, a  tak nebylo bohužel 

o  čem informovat. Poslední 
akcí, která se odehrála ještě 
před vypuknutím Covidu-19 
bylo setkání 9.  března  2020 

u  příležitosti Mezinárodního 
dne žen. Ten jsme oslavili ve 
velkém sále Dělnického domu 
v  Zastávce. Potom už několik 
měsíců všichni „odpočívali“ na 
svých zahrádkách či ve svých 
bytech.

Naštěstí jsme všichni přežili 
toto nepříjemné období v dob-
rém zdraví. A  tak 25.  červ-
na  2020 v  sedm hodin ráno 
mohli všichni vyrazit na náš 
první zájezd letošního roku, 
který vedl do Beskyd. Navští-
vili jsme Cyrilovo pekařství, 
kde každý člen klubu obdržel 
jeden frgál, potom jsme dob-
ře poobědvali v  restauraci Na 
Dolině, která je kopií Maměn-
ky – Jurkovičovy chaty na Pus-
tevnách. Po obědě jsme se také 
na Pustevny vypravili. Tam 
většina členů klubu vyšla stez-
ku Valaška, což je procházka 
v  korunách stromů a  podíva-
la se na výborně opravené cha-
ty Maměnka a Libušín (bohu-
žel jen zvenku, interiéry byly 
ještě uzavřené). Další zájezd 
chystá náš klub seniorů na 
září.

Pokud se týče vycházek, i na 
nich se podepsal koronavirus. 
Poslední vycházka, která se 
ještě před vypuknutím pande-
mie konala, proběhla 10. břez-
na 2020. Jelo se autobusem do 
Zbýšova a odtud se pokračova-
lo pěšky k cihelně, k Rybičko-
vé skále a kaňonem do Neslo-
vic. Vedoucí vycházky byla 

Pustevny, Stezka Valaška, foto B. Vinohradský

Pustevny, Stezka Valaška, foto L. Říhová
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Věra Nováková. Další vycház-
ky se konaly až v červnu. Prv-
ní červnová vycházka 9. červ-
na 2020 vedla do Újezdu. Tam 
čekal Zdeněk Matoušek „Maťa“ 
a  s ním šli všichni ke studán-
kám: nejprve U  Josefky, pak 
kolem studánky V Oltáříčkách 
až k Maťově studánce. Vycház-
ka byla zajímavě zvolena Marií 
Chadimovou. Dne 16. června se 
jelo autobusem do Střelic, ze 
Střelic vlakem do Moravských 
Bránic a pěšky do Nových Brá-
nic, směr Ivančice. U Stříbské-
ho mlýna se skupina rozděluje. 
Ilja Dvořáková a Věra Nováko-
vá jdou k Ptačímu hotelu, aby 
udělaly několik fotek dřevě-
ných soch Josefa Zahradní-
ka, druhá část výpravy jde ke 
Stromokruhu na druhém bře-
hu Jihlavky. Stromokruh byl 
vysázen v  roce 2009. Je zde 
27 stromů z jednotlivých států 
Evropské unie. Vycházka kon-
čí v  Ivančicích. Vedoucím vy-
cházky byl Bořivoj Vinohrad-
ský. Dne 23.  června  2020 se 
jelo vlakem do Studence a pak 
pěšky kolem rybníků Podhor-
ník, Štičí, Ostrovec až do Poz-
ďatína. Svačina byla u rybníka 
Kacíř. Ze Studence se všichni 
vrátili zpět domů.

V  červenci se žádná vy-
cházka nekonala. Teprve v sr-
pnu jsme zorganizovali ješ-
tě dvě: 18. a  25.  srpna. 2020. 
Nejprve se jelo autobusem do 
Omic, dále pěšky směr Tetčice 
se zastávkou v Rybářské baště. 
Z Tetčic se pak všichni vrátili 
do Zastávky. O dva dny pozdě-
ji jsme vyrazili autobusem do 
Brna, odtud do Kyjova. Pěšky 
jsme pokračovali z Bohuslavic 

směr Bukovany, pak kolem vi-
nohradu do Ostrovánek. Od-
tud se šlo k  Bukovanskému 
mlýnu a do Bukovan. Poslední 
zastávka byla v  Buchlovicích, 

odkud jsme se vrátili vlakem 
zpět.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka

Alej českých panovníků, Bukovanský mlýn, foto B. Vinohradský

Bukovanský mlýn, foto L. Říhová
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Zastávecká koule ukončuje sezónu
S krátícími se dny se krátí i letošní sezóna zastáveckých kuličkářů.

I  přes koronavirové komp-
likace se jednalo o sezónu bo-
hatou na soutěže. Ať už na 
domácí antuce, nebo na do-
movských důlcích soupeřů, 
SK  Zastávecká koule si v  le-
tošní sezóně „vycvrnkal“ mno-
ho úspěchů. Část z  nich i  na 
posledním víkendovém klá-
ní pořádaném právě v Zastáv-
ce. Celkem letos Zastávka hos-
tovala tři turnaje série OPEN 
a dva turnaje série MASTERS, 
včetně MČR juniorů.

V sobotu 12. 9. 2020 se v are-
álu TJ  Čechie konal Zastávka 
MASTERS, kde své zkušenos-
ti a dovednosti mohli poměřit 
kuličkáři všech věkových ka-
tegorií z celé republiky. V hoj-
ném počtu 41 účastníků turnaj 
v  deset hodin započal a  díky 

hladkému průběhu již v  šest 
hodin odpoledne byl znám ví-
těz  – tím se stal Martin Mi-
šovič (Bohemia & Moravia 
Club). Na druhém místě, pře-
devším díky Martinově neuvě-
řitelnému finálovému náhozu, 
skončil domácí Karel Kočí.

Den poté, v  neděli 
13.  9.  2020, se pořádaly hned 
dva turnaje: jedním z nich bylo 
Mistrovství ČR juniorů. V něm 
svou roli favorita suverénně 
potvrdil Jiří Falta (Wolf Cvrnk 
Team), který již den předtím 
v  MASTERS porážel bez pro-
blémů dospělé kuličkáře a byl 
zastaven až v  posledních zá-
pasech těsně pod stupni vítě-
zů. Souběžně s MČR probíhal 
i  Zastávka OPEN dospělých, 
kde se v  bratrovražedném 

finálovém souboji střetli Ka-
rel Kočí a Zdeněk Ovesný. Prv-
ní místo si nakonec vybojoval 
Karel Kočí.

Díky výsledkům jednotlivců 
na posledních absolvovaných 
turnajích se SK  Zastávecká 
koule posunula na druhé mís-
to v národním žebříčku klubů.

Petr Pečenka nejml.



www.bkb.cz
Slovinská 41
Brno-Královo Pole    
E-mail: bkb.brno@bkb.cz
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psychologická podpora
  právní informace
 pomoc s uplatněním práv
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  praktické rady
   podpůrná psychoterapie
  peněžitá pomoc státu
náhrada škody

Pomoc 
obětem
trestných 
činů

Stále mi volala a pak...
Když jsem se s ní rozešel, dlouho mi psala. Prosila, abych se k ní vrátil, ale já nechtěl. 
Potkával jsem ji na každém kroku, snažila se mě stále kontaktovat. Pak jsem se seznámil 
s Helenou. Myslel jsem, že toho nechá, ale místo toho začala vyhrožovat. Nikdy bych si 
nemyslel, že je schopná udělat to, co přišlo potom…

Do smrti na to nezapomenu…
Byl to strašný zážitek. Přítel přišel domů opilý a chtěl se mnou mít sex. Odmítla jsem ho, 
bylo mi to v tu chvíli nepříjemné. Nejprve mě jen přemlouval, ale pak mě znásilnil. Měla 
jsem z něho už dřív strach a teď vím, čeho je schopen. Ani nevím, jestli se mám 
obrátit na policii…

Jen ať už mamince neubližuje…
Včera byl táta zase moc naštvaný a hodně na maminku křičel. Pak ji i uhodil. Maminka 
celou noc plakala. Já jsem také plakala, ale radši jsem se schovala pod peřinu, aby mě 
neslyšeli. Bojím se…

Ztratila jsem to nejcennější...
Ten chlap jel jak šílenec. Vůbec jsem nestačila zareagovat, když to strhnul na chodník. Moje
dcera to nepřežila, já se léčila půl roku. Měl v krvi 2,5 promile...

Bezplatně
& diskrétně

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.
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Hasiče Covid nezastavil…
I když se díky pandemii Covid-19 téměř zastavil život v celé zemi, 
přesto se podařilo našim hasičům zvládnout alespoň několik 
společných akcí. Sice byly zrušeny prakticky všechny postupové 
soutěže v požárním sportu, ale i tak se nám jich pár podařilo navštívit.

První soutěž se konala 
13. června 2020 v areálu spor-
tovního stadionu TJ  Čechie 
v Zastávce a účastnilo se jí více 
než 30  družstev mladých ha-
sičů. Samozřejmě, že na spor-
tovních výkonech byla poznat 
téměř půlroční přestávka, 
a tak i výsledky v obou soutěž-
ních disciplínách, jimiž byly 
štafeta 4 × 60 metrů s  překáž-
kami a  požární útok, odpoví-
daly předchozímu distanční-
mu období. Zastávečtí mladí 
hasiči se v obou věkových ka-
tegoriích umístili v  první de-
sítce soutěžních družstev. Té-
měř stejného výsledku pak 
dosáhli na otevřeném obvod-
ním kole, které se konalo o čtr-
náct dní později v  Syrovicích 
na Brněnsku.

Následovalo období let-
ních prázdnin a k těm již tra-
dičně patří hasičský tábor. 
V  letošním roce byl uspořá-
dán opět ve spolupráci s  ha-
siči z Hrušek u Slavkova a ani 
místo se nezměnilo. Byl jím sa-
mozřejmě již tradičně Kemp 
Krkavec u  Veselí nad Lužni-
cí. Celkem se letního tábo-
ru účastnilo 44 dětí a pečova-
lo o ně deset vedoucích. I když 
v  té době platila pro pořádání 
celkem přísná pravidla, přes-
to jsme si těch čtrnáct dní ne-
nechali ničím zkazit. Vypustili 
jsme výlety do civilizace a celý 
program jsme soustředili do 
areálu tábora a  jeho blízkého 
okolí. Téma bylo jasné: Egypt. 
Vše se tak odehrávalo kolem 
historie starověkého Egypta, 
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tehdejších staveb a bohů. V po-
lovině pobytu za námi na ví-
kend přijeli zastávečtí hasiči 
i s technikou, proto se celý ví-
kend točil kolem hasičské prá-
ce a vybavení. Uprostřed tábo-
ra vyrostla lanovka, na které se 
vozili naši táborníci, ale neo-
dolali jí ani ostatní hosté kem-
pu. Také si všichni vyzkoušeli, 
jak se používají vakuové dlahy, 
jak se děla resuscitace za pou-
žití automatického externího 
defibrilátoru a mnoho dalších 
aktivit spojených s  činnos-
tí pravých zásahových hasičů. 
Následující týden utekl jako 
voda, dohráli jsme celotáboro-
vou hru, vše zakončili táboro-
vou diskotékou a v sobotu pak 
hurá domů!

Poslední víkend letních 
prázdnin patřil oslavám 
140. výročí založení Hasičské-
ho sboru Zastávka. V pátek se 
konala slavnostní schůze člen-
ské základny, kde byla předá-
na zasloužilým členům oceně-
ní za jejich práci v hasičském 
sboru a  také čestné medai-
le za věrnost. Následující den 
již od šesti hodin bylo rušno 
v areálu sportovního stadionu 
TJ  Čechie, kde se připravoval 
celý průběh celodenních oslav. 
V  deset hodin byly oslavy za-
hájeny slavnostním průvodem 
hasičů a  techniky od hasičské 
zbrojnice až do sportovního 
areálu. Po oficiálním zaháje-
ní oslav byl celý den protkán 
ukázkami zásahů hasiči jak 
s historickou, tak i  s moderní 
technikou. Na pískovém hřišti 
si mohli návštěvníci prohléd-
nout historickou i  současnou 
techniku hasičů. Dále pak zde 

byla k vidění technika a vyba-
vení Policie  ČR, Celní zprávy 
ČR a  Zdravotnické záchranné 
služby kraje Vysočina. Na pro-
stranství u  kabin probíhaly 

celý den ukázky práce hasi-
čů a  ve dvě hodiny odpoled-
ne byl za účasti starosty obce 
RNDr.  Petra Pospíšila, hejt-
mana Jihomoravského kraje 
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JUDr.  Bohumila Šimka a  ná-
městka generálního ředitele 
Hasičského záchranného sbo-
ru ČR brig. gen. Mgr. Slavomí-
ra Bella předán zastávecké zá-
sahové jednotce nový dopravní 
automobil Ford Tranzit. Zá-
roveň proběhlo jeho slavnost-
ní žehnání, které provedl R. R. 
Mgr.  Pavel Rostislav Novot-
ný O.  Praem, jenž je duchov-
ním hasičů na jižní Moravě. 
Oslavy byly pak zakončeny ta-
neční zábavou s kapelou Rock 
String.

V  následujícím týdnu již 
byl zahájen nový školní rok 
a  s  ním samozřejmě také 
schůzky kolektivu mladých 
hasičů, kteří se intenzivně za-
čali připravovat na podzim-
ní soutěžní sezónu. Hned po 
druhé zářijové schůzce se ko-
nalo otevřené okresní kolo 
v  požárním sportu. Místem 
soutěže se stal Sportovní sta-
dion VUT Pod Palackého vr-
chem v Brně. Soutěž se skláda-
la ze dvou hlavních disciplín: 
štafeta 4 × 60 metrů s  překáž-
kami a  královská disciplína 
požární útok. Do Brna se sje-
lo více než dvě stě mladých ha-
sičů ve 28 soutěžních týmech. 
Po celou dobu panovalo krás-
né počasí a  výborná sportov-
ní nálada. Zastávecký hasičský 
sbor vyslal na tuto soutěž dvě 
družstva starších žáků a  dvě 

družstva mladších žáků. A  jak 
to vše dopadlo? Mladší žáci se 
umístili na 11. a 9. místě. Druž-
stvo starších žáků „B“ se umís-
tilo na 14. místě a družstvo „A“ 
v  této soutěži zvítězilo a  od-
vezlo si pohár a  zlaté medai-
le za 1. místo. K tomuto velké-
mu úspěchu mladým hasičům 
gratulujeme a všem našim ha-
sičům děkujeme za výbornou 

reprezentaci domácího sboru. 
Tato soutěž byla asi již posled-
ní soutěží v  požárním sportu 
v  letošním roce, nicméně nás 
čekají podzimní vědomostní 
a dovednostní soutěže. Všichni 
našim svěřencům držíme palce 
pro co nejlepší výsledky.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru

POPTÁVKA
Koupím dům nebo stavební pozemek. Volejte na telefonní číslo 604 690 096.

inzerce
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FKM Kahan – sportujeme po celý rok
Fotbalový klub mládeže 
FKM Kahan je v době, kdy 
čtete tyto řádky, v polovině 
soutěžní sezóny 2020/2021. 
Do ní vstoupil s družstvem 
mladší přípravky, dvou 
družstev starší přípravky, 
se žáky a dorostenci.

Vedle soutěžní činnosti 
pravidelně trénujeme v  Za-
stávce a ve Zbýšově, a to již se 
samostatnějšími dětmi od tří 
let. Na všech trénincích pro-
bíhá stálý nábor, a  proto bu-
deme rádi, když se svými dět-
mi některý z nich navštívíte.

FKM Kahan hraje sice svá 
soutěžní utkání ve fotbale, 
ale ve své tréninkové činnosti 
se věnujeme i  jiným sportov-
ním disciplínám, stejně jako 
všeobecné pohybové průpra-
vě. Nesmírně důležitá je pro 
nás úzká spolupráce s  rodiči, 
a proto jsme rádi, že se s nimi 
setkáváme i  při společných 
akcích s dětmi, díky nimž vze-
šlo i  nemálo přátelství mezi 
dětmi i rodiči.

Nadcházející podzimní 
a  zimní období neznamená 
přerušení tréninků a sportov-
ních aktivit. Česká nás pře-
ce bruslení, florbal, cvičení 
v  tělocvičně a  sportovní hale 
gymnázia. Budeme rádi, když 
i v tomto období přijdete mezi 
nás. Podrobnější informace 
najdete na www.fkmkahan.cz.

Trenéři FKM Kahan
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Táborová dobrodružství v domečku
Letošní deštivé počasí se promítlo i do náplně našich letních táborů. 
Ale ani déšť nás nezastavil a s dětmi jsme si prázdniny pořádně užili.

A neskromně můžu říci, že 
i  děti odcházely z  tábora spo-
kojené. Jsem rád, že mimo vý-
borného jídla byla radost sle-
dovat děti při  různých hrách, 
soutěžích nebo jen při kama-
rádském povídání. Rád bych 
touto cestou poděkoval pa-
ním kuchařkám, jak se o  nás 
po celé prázdniny během pří-
městských táborů staraly.

Program byl po celé léto 
pestrý. Začali jsme Adrena-
linovým táborem, kde jsme 
s dětmi podnikli cyklovýlet do 
Říček k rybníku. Počasí neby-
lo na koupání ideální, ale o to 
lépe se nám jelo na kole. Ná-
sledující týden děti vytvořily 

pod vedením Marcelky na Du-
hovém táboře spoustu krás-
ných výrobků. Další pondělí je 
čekalo lovení pokémonů a vě-
řím, že to děti dokázaly a po-
chytaly je všechny. Pokemony 
vystřídal Sportovní tábor, na 
němž si děti vyzkoušely pěti-
boj, minigolf, plážový volejbal, 
ringo a spoustu dalších sportů. 
Následoval Lov draků. Děti si 
vytvořily čepice se svým oblí-
beným drakem a celý týden se 
snažily draky ulovit a vycvičit. 
Srpen jsme otevřeli táborem 
Jumanji. Každý, kdo zná ten-
to film, ví, že děti čekalo velké 
dobrodružství, spousta úko-
lů, šifer a hádanek. Stejně na-
pínavý byl i  další týden, kdy 

děti lovily poklady. Můžu vám 
prozradit, že nakonec se jim to 
podařilo.

V druhé půli srpna bývá na 
programu tradiční fotbalo-
vé soustředění našich fotba-
listů, letos za rekordní účas-
ti 28  hráčů. Týden poctivého 
trénování se již projevil a je ra-
dost, že naše mladší příprav-
ka svoje dva první mistrovské 
zápasy zvládla a  vyhrála. Po-
slední týden prázdnin obsadil 
náš domeček Airosftový tábor. 
Zde kluci první dva dny prožili 
jako na vojně, asi ani oni neče-
kali, že se naučí tak pěkně po-
chodovat a  plnit rozkazy. Ale 
všeho s  mírou, od středy už 
se věnovali převážně airsoftu, 
kvůli kterému na tábor přišli. 
Odměnou byl navíc i celodenní 
výlet do arény v  Ketkovicích. 
Když vše na závěr shrnu, bylo 
toto léto opravdu plné zážitků.

Od půlky září se už rozbíha-
jí kroužky. Kompletní nabídku 
našich kroužku a  akcí nalez-
nete na internetových strán-
kách www.ddmzastavka.cz. 
Budeme rádi, pokud zapíšete 
vaše dítě na některý kroužek, 
nebo přijdete na některou naši 
akci. Na podzim jsme pro vás 
přichystali například Drakiá-
du (11. 10. 2020) a Začarovaný 
les (13. 11. 2020).

Michal Kříž, DDM Zastávka



Vycházka Klubu seniorů Zastávka na Stříbský mlýn

Letní soustředění mladých fotbalistů



UŽIJTE SI
KAHAN!

#mikroregionkahan
#uzijtesikahan

TAK SI KAHAN UŽÍVEJTE POŘÁD…

  s webem Mikroregionu Kahan 
mikroregionkahan.cz

  s facebookovými stránkami Mikroregionu Kahan 
facebook.com/mikroregionkahan

  s instagramovým účtem Mikroregionu Kahan 
instagram.com/mikroregionkahan

  se skupinou 
facebook.com/groups/mikroregionkahan

Zajímá vás dění v obcích Mikroregionu Kahan?

Hledáte zajímavé tipy na výlety, máte rádi krásné fotografie?

Víte, že se zde ještě před pár desítkami let dolovalo černé uhlí?

A že se nám tu procházely hlavní postavy slavné Pohádky máje?

Čtěte rozhovory a lidské příběhy 
z vašeho okolí.

Ponořte se do historie a zajímavostí, 
o nichž jste třeba ještě neslyšeli.

Účastněte se soutěží.

Vyrážejte s námi na výlety.

Sledujte aktuální dění.

A také sami zpravodajství vytvářejte.


