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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,

poslední číslo Zpravodaje pro rok 2020 spatřilo světlo světa. 
Když se tak pokusíte ohlédnout za oněmi dvanácti měsíci, pou-
hým mrknutím oka zjistíte, že to byl rok v mnohém skutečně 
atypický. Pravděpodobně by se nepovedlo najít osobu, rodinu, 
firmu, instituci nebo spolkovou, sportovní či zájmovou orga-
nizaci, jichž by se opakovaně nedotkla situace pandemie Co-
vid-19. A i o tom se píše v řadě článků a textů, dokládají to i fo-
tografie tohoto čísla ZZ.

Přesto se zdá, že život v naší obci zcela neutichl, že v prů-
běhu toku 2020 se podařilo zorganizovat řadu akcí a podniků 
nejen pro občany Zastávky, ale i pro obyvatele blízkého okolí. 
Mnohé projekty byly úspěšně dotaženy do konce, naopak jiné 
další se snad rozjedou v roce následujícím.

A tak nezbývá, než si společně přát klidný advent a krásné 
svátky vánoční, co nejspokojenější závěr roku letošního a  co 
nejpohodovější vstup do roku 2021.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, máte 

před sebou poslední číslo Za-
stáveckého zpravodaje roku 
2020. Do jeho konce už kromě 
tohoto vydání chybí jen něko-
lik málo chvil, a tak mi přede-
vším dovolte vám popřát, aby 
to byly okamžiky převážně 
příjemné a milé.

Končící rok 2020 nám všem 
přinesl nemálo překvapení. 
Naše životy byly ovlivněny 
způsobem, který se nám beze-
sporu nelíbil a  bohužel dosud 
nelíbí. Byli jsme konfronto-
váni s  požadavky na  dodržo-
vání pravidel, jež nám nejsou 
vlastní, s  povinnostmi, které 
již nejsme zvyklí respektovat. 
Mnohdy jsme raději hleda-
li viníky, než abychom mysle-
li na sebe a na ostatní.

K  napsání předešlých ně-
kolika vět mne přivedla pro 
mne nová životní zkušenost, 
díky níž jsem prožil nemá-
lo chvil v  pečlivě uzavřených 
zdravotnických zařízeních. 
Strávil jsem je s poměrně váž-
ně nemocnými lidmi. Naučilo 
mne to, že nemá smysl si stě-
žovat na osud či nemoc, ale na-
opak děkovat, že jsem nadá-
le mezi svými bližními a mám 
šanci hledat cestu, jak pomoci 
sobě i  dalším. Nemálo večerů 
ve  zcela uzavřené společnosti 
jsme si povídali o  neuvěřitel-
ném umění lékařů, obětavosti 
sester, trpělivosti rehabilitač-
ních pracovníků. O  štěstí, že 
žijeme v době a v místě, kde se 

dokážeme postarat o nemocné 
a pomoci jim v návratu do ži-
vota. Během pár dnů jsem při-
šel na  to, že rozpohybovaný 
malíček pravé ruky je důleži-
tější než noční zasedání po-
slanců a senátorů dohromady.

Nikomu samozřejmě ne-
přeji získávat tyto zkušenos-
ti. Díky nim jsou však pro mne 
televizní, rozhlasové, face-
bookové, twitterové a  kdo-
víjaké další zaručené zprá-
vy nedůležité a  vlastně jen 
úsměvné.

Osobně mne nejvíc mrzí, že 
jsem nemohl přivítat nejhezčí 
děti světa, nově narozené ob-
čany Zastávky. Už teď se těším, 
až to napravíme. Poprvé bude-
me asi vítat již chodící občán-
ky, což bude vyžadovat trošku 
inovace. Ale nápaditých je „Za-
stávčáků“ naštěstí dost. Taky 
mne mrzí, že se nepodařilo 
vydat první ucelenou knížku 
o Zastávce, ale třeba čas navíc 
pomůže kvalitě a kráse knihy. 
Bez pořádného křtu by vydání 
knihy stejně nebylo ono. Těch 
společných akcí ubylo doce-
la dost, tak třeba díky brusle-
ní na novém kluzišti obrátíme 
trend setkávání se správným 
směrem. Také budovu základ-
ní školy jsme nepřistavili tak, 
jak jsme plánovali, ale ještě se 
tam žáci vejdou. Hlavní je, že 
do školy za svými učiteli a ka-
marády už mohou jít. Ledacos 
letos už nestihneme, ale máme 
před sebou rok 2021, jeho čtyři 

roční období, dvanáct měsí-
ců, 52  týdnů, 365  dnů a  ještě 
čtvrt dne k tomu. A především 
máme kolem sebe spoustu ši-
kovných lidí, kteří se rádi o své 
vědomosti a svůj um podělí. Je 
mnoho důvodů, proč se těšit 
na dny příští. 

Obec je tvořena občany, pro-
to život obecní život kopíruje 
životy naše. Je také plný úspě-
chů, splněných přání i předse-
vzetí, stejně jako nezdarů, ze 
kterých si vesměs lze vzít po-
naučení. Ani v  obci jsme ne-
hledali a  nehledáme viníky, 
ale snažíme se normálně pra-
covat. Pak se i  pomocná ruka 
hledá lépe. Myslím, že proto 
se v  obci podařilo realizovat 
nemálo aktivit, o nichž se do-
zvíte i v tomto čísle Zpravoda-
je. Rok 2021 bude určitě ještě 
úspěšnější…

Vážení spoluobčané, za více 
než dvacet let, kdy mám tu čest 
vám prostřednictvím Zpravo-
daje přát k vánočním svátkům, 
jsem za  možnost vám popřát 
a  potkávat vás snad nejvíce 
rád. Přeji vám proto po zbytek 
roku, stejně jako v roce novém, 
hodně štěstí, pohody, veselých 
a  chápavých tváří kolem vás. 
A samozřejmě hodně zdraví.

Petr Pospíšil, starosta obce

P.  S. Upřímně děkuji všem, 
kteří si na  mne vzpomně-
li s  přáním zdraví. Moc se 
snažím.
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Výpisy z usnesení z jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka
27. 8. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané-

ho dne 27. 8. 2020,
2. ověřovatele zápisu z  jednání zastupitelstva 

ze dne 27.  8.  2020 pana Mgr.  A.  D. a  pana 
Ing. B. L.,

3. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastáv-
ka jako objednatelem a společností ASHPA 
research and education,  z.  s., jako zho-
tovitelem, jejímž předmětem je realiza-
ce projektu „Výsadba obecního sadu“, je-
hož realizace byla podpořena z Programu 
péče o  krajinu  – podprogramu pro zlep-
šování dochovaného přírodního a  krajin-
ného prostředí s  tím, že hodnota díla činí 
52 030 Kč,

4. vítěze podlimitní veřejné zakázky na zho-
tovitele akce „Základní škola a  Mateřská 
škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástav-
ba učeben – hrubá stavba“, kterým je spo-
lečnost 3 V & H,  s.  r.  o., Prakšická  2495, 
688 01 Uherský Brod, IČ: 46992715, která 
předložila nabídku s  nejnižší nabídkovou 
cenou ve výši 21 749 999 Kč (bez DPH),

5. smlouvu o dílo uzavřenou mezi společnos-
tí 3 V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01 
Uherský Brod, IČ: 46992715 a obcí Zastáv-
ka na realizaci akce „Základní škola a Ma-
teřská škola T. G. Masaryka Zastávka, Ná-
stavba učeben – hrubá stavba“,

6. prodej bytových jednotek 568/1 až 568/10, 
způsob využití byt.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č.  23/2020, 24/2020 

a 25/2020 obce Zastávka,
2. zprávu o posouzení nabídek, protokol o  jed-

nání – posouzení a hodnocení nabídek a ozná-
mení o výběru nejvhodnější nabídky na rea-
lizaci akce „Základní škola a Mateřská škola 

T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – 
hrubá stavba“,

3. informace o  činnosti zřízených příspěvko-
vých organizací a organizačních složek obce,

4. záměr pronájmu části parcely č. 986 o výmě-
ře 130 m2, zahrada,

5. záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/30 o vý-
měře 185 m2, zahrada a pozemku p. č. 1004/4, 
ostatní plocha, o výměře 35 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce uzavřít smlouvu o  dílo uza-

vřenou mezi společností 3 V & H,  s.  r.  o., 
Prakšická  2495, 688  01 Uherský Brod, IČ: 
46992715 a  obcí Zastávka na  realizaci akce 
„Základní škola a Mateřská škola T. G. Masa-
ryka Zastávka, Nástavba učeben – hrubá stav-
ba“, a to po uplynutí zákonných lhůt.

26. 10. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané-

ho dne 26. 10. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 

dne 26. 10. 2020 pana Z. M. a pana J. P.,
3. rozpočtové opatření č. 31/2020 obce Zastávka,
4. poskytnutí individuální dotace pro HC Za-

stávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2020 ve výši 20 000 Kč na rok 2020,

5. členy školské rady Základní a Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organi-
zace Mgr. J. B., J. Z. a RNDr. P. P.,

6. uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí o  zří-
zení věcného břemene ZN-001030062499/
001-DURP mezi obcí Zastávka a  společností 
E. ON Distribuce, a.  s., jejímž předmětem je 
věcné břemeno vzniklé uložením kabelového 
vedení NN na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. Za-
stávka v souvislosti s realizací stavby „Zastáv-
ka – Glušková: NN přip. kab. příp. “, a pověřu-
je starostu obce podpisem této smlouvy,
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7. uzavření Smlouvy o  bezúplatném převo-
du vlastnického práva k  nemovitým věcem 
č. BP-20/099 mezi obcí Zastávka a Úřadem 
pro zastupování státu ve  věcech majetko-
vých, jejímž předmětem je bezúplatný pře-
vod pozemků p. č. 212/4(ostatní plocha, o vý-
měře 382 m2), p.  č.  734/4 (ostatní plocha, 
o výměře 772 m2) a p.  č.  734/5 (ostatní plo-
cha, o  výměře 148 m2), a  pověřuje starostu 
obce podpisem této smlouvy,

8. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne č.: ZN-014330057336/001 mezi obcí Za-
stávka a  společností E. ON Distribuce,  a.  s., 
jejímž předmětem je věcné břemeno vznik-
lé uložením kabelového vedení NN a zemnicí 
pásky na pozemcích p. č. 103/1 (ostatní plo-
cha, o výměře 3 474 m2) a p. č. 86/20 (ostatní 
plocha, o výměře 4 598 m2), v k. ú. Zastávka 
v  souvislosti s  realizací stavby „Zastávka  – 
Dvořáková: NN přip. kab. ved.“, a  pověřuje 
starostu obce podpisem této smlouvy,

9. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene č.: ZN-001030062463/
001-DURP mezi obcí Zastávka a společností 
E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je 
věcné břemeno vzniklé uložením kabelové-
ho vedení NN na pozemcích p. č. 443/1 (ostat-
ní plocha, o výměře 12 278 m2) a p.  č. 443/4 
(ostatní plocha, o výměře 503 m2), v k. ú. Za-
stávka v  souvislosti s  realizací stavby „Za-
stávka – Hampl: NN přip. kab. příp. “, a po-
věřuje starostu obce podpisem této smlouvy,

10. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene č.: ZN-001040019334/
001-DURP mezi obcí Zastávka a společností 
E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je 
věcné břemeno vzniklé uložením kabelové-
ho vedení NN na pozemku p. č. 505/1, ostat-
ní plocha, o výměře 1 766 m2, v k. ú. Zastávka 
v  souvislosti s  realizací stavby „Zastávka  – 
Brusy 290: NN kab. příp.“, a  pověřuje sta-
rostu obce podpisem této smlouvy,

11. uzavření Smlouvy o  bezúplatném převo-
du vlastnického práva k  nemovitým vě-
cem s  omezujícími podmínkami č.  20/035 
mezi obcí Zastávka a  Úřadem pro zastupo-
vání státu ve  věcech majetkových., jejímž 

předmětem je bezúplatný převod pozemku 
p.  č.  1265/6, ostatní plocha/silnice, o  výmě-
ře 57 m2, a pověřuje starostu obce podpisem 
této smlouvy,

12. po projednání a v souladu s § 84 odst. 4 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve  znění pozdějších předpisů, systém spo-
lufinancování sociálních služeb pro správní 
obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktu-
álně platných Pravidlech řízení o stanovení 
a přiznání finanční podpory Jihomoravské-
ho kraje pro léta 2020–2021 v  oblasti pod-
pory poskytování sociálních služeb. Příslib 
spolufinancování pro rok 2021 se týká ná-
sledujících poskytovatelů sociálních služeb:
 – Penzion pro důchodce Rosice, přepočtený 
úvazek 0,43, předpokládaná výše spolufi-
nancování 55 850 Kč, v  roce 2020 přepo-
čtený úvazek 0,74, předpokládaná výše spo-
lufinancování 96 117 Kč,

 – Středisko pro ranou péči, pobočka Brno, 
přepočtený úvazek 0,1, předpokládaná výše 
spolufinancování 24 190 Kč, v  roce 2020 
přepočtený úvazek 0,1, předpokládaná výše 
spolufinancování 13 709 Kč,

 – Práh jižní Morava, přepočetný úvazek 
0,25, předpokládaná výše spolufinancování 
30 960 Kč, pro rok 2021 nenárokováno,

 – Slezská diakonie, raná péče, přepočtený 
úvazek 0,05, předpokládaná výše spolufi-
nancování 8 070 Kč, v roce 2020 přepočte-
ný úvazek 0,05, předpokládaná výše spo-
lufinancování 6 855 Kč,

 – IQ Roma servis, o. s., terénní programy, pře-
počtený úvazek 0,3, předpokládaná výše 
spolufinancování 38 880 Kč, v  roce 2020 
přepočtený úvazek 0,3, předpokládaná výše 
spolufinancování 22 522 Kč,

 – Diecézní charita Brno – Oblastní charita Ra-
jhrad, odlehčovací služby, v  roce 2019 ne-
vyžadován příslib, pro rok 2021 18 lůžkod-
nů 1 971 Kč,

13. udělení souhlasu k podnájmu dalším osobám 
bytu č. 4 na adrese Stará osada č. p. 569 s tím, 
že nejpozději ke  dni 30.  10.  2020 musí být 
na  Obecní úřad Zastávka, Hutní osada  14, 
prokazatelně předán jmenovitý seznam 
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osob, které budou v uvedeném bytě v pod-
nájmu. Souhlas s  podnájmem se uděluje 
na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. Obec Za-
stávka, jako majitel bytového domu a bytové 
jednotky, si vyhrazuje právo tento souhlas 
okamžitě zrušit, pokud by osoby v podnájmu 
porušovaly principy občanského soužití,

14. založení společenství vlastníků jedno-
tek AMALIENGRUND a  stanovy společen-
ství vlastníků AMALIENGRUND pro jed-
notky v bytovém domě Stará osada č. p. 568, 
Zastávka,

15. podání žádosti o  dotaci na  realizaci akce 
„Rekonstrukce kulturního zařízení Dělnic-
ký dům“, v rámci titulu „E“ – rekonstrukce 
a přestavba veřejných budov dotačního pro-
gramu „Podpora obnovy a  rozvoje venkova 
2021“ Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky,

16. podání žádosti o  dotaci na  realizaci akce 
„Obnova a  vybudování sportovišť a  odpo-
činkových ploch ve sportovním areálu obce 
Zastávka“, v rámci titulu „H“ – podpora bu-
dování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku“ dotačního programu „Podpora 
obnovy a  rozvoje venkova 2021“ Minister-
stva pro místní rozvoj České republiky,

17. podání žádosti o  dotaci na  realizaci akce 
„Zázemí u tenisových kurtů a víceúčelového 
hřiště ve sportovním areálu obce Zastávka“,

18. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a společností NAVARA ABROLLKIPPER, a. s., 
Znojemská  1625, 691  23 Pohořelice, IČO 
04048636, jejímž předmětem je nákup ná-
kladního kontejnerového vozidla na podvoz-
ku MAN 8.185 LLC za  cenu 540 500 Kč bez 
DPH, 654 005 Kč s DPH,

19. uzavření přílohy č.  2 ke  smlouvě č.  10/08 
o odstraňování a separaci komunálního od-
padu v obci Zastávka pro rok 2021 mezi obcí 
Zastávka a firmou KTS Ekologie, s. r. o.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č.  26/2020, 27/2020, 

28/2020, 29/2020 a 30/2020 obce Zastávka,
2. Zprávu nezávislého auditora pro zřizova-

tele Základní školy a  Mateřské školy T.  G. 

Masaryka Zastávka, příspěvková organiza-
ce, která provedla prověrku účetní závěrky 
této organizace, a na základě této prověrky 
bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné 
skutečnosti svědčící o tom, že účetní závěrka 
nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
účetní jednotky k 31. 12. 2019 a nákladů a vý-
nosů a  výsledku jejího hospodaření za  rok 
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účet-
ními předpisy,

3. Zprávu nezávislého auditora pro zřizovate-
le Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěv-
ková organizace, která provedla prověrku 
účetní závěrky této organizace, a na  zákla-
dě této prověrky bylo konstatováno, že neby-
ly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, 
že účetní závěrka nepodává věrný a  po-
ctivý obraz aktiv a  pasiv účetní jednotky 
k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 
v souladu s českými účetními předpisy,

4. záměr prodeje pozemku p. č. 1130/4, zahra-
da, o výměře 348 m2,

5. záměr prodeje pozemku p. č. 167/4, zahrada, 
o výměře 188 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce připravit návrh rozpočtu 

na rok 2021 a seznámit s ním finanční výbor 
a zastupitelstvo obce,

2. starostovi obce předložit návrhy nových zři-
zovacích listin příspěvkových organizací 
obce,

3. vedení obce pokračovat v  jednání s  posky-
tovatelem dotace na  akci „Přístavba uče-
ben a školicího střediska k DDM, Zastávka“ 
ohledně možnosti realizace tohoto projektu,

4. místostarostovi obce připravit harmono-
gram a systém rozdělování nádob na odpad 
(na papír a plasty) k jednotlivým domácnos-
tem a jednat se svozovou společností o mož-
nostech změny svozového plánu,

5. vedení obce realizovat vlastní financová-
ní sociálních služeb pouze na  základě kon-
kretizovaných žádostí na  rok 2021 tak, aby 
o něm bylo vždy informováno zastupitelstvo 
obce.
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Aktivity v roce 2020
Vážení spoluobčané, rok 2020 téměř končí, a tak přichází tradiční 
zhodnocení toho, co se povedlo, co se nepovedlo, a také informace, 
co nás čeká v roce následujícím.

Začátek letošního roku 
byl zahájen plesovou sezó-
nou, která je v  naší obci tra-
dičně bohatá. Každý, kdo se 
chtěl některou sobotu pobavit, 
měl možnost si vybrat z  celé 
řady plesů, jež uspořádali 

zahrádkáři, hasiči, fotbalisti, 
obec nebo taneční škola Mi-
ghty Shake Zastávka. Bohu-
žel se dá říci, že kvůli nastu-
pující první vlně epidemie 
Covid-19 to byly na  dlouhou 
dobu poslední kulturní akce, 

které jsme mohli společně 
strávit. Nechci se rozepiso-
vat o  tom, jak bylo vše zavře-
no a nic se nesmělo. To všich-
ni víme a znovu to prožíváme 
kvůli druhé vlně epidemie. 
V  souvislosti s  oběma vlnami 
epidemie si dovolím jen ještě 
jednou poděkovat všem, kte-
ří nám v  této složité době po-
máhali. Vám, spoluobčanům, 
zapojujícím se do veřejné sbír-
ky, v  níž jste darovali látky, 
nitě a  ostatní materiál na  šití 
roušek pro všechny, kdo je v té 
době potřebovali. Řada obča-
nů také zapůjčila šicí stroje, 
na  kterých se roušky vyrábě-
ly. Velké poděkování patří sku-
pině hasičů a  hasičkám a  je-
jich rodinným příslušníkům, 
tito se nejen na šití roušek po-
díleli, ale také zajišťovali jejich 
rozvoz v  rámci celého regio-
nu. A  v  neposlední řadě bych 
chtěl poděkovat zaměstnan-
cům obce Zastávka zajišťují-
cím nákupy potravin, dovoz 
léků  apod. občanům, kteří to 
v  době epidemie potřebovali. 
Ale teď už pryč s Covidem.

Vraťme se zpět na  začá-
tek roku, kdy se podařilo pře-
vzít do  vlastnictví obce kapli 
sv. Jana Křtitele a zahájit práce 
na její opravě, aby mohla slou-
žit ke svému účelu. Jak všich-
ni víme, kapli postihla před 
dvěma roky velmi nepříjemná 



9

Obec informuje

událost, kdy hrozilo její zří-
cení a  vlastně od  té doby ne-
bylo možné ji užívat. Obec 
do  její opravy investovala té-
měř půl milionu korun. Díky 
této investici se podařilo ne-
jen opravit interiér kaple, ale 
bylo rekonstruováno vytápě-
ní, opraveny izolace, připojení 
na vodovodní řad, a především 
bylo opraveno odkanalizová-
ní, aby nemohlo znovu do-
jít ke  zřícení kaple. V  červnu 
2020 pak byla kaple slavnost-
ně otevřena a v současné době 
je připravena plnohodnot-
ně zvládat funkci, ke  které je 
určena.

V  dubnu byla také zaháje-
na rekonstrukce herní plochy 
v  domě dětí a  mládeže. Tato 
byla realizována prostřednic-
tvím pracovníků technické 
čety obce. Jejím výsledkem je 
nahrazení starého betonové-
ho povrchu novou zámkovou 
dlažbou, a to včetně odpovída-
jícího odvodu dešťových vod. 
Další menší akcí byla opra-
va střechy na  vnitřní zahrád-
ce u  dětského hřiště v  areálu 
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Dělnického domu. Tuto opět 
provedla naše technická četa. 
Výměna krytiny a  nové pod-
bití umožňuje nejen hostům 
restaurace, ale především ro-
dičům s  dětmi se skrýt před 
deštěm, nebo případně toto 
přístřeší poskytuje v  letních 
měsících dostatek stínu.

K  větším akcím probíhají-
cím v  letních měsících pat-
řila další etapa rekonstrukce 
kanalizačního řadu v  lokalitě 
ulic Červený vrch a  Sportov-
ní. Souběžně také probíhala 
oprava povrchu místní komu-
nikace na části Červeného vr-
chu, kde byla realizována re-
konstrukce kanalizace v  roce 
2019. Investicí téměř dvou mi-
lionů korun se povedlo opravit 
povrch komunikace od  byto-
vého domu č. p. 464 až po kři-
žovatku s ulicí Sportovní. Mi-
mochodem bylo také zahájeno 
budování chodníků a míst pro 
nádoby na  komunální a  se-
parovaný odpad v  této lokali-
tě. V  současné době bylo tak-
to zbudováno jedno centrální 
místo nádob u bytového domu 
č.  p.  464 a  zahájení opra-
vy chodníku u domů č. p. 235 
a č. p. 236.

Vedení obce muselo také re-
agovat na  havarijní stav zá-
sobníku vody ve  sportovním 
areálu. Tento slouží přede-
vším k zajištění dostatku vody 
pro zavlažování travnatých 
ploch fotbalových hřišť a také 
tenisových kurtů. Zub času, 
a především rozšířená hloub-
ková koroze jasně naznačo-
valy, že jeho životnost je už 
dávno pryč. Vzhledem k  těm-
to skutečnostem (a  také 
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k  opakujícím se problémům 
s nedostatkem vody pro zajiš-
tění péče o  zmíněné plochy) 
bylo rozhodnuto o  výstavbě 
nové nádrže na vodu, ale ten-
tokrát s větší životností a pře-
devším kapacitou. Tato stavba 
byla dokončena těsně před za-
hájením sportovní sezóny a již 
plnohodnotně zastává svo-
ji funkci. Stavbou zásobníku 
vody se podařilo navýšit zá-
sobu užitkové vody o více než 
20 m3. V rámci investic se ne-
zapomnělo ani na dětská hřiš-
tě. Ve sportovním areálu došlo 
ke  kompletní opravě oploce-
ní a přibyly i nové herní prv-
ky v  podobě věže a  zvířátek. 
Na  dětském hřišti Havířská 
zase přibyla nová lezecká py-
ramida. I mateřská škola Ha-
vířská prošla proměnou. 
V  květnu byla zahájena vý-
stavba bezbariérového vstu-
pu do areálu školky a v obdo-
bí letních prázdnit proběhla 
kompletní rekonstrukce jí-
delny a  jedné herny, takzva-
né „klučičárny“. Tyto dvě akce 
byly provedeny opět pracov-
níky technické čety obce a ur-
čitě to nebyla poslední aktivita 

v tomto školním areálu. V dal-
ších etapách bychom zde chtě-
li pokračovat nejen v  rekon-
strukci stávajících prostor, 
ale také bychom chtěli školku 
trošku přistavět a rozšířit i vy-
bavení prostor školní zahrady.

V  letošním roce proběh-
la také rekonstrukce pro-
stor v  Dělnickém domě, jež 
byla rozdělena na  dvě části. 
V  první části byla provede-
na oprava omítek a  nová vý-
malba malého sálu a  v  druhé 
etapě rozsáhlá rekonstrukce 
prvního nadzemního podla-
ží, takzvané přístavby Dělnic-
kého domu. V rámci této čás-
ti byla realizována kompletní 
oprava sociálního zázemí, 
vstupní chodby a prostor, kte-
ré ke své činnosti využívá pře-
devším taneční škola Mighty 
Shake Zastávka. V  rámci by-
tového hospodářství se poda-
řilo realizovat rekonstrukci 
jedné bytové jednotky již dnes 
poskytující domov rodině, jež 
se téměř ze dne na den dostala 
na ulici. V tomto případě jsem 
velice rád, že se obec snaží vy-
tvářet si rezervy takovéhoto 
typu, abychom byli připraveni 

v ojedinělých situacích nabíd-
nout pomocnou ruku. Trochu 
jsme přispěli též k  rozšíření 
výsadby stromů v  naší obci. 
V  letošním roce se nám po-
dařilo získat dotaci na  obno-
vu sadu v  lokalitě ulice Nová 
osada, kdy došlo k  výsad-
bě 40 kusů ovocných stromů, 
které nám v budoucnu budou 
přinášet nejen ovoce, ale jis-
tě také krásný kousek přírody, 
místo pro relaxaci.

Život v naší obci však nebyl 
pouze o  investičních akcích 
a  o  stavbách. I  když možnos-
ti byly velmi omezené, pře-
ce jenom jsme se snažili věno-
vat také kultuře a prohloubení 
pospolitosti života v naší obci. 
V rámci toho byla využita pře-
devším činnost našeho Regi-
onálního informačního cent-
ra Zastávka sídlícího na  ulici 
Nádražní. Zde proběhla řada 
přednášek, výstav a  jiných 
kulturních akcí, jež bylo mož-
né realizovat. A pokud to vlád-
ní opatření neumožňovala, 
tak pro nás pracovnice centra 
připravovaly on -line přenosy 
s různými tématy, anebo také 
třeba krásnou pohádku.
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Tradiční Zastávecká pouť 
v letošním roce proběhla troš-
ku „netradičně“. Byla zahájena 
mší svatou v kapli sv. Jana Křti-
tele a následně pak jarmarkem 
ve středu obce a v okolí Regio-
nálního informačního centra. 
Sice tentokrát chyběly koloto-
če, které se nepodařilo na po-
slední chvíli zajistit, ale i  tak 
se jednalo o  velmi krásnou 
akci, na  níž se podílela řada 
dobrovolníků a  spolupracují-
cích organizací.

V  průběhu léta se uskuteč-
nilo několik promítání letní-
ho kina ve  sportovním areá-
lu. I  tuto možnost kulturního 
vyžití využila řada občanů. 
I  když nebylo možné oslavit 
Mezinárodní den dětí, přes-
to jsme to nevzdali a  nahra-
dili jej oslavou zahájení let-
ních prázdnin. Akce proběhla 
ve  svátek slovanských věroz-
věstů Cyrila a Metoděje. Spor-
tovní areál plný her a  atrak-
cí se těšil velké návštěvnosti 
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a jistě tato akce potěšila všech-
ny děti nejen z  naší obce, ale 
i ze širokého okolí.

Poslední víkend o  letních 
prázdninách zase naši hasi-
či oslavili 140.  výročí založe-
ní organizace. Akce byla za-
hájena slavnostním průvodem 
od  hasičské zbrojnice a  sa-
motné oslavy pak probíhaly 
ve  sportovním areálu TJ  Če-
chie. Návštěvníci oslav měli 
možnost si prohlédnout ne-
jen vystavenou techniku a vy-
bavení hasičů, Policie ČR a zá-
chranářů, ale proběhlo zde 
mnoho ukázek zásahů těch-
to složek Integrovaného zá-
chranného systému ČR. Sou-
částí oslav bylo také předání 
nového dopravního automo-
bilu našim hasičům z  rukou 
hejtmana Jihomoravského 
kraje a starosty obce Zastávka.

Další velkou a  vlastně pro 
letošek bohužel poslední kul-
turní akcí v  naší obci byly 
Hornické slavnosti, které se 
konaly v září. Tato už tradič-
ní akce se těší velké návštěv-
nosti a  v  letošním roce tomu 
nebylo jinak. I  když se zača-
lo proslýchat, že kvůli druhé 

vlně epidemie dojde k  dal-
šímu omezení akcí, nám se 
tato akce podařila realizovat 
a myslím si, že byla velmi vy-
dařená. Bohužel následující 
období nás již ponořilo do  ja-
kéhosi stavu „temna“. I  když 
jsme měli v  plánu uspořádat 
řadu dalších akcí, jako na-
příklad důstojnou oslavu sté-
ho výročí, od  doby, kdy naše 
obec nese název „Zastávka“, 
výstavu historických fotogra-
fií, druhý ročník Adventního 
zastavení, Mikulášskou na-
dílku a  tradiční Zpívání pod 
vánočním stromem zakonče-
né ohňostrojem, budeme mu-
set tyto akce pro letošní rok 
oželet.

Přes všechny útrapy letoš-
ního roku však pevně věřím, 
že si vše vynahradíme v příš-
tím roce. Jedná velká novinka 
přinášející světlo na konci tu-
nelu: instalace mobilního klu-
ziště ve  sportovním areálu. 
Realizace by měla proběhnout 
na  začátku prosince a  pokud 
vše půjde podle plánu, tak 
ještě letos budeme mít mož-
nost si na  nové ledové ploše 
zabruslit. Ledová plocha sice 

bude primárně určena dětem, 
nebude se zde hrát hokej, ale 
věříme, že možnost si zabrus-
lit využijí i dospělí.

Když už jsem zmínil rok 
2021, dovolím si informovat 
o  tom, co se plánuje. Koneč-
ně, po  více než dvaceti letech 
intenzivního vyjednávání by 
mělo dojít k realizaci investič-
ní akce „Řešení středu obce“. 
Jejím výsledkem by měly být 
nejen plánované úpravy obou 
hlavních křižovatek, ale také 
by se mělo dostat na  úpravu 
chodníků a  parkovacích stá-
ní před prodejnami ve  středu 
obce. Obci se také podařilo zís-
kat stavební povolení pro vý-
stavbu nového přechodu pro 
chodce na  ulici Lípová, kde 
by měl být stávající nevyho-
vující přechod nahrazen pře-
chodem vybaveným světelnou 
signalizací.

Asi největší jistou investiční 
akcí se stane přístavba Domu 
dětí a  mládeže Zastávka, 
na niž jsme získali finanční do-
taci ve výši více než 12 000 000 
korun z  Integrovaného regi-
onálního operačního progra-
mu Ministerstva pro místní 
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rozvoj ČR. Stavba předpoklá-
dá zahájení v  květnu příští-
ho roku a dokončení na začát-
ku roku 2023. Jejím výsledkem 
by mělo být rozšíření učeben 
a prostor pro činnost jednotli-
vých kroužků.

Vzhledem k  tomu, že jsme 
prostřednictvím Mikroregio-
nu Kahan získali dotaci na po-
řízení 600 kusů nádob na pa-
pír a 600 kusů nádob na plasty, 
budeme se snažit ihned po je-
jich obdržení zajistit distribu-
ci do jednotlivých domácností, 
které si o ně požádaly, a zkva-
litnit tímto způsobem proces 
třídění odpadů, jehož cílem je 
samozřejmě snížení množství 
směsného odpadu.

V  rámci dotačních titulů 
z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR a  Ministerstva financí 
ČR se snažíme získat finanč-
ní prostředky na realizaci dal-
ších investičních akcí, které 
bychom rádi v roce 2021 usku-
tečnili. Jedná se o rekonstruk-
ci místních komunikací, kde 
žádáme o finanční prostředky 
na  rekonstrukci komunikací 
na  ulice Sportovní a  Červený 
vrch, kde proběhla v letošním 
roce rekonstrukce kanaliza-
ce, dále pak na  opravu míst-
ní komunikace na ulici Havíř-
ská (nad areálem azylového 
zařízení), na  ulice Mánesova, 
Hutní osada (u č. p. 23), Dom-
ky a Kloboučky. Rozpočtově se 
jedná o  investici za  více než 
10 000 000 korun. Pokud se 
nám nepodaří dotaci získat, 
samozřejmě se budeme snažit 
získat finanční prostředky jin-
de, případně budeme opravo-
vat z vlastního rozpočtu, ale je 

jasné, že opravy nebudou pro-
vedeny v tak velkém rozsahu.

Další dotační titul, kte-
rý bychom rádi získali, slou-
ží k  opravě veřejných budov. 
Tady bychom rádi získali fi-
nanční prostředky na  opra-
vu prostor v Dělnickém domě. 
Oprava by se měla týkat roz-
vodů elektřiny, rozvodu to-
pení, rekonstrukce prostor 
v  druhém nadzemním podla-
ží přístavby Dělnického domu 
a  vybudování retenčních ná-
drží pro zadržování dešťo-
vých vod ze střech celého to-
hoto komplexu. Intenzivně 
také pracujeme na  projektu 
odkanalizování ulice Babická 
a  také odvodu dešťových vod 
z  přilehlých ulic. Tady před-
pokládáme v příštím roce do-
končení projektové doku-
mentace a  získání stavebního 
povolení a v následujícím roce 
případnou realizaci. Ve  stej-
ném duchu bychom rádi za-
čali projektovat také nové 
„náměstíčko“ v  prostoru 
po  „Bendláku“. I  v  tomto pří-
padě bychom rádi využili do-
tačních titulů a chtěli bychom 

začít budovat klidovou zónu 
přímo ve  středu obce. V příš-
tím roce by měla být také za-
hájena příprava projektu vy-
budování parkovacích ploch 
u bytových domů na ulici Čer-
vený vrch s  využitím zlepše-
ní vsakování dešťových vod. 
Chceme se také věnovat zkva-
litnění zázemí sportovišť 
ve  sportovním areálu. Neza-
pomínáme ani na zlepšení vy-
užití dešťových vod z  objek-
tů v majetku obce. I zde bude 
naší snahou připravit projek-
ty pro vybudování retenčních 
nádrží a opatření, která pove-
dou ke zlepšení zadržení vody 
v půdě. I nadále bude také na-
ším zájmem i v budoucnu pe-
čovat o kulturní život a pospo-
litost v obci. Budeme se snažit 
rozšiřovat počet kulturních 
akcí, výstav a  projektů, a  to 
ať už prostřednictvím Regio-
nálního informačního centra 
Zastávka, anebo ve  spoluprá-
ci s  ostatními organizacemi 
a  spolky působícími v  obci 
a  nejbližším okolí. Opakova-
ně se budeme též snažit získat 
dotaci na  přístavbu základní 
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školy, jež je nezbytná z důvo-
dů zvyšujícího se počtu žáků.

Plánů pro nadcházející rok 
je mnoho a  já pevně věřím, 
že se nám většinu z  nich po-
daří realizovat. Rok 2020 byl 
pro nás všechny rokem ná-
ročným. I  přes všechna úska-
lí přinášející různá omeze-
ní a  zákazy se podařilo řadu 
akcí, staveb a  projektů reali-
zovat. I  když to byl podle mě 
smutný rok, přesto mi uděla-
lo velkou radost, že řada lidí 
dokázala v této těžké době po-
dat pomocnou ruku každé-
mu, kdo to potřeboval. Proto 
věřím, že na vše špatné, co se 
v tomto roce událo, zapomene-
me a  budeme společně vzpo-
mínat pouze na  to pěkné, co 

nám přinesl. Jsem velice rád, 
že většině z nás nejsou cizí slo-
va, a  především činy, s  nimiž 
jsou spojeny pomoc druhému 
a solidarita k ostatním.

Vážení spoluobčané, dovol-
te mi, poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na tom, abychom 
tento náročný rok zvládli co 
nejlépe. Chtěl bych poděko-
vat všem občanům, kteří se 
zapojili do  zvládnutí nástrah, 
jež s sebou epidemie Covid-19 
přinesla. Poděkování si také 
zaslouží všechny organiza-
ce a  spolky s  vedením obce 
intenzivně spolupracující. 
V neposlední řadě bych rád po-
děkoval všem členům Zastupi-
telstva obce Zastávka za jejich 
podporu rozvoje naší obce, 

zaměstnancům obecního úřa-
du za jejich aktivní přístup při 
zajištění výkonu státní sprá-
vy a  pracovníkům technické 
čety za  jejich odpovědný pří-
stup k péči o veřejná prostran-
ství, budovy a stavby v majet-
ku obce Zastávka. Spolupráce 
se všemi uvedenými si nesmír-
ně vážím a těším se, že i v nad-
cházejícím roce bude mini-
málně na  tak dobré úrovni, 
jako tomu bylo dosud. Na úpl-
ný závěr bych chtěl nám všem 
popřát šťastné a  veselé Váno-
ce, bohatého Ježíška a  do  no-
vého roku 2021 hodně zdraví, 
štěstí, lásky a optimismu.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

inzerce
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Komise životního prostředí a rok 2020
Je dobrým zvykem na konci 
kalendářního roku hodnotit 
práci naší komise.

Komise životního prostře-
dí obce Zastávka pracovala 
ve stejném složení: J. Baštařo-
vá, M. Dušková, J. Chmelíček, 
Z. Pospíšil a S. Kratochvíl. Zá-
stupcem obce je pan Z. Milan, 
místostarosta obce.

Podněty, které vzešly na na-
šich jednáních, uváděla 

postupně „do  života“ míst-
ní četa pracovníků obecního 
úřadu a  patří jim za  jejich ne 
vždy jednoduchou práci také 
poděkovat.

Není naším cílem letos hod-
notit jednotlivé akce, kte-
ré byly připraveny k  realiza-
ci podle Zásobníku aktivit pro 
rok 2020. Tuto výsadu přene-
cháme pro letošní rok panu 
místostarostovi, který vás po-
drobně se všemi splněnými 

akcemi, nebo jejich částmi se-
známí ve svém příspěvku.

My jsme na  svém posled-
ním letošním jednání hodnoti-
li to, jak naši občané plní svo-
ji povinnost, a tou je uhrazení 
příspěvku za  svoz a  likvida-
ci komunálního  – domovního 
odpadu.

Předkládáme vám jednodu-
ché tabulky, které o mnohém 
vypovídají!

Jaký je vztah některých obča-
nů k obci a ostatním spoluob-
čanům, když je situace na kon-
ci roku 2020 taková, jaká je? 
Červeně zvýrazněný je dluh 
na  poplatcích za  svoz odpa-
du a za poplatky za psy. Že jde 
o  nezanedbatelné mínus v  le-
tošním rozpočtu obce, o tom si 
sami můžete udělat obrázek.

Je pravdou, že do konce roku 
se čísla ještě trochu změní, ale 
nic víc. Situace se bude opa-
kovat, a  tak je na místě otáz-
ka: Co se s tím dá dělat? Píší se 
upomínky, podávají se návr-
hy řešit vše cestou právníků 

a exekucemi, a to je vše. Nebo 
by snad bylo řešením přestat 
těmto dlužníkům komunální 
odpad odvážet, aby bylo vidět, 
koho se tento dluh týká? Sami 
si zkuste odpovědět  a  pokud 
máte návrhy, náměty, tak je 
rádi přivítáme. 

Blíží se konec roku 2020, 
roku, který bude pro mnohé 
z  nás zvláštní, protože jsme 
byli donuceni okolnostmi žít 
a  přizpůsobit se novým pod-
mínkám, na  které jsme neby-
li zvyklí. 

Jedno však zůstává i  pro 
další rok stejné. Splnit 

svoje povinnosti a  závazky 
vůči obci, protože když něco 
chceme, tak také musíme při-
spět do společné pokladny a ne 
žít na dluh.

Do nového roku 2021 přeje-
me všem našim spoluobčanům 
zdraví, spokojenost a už se tě-
šíme na novinky, jež v oblasti 
zlepšování životního prostředí 
v  obci připravujeme. Snad se 
budou zamlouvat i vám všem.  

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně KŽP 

obce Zastávka

Poplatky za svoz popelnic v roce 2020

Předpis rok 2020 1 515 800 Kč

Dluh za rok 2019 593 229 Kč

Příjem rok 2020 (plán) 2 109 029 Kč

Dosud vybráno 1 458 724 Kč

Dluh k 30. 11. 2020 650 305 Kč

Poplatky za psy rok 2020

Předpis rok 2020 84 934 Kč

Dluh za rok 2019 15 250 Kč

Příjem rok 2020 (plán) 100 184 Kč

Dosud vybráno 79 984 Kč

Dluh k 30. 11. 2020 20 200 Kč
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Separace odpadů
Obci Zastávka se ve  spolu-

práci s Mikroregionem Kahan 
dso podařilo získat finanční do-
taci na projekt Posílení separace 
odpadů. Cílem projektu je zlep-
šit třídění jednotlivých komo-
dit odpadu a  snížit tak množ-
ství komunálního odpadu, jenž 
je vyvážen na  skládku, nebo 
do spalovny.

V  rámci tohoto projektu by 
v  první polovině roku 2021 
měla naše obec získat 500 kusů 
modrých a  500  kusů žlutých 
nádob o obsahu 240 litrů. Tyto 
nádoby budou následně distri-
buovány do domácností, které 

o  tyto nádoby projeví zájem. 
Výsledkem celého procesu by 
mělo být nejen posílení sepa-
race odpadů, snížení nadměr-
ného vytížení stávajících míst 
s  kontejnery na  separovaný 
odpad, ale také snížení frek-
vence svozu komunálního od-
padu na jednou za tři týdny.

I  když je celý projekt tepr-
ve na  počátku, přesto již teď 
mohou občané hlásit zájem 
o nádoby na plast a papír. Ně-
kteří již tak učinili, nicméně 
pořád není kapacita 500 kusů 
nádob vyčerpána. V  přípa-
dě, že máte o  nádoby zájem, 

nahlaste prosím tuto sku-
tečnost na  obecní úřad Za-
stávka: slečna Slámová, tele-
fon 546 429 048, nebo e-mail: 
slamova@zastavka.cz. Případ-
ně se můžete hlásit také osob-
ně v kanceláři v 1. patře obec-
ního úřadu.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Společenská rubrika – zkusíme to také?
Vážení spoluobčané, vy, kteří 

rádi cestujete a poznáváte nové 
věci, máte určitě podobnou 
zkušenost jako já. Když přije-
dete někam, kde to neznáte, tak 
se určitě snažíte dostat do infor-
mačního centra a tady si vybírá-
te letáčky, tiskoviny nebo místní 
zpravodaje, abyste se dozvědě-
li, kde je co zajímavého, kam se 
podívat, co navštívit. A  tak se 
k vám dostaly různé typy všech 
možných zpravodajů, které 
jsou obcemi nebo městy vydá-
vány. Najdete v  nich rubriky 
jako máme v  tom našem, jsou 
tam ale i jiné zajímavosti, zprá-
vy, blahopřání nebo další infor-
mace. Je to logické. Každé měs-
to nebo obec žijí svým životem.

Nejinak je tomu i u nás v Za-
stávce. Každého čtvrt roku 
se k  vám dostávají informace 

o  dění v  obci. Náš Zpravodaj 
je vydáván už dlouhou dobu 
a mnohým slouží jako kronika, 
fotoalbum, připomínka událos-
tí, které jsou už minulostí, ale 
zrovna vy jste je zažili.

Na  jednání sociální komi-
se jsme projednávali také mož-
nost založit ve  Zpravodaji spo-
lečenskou rubriku  – uvádět 
blahopřání nejen jubilantům, 
ale i ostatním, kteří se životního 
výročí dožíváte a kterým nebu-
de vadit, když se to dozví i ostat-
ní spoluobčané. Do společenské 
rubriky patří také sdělení smut-
nější, vzpomínky na  blízké, 
i toto zvažujeme. Chtěli bychom 
uvést taková sdělení i blahopřá-
ní v roce 2021; v prvním březno-
vém Zpravodaji.

Co je k tomu potřeba? Pokud 
se nestydíte za  svůj věk a  jeho 

připomínku i  pro ostatní, stačí 
se obrátit na obecní úřad, nebo 
členky sociální komise, kte-
ré vám poradí, co je třeba udě-
lat. Blahopřát mohou jednotliv-
ci, organizace, spolky, přátelé. 
Vždy bude potřeba souhlas ju-
bilanta (máme připravený tis-
kopis), v  souladu se současný-
mi zákony. Myslíme si, že i  ta 
kytička, která je sice jen vytiště-
ná na stránce Zpravodaje, může 
potěšit.

Myslíte si, že se tato rubrika 
ujme? Najde ohlas i mezi našimi 
spoluobčany?

Členky sociální komise, 
na které se můžete obracet 
s dotazy: Anna Štrofová, 

Jaroslava Baštařová, 
Ivana Klímová, 

Michaela Kouřilová, 
Jarmila Zahradníková
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RIC informuje

OHLÉDNUTÍ

Dostaveníčko s Jitkou 
Martinkovičovou

Září jsme nastartovali pís-
kováním, které sklidilo velký 
úspěch nejen u zúčastněných, 
ale i u nás organizátorů. Paní 
Jitka nám nejprve představi-
la, co vše obnáší její povolání, 
čím se zabývá a co nám může 
nabídnout. Poté jsme se pře-
sunuli k  praktické části. Do-
stali jsme krásné předlohy, 
které Jitka vytvořila, spous-
tu barevných písků a  moh-
li jsme se pustit do  tvoření. 
Pískování je skvělé pro děti 
i pro dospělé, ale představuje 
i relaxační techniku. Už nyní 
plánujeme další workshop  – 
máte se na co těšit.

MFL – O Malence
Odpoledne prvního zářijo-

vého pátku patřilo v  RIC dě-
tem. Malý festival loutky jim 
zpříjemňuje začátek škol-
ního roku již čtrnáctým ro-
kem. Pohádky pro malé i větší 
děti se v této době hrají na té-
měř třiceti místech a Zastáv-
ka patří již tradičně k  jedno-
mu z nich.

Letos jsme vybrali pohád-
ku O  Malence podle H.  Ch. 
Andersena. Jedná se o poetic-
ký příběh víly Malenky a  její 
cestě za štěstím, na které za-
žije řadu dobrodružství, musí 
překonat spoustu překážek.



19

Obec informuje

Protože bylo příjemné po-
časí, sehrálo divadlo Kra-
sohled pohádku na  terase 
před infocentrem. Součás-
tí festivalu byla i  výtvarná 
soutěž.

Trénování paměti
Cyklus čtyř lekcí o  mož-

nostech trénování a  procvi-
čování mozku. Od  paní Ali-
ce se posluchači dověděli, že 
je možné paměť trénovat i při 
každodenních činnostech. 
Bohužel po dvou lekcích jsme 
museli tato setkání pozasta-
vit, pokračovat budeme, jak-
mile situace dovolí. V  první 
lekci si účastníci na  něko-
lika stanovištích víceméně 
hráli, druhá byla spíše teo-
retická, doplněná o  několik 
praktických činností tréno-
vání mozku. Vysvětlen nám 
byl oblíbený výrok o  využí-
vání mozku – „buď ho použí-
vej nebo o  něj přijdeš“, pro-
tože mozek funguje podobně 
jako sval a když jej nebudeme 
trénovat, postupně zakrní. 
Doporučeno také bylo spous-
tu vhodných činností a  typů 
procvičování. Jde především 
o  hry procvičující mozko-
vé závity, ale také o balanční 
cvičení nebo o  procvičování 
jemné motoriky.

Tento kurz je vhodný pro 
všechny věkové kategorie, 
pro každého, kdo má zájem 
potrénovat si své šedé buň-
ky mozkové. Druhá polovina 
kurzu bude navazovat jenom 
volně a mohou se jí zúčastnit 
i  ti, kteří neabsolvovali prv-
ní část.
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Hornické slavnosti
Hornické slavnosti se nad 

očekávání vyvedly. Přišla 
spousta lidí a i počasí ukáza-
lo svou přívětivou tvář. Krás-
ný slunečný den jsme si užili 
do  poslední chvíle. Hudeb-
ní vystoupení zahájily Ro-
salky, které přilákaly mno-
ho svých věrných fanoušků, 
a tak již na začátku bylo v za-
hradě Dělnického domu ruš-
no. Po  Rosalkách následo-
val koncert Hornické kapely 
z Havířova. Poslechli jsme si 
množství hornických i  ne-
hornických skladeb. Kape-
la předvedla opravdu skvělý 
výkon. Po hudebních číslech 
se nám pódium rozvonělo 

s  kuchařskou show Hon-
zy Vorla  – semifinalisty ku-
linářské show MasterChef 

Česko. Honza se pochlu-
bil svým kuchařským na-
dáním a  mnozí ochutnali 
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výborné jídlo. Následovalo 
vystoupení Freddie Mercu-
ry Revival, při kterém jsme 
si mohli společně zavzpomí-
nat na  nikdy neumírající le-
gendu. Následovalo strhující 
vystoupení Adama Kukačky 
s  jeho kapelou. Zazpíval pís-
ně od  známých interpretů 
a  pochlubil se svou vlastní 
tvorbou a mnohé z  nás veli-
ce překvapil. Jako poslední 
z  původního programu za-
hrála zdejší kapela MOPP. 
Sladkou tečkou se nakonec 
stala koncertní show Petr 
Bende & band, kteří měli pů-
vodně zahrát ve Zbýšově, kde 
byly Hornické slavnosti bo-
hužel zrušeny.

Slavnosti doprovázel vel-
mi bohatý program pro děti 
i  dospělé. V  zadní zahradě 
Dělnického domu jste moh-
li ochutnat znojemský bur-
čák a  k  tomu si poslechnout 
cimbálovou muziku Javor-
ník. V okolí Regionálního in-
formačního centra se nej-
více vyřádily děti. Čekala je 
dílnička s  pískováním, ma-
lování na  kamínky, umělec-
ký kovář, dětská představe-
ní v  podání divadla Koráb 
a mnoho dalšího. Na „Bendlá-
ku“ jste se mohli kochat histo-
rickými vozidly od VVC Břez-
ník, ochutnat výborný guláš 
či Hornické péro, nahlédnout 
do hasičské techniky, nebo se 
projet na kolotočích.

Největší novinkou bylo pu-
tování autobusem po  hor-
nickém regionu, kdy ze Za-
stávky dvakrát za  den vyjel 
autobus s  průvodcem, který 
podal vyčerpávající výklad 
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a přiblížil nám místní hornic-
kou historii.

Děkujeme všem, kdo se 
na akci podíleli, a  již nyní se 
těšíme na  další ročník Hor-
nických slavností!

Vycházka s Ing. Ivo 
Hertlem v rámci Festivalu 
ptactva

Další procházka s  pozo-
rováním ptáků se uskuteč-
nila v  sobotu 3.  října  2020. 
Pravděpodobně vlivem zhor-
šující se epidemiologické 
situace a větrného počasí do-
razilo méně zájemců. Ti ale 
této situace využili k  dota-
zům na průvodce pana Hertla.

Společně jsme vyrazili 
od  infocentra směrem k  pa-
mátné hrušni. Zde jsme se 
seznámili s  řadou zajíma-
vých informací o místní fau-
ně a  flóře, o  tom, že se zde 
vyskytují vzácné a  zajíma-
vé druhy rostlin, ale také ži-
vočichové, kteří dříve žili 
např.  v  teplejších oblastech 
jižní Moravy. Přesunuli jsme 
se do rosické Obory, kde jsme 
sledovali stav lesa a dozvědě-
li jsme se spoustu zajímavostí 
o každoročním putování ptá-
ků a o nebezpečích, která jim 
na  těchto dlouhých cestách 
hrozí. Kromě dravců jsou to 
i cílené lovy migrujících ptá-
ků v  některých zemích, ne-
příznivé počasí, ale v posled-
ní době i odlesňování krajiny.

Příští procházku jsme na-
plánovali na  začátek květ-
na příštího roku a  uskuteční 
se v  rámci akce Vítání ptačí-
ho zpěvu. O jejím termínu vás 
budeme informovat.
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Virtuální univerzita 
třetího věku

Studentky virtuální uni-
verzity třetího věku již ukon-
čily čtvrtý semestr, tentokrát 
na  téma České dějiny a  je-
jich souvislosti. Poprvé jsme 
se sešli k promítání přednáš-
ky 1. října 2020. Bohužel dal-
ší část semestru museli všich-
ni absolvovat individuálně. 
Na  svých počítačích si jed-
notlivé přednášky poslou-
chali v  teple svých domovů 
a  potom, aby splnili všech-
ny podmínky, vyplnili tes-
ty z  probraného učiva. My 
jsme jim samozřejmě byli ná-
pomocni radou a  zajišťova-
li jsme jim studijní materiály.

Výstava Zastávka stoletá
Říjen v  RIC patřil výsta-

vě, kterou jsme plánova-
li jako součást oslav 100.  vý-
ročí změny názvu naší obce. 
Tuto slavnost jsme bohužel 
museli přesunout na  pozdě-
ji a  doufáme, že se ji poda-
ří uskutečnit v  jarních mě-
sících. Proto jsme výstavu 
postupně zveřejňovali on-
-line na  naší facebookové 
stránce a  její umístění v  in-
focentru plánujeme prodlou-
žit. Při jejím sestavování jsme 
vycházeli především z našeho 
archivu, ale také jsme využi-
li řadu snímků a  zajímavých 
dokumentů od  vás, místních 
občanů, za  což moc děkuje-
me. Na  časových osách jsme 
přiblížili nejdůležitější mil-
níky zastávecké a  hornické 
historie obce a několik pane-
lů jsme věnovali významným 
osobnostem. S  radostí jsme 

uvítali příspěvek DDM  Za-
stávka, keramické kachlíky 
se zajímavými zastáveckými 
budovami, které k  této pří-
ležitosti byly vyrobeny. Žáci 
místní ZUŠ nakreslili původ-
ní zájezdní hostinec a  také 
vymalovali majitele a nájem-
ce místních hostinců a  loká-
lů. Doplněním o popisky a do-
bové fotografie vznikla druhá 
část výstavy.

Adventní zastavení
Z důvodu současné korona-

virové situace jsme se rozhod-
li uspořádat tuto akci on -line. 
Na  první adventní neděli  – 
den plánovaného konání jsme 
pořídili videa s  vánoční te-
matikou, která bylo možné 
zhlédnout po  celý prosinec. 
Nejmenším byl určen příběh 
Za  Betlémským světlem, pro 
ostatní záznam Vánočního 
koncertu Doubravěnky.

Z  kaple, ve  které jsme za-
pálili první svíci adventní-
ho věnce, zaznělo duchovní 
slovo společně s  vánočními 
tóny v  podání Jaroslava a  Jo-
sefa Paikových. Již od polovi-
ny listopadu trvala fotografic-
ká soutěž Vánoční mlsání.

Pro seniory z místního do-
mova, za spolupráce dětí pře-
devším z  místních mateř-
ských škol, jsme vyráběli 
vánoční přáníčka, která ba-
bičky a dědečky velice potěši-
la. Poprvé jsme si připomně-
li také svátek sv.  Barborky, 
patronky horníků, která sem 
na  Zastávku dozajista pat-
ří. Mapovali jsme advent-
ní a  vánoční výzdobu před 
vašimi domy a  nejkrásnější 

zveřejnili na  facebooku. Ně-
které dekorace byly opravdu 
velice krásné, vkusné a  na-
vozovaly příjemnou atmo-
sféru. K  virtuálním aktivi-
tám v  rámci celého adventu 
jsme zařadili další on -line ru-
kodělné dílny na výrobu drá-
tovaných andílků a  zdobe-
ných vánočních hvězd. Pro 
čtenáře jsme zpracovali první 
zastávecké Vánoční noviny, 
které bylo možné číst on -line, 
nebo byly k dispozici i v papí-
rové podobě přímo v RIC.

PŘIPRAVUJEME
Nový rok zahájíme spí-

še komornějšími akcemi pro 
menší počet zúčastněných, 
případně on -line akcemi 
a  venkovními vycházkami. 
Vše budeme přizpůsobovat 
epidemiologické situaci. Rádi 
bychom zařadili akce, kte-
ré se nám v loňském roce ne-
podařilo z  důvodů omezení 
uskutečnit, jako je především 
Oslava 100.  výročí přejme-
nování obce a  Jarní ovínění, 
které se mělo konat v  břez-
nu v  době první vlny mimo-
řádných opatření. Plánujeme 
také řadu drobnějších akcí, 
a  to nejen těch, které jsme 
vám slíbili již dříve. Sleduj-
te prosím naše webové strán-
ky, facebookovou stránku 
a výlepové plochy, kde bude-
me vše postupně zveřejňovat. 
Těšíme se s  vámi na viděnou 
v době, která bude příznivější 
vzájemnému setkávání.

Jarmila Helsnerová 
a Kateřina Havlová, 

RIC Zastávka
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Pomoc obětem znásilnění 
Mýty a předsudky
Znásilnění, jako každé sexuální násilí, je nepřenosná 
a krutá osobní zkušenost, která oběť může poškodit fyzicky 
i psychicky. Jak je možné obětem tohoto trestného činu 
pomoci? Jaké mýty a předsudky ve společnosti ohledně 
znásilnění existují? Co je to druhotná traumatizace oběti?

Znásilnění je trestný čin. 
Dopustí se ho ten, kdo nási-
lím nebo pohrůžkou bezpro-
středního násilí donutí jiné-
ho k  souloži nebo k  jinému 
obdobnému pohlavnímu sty-
ku nebo kdo k takovému činu 
zneužije bezbrannosti jiného.

Sexuální násilí je obestře-
no řadou mýtů. Ačkoli realita 
je odlišná, mohou zakořeně-
né předsudky ovlivnit chová-
ní některých odborníků i čás-
ti veřejnosti. Velmi častým 
mýtem je například domněn-
ka, že znásilnění se dopouš-
tí cizí osoba, která svou oběť 
před činem nezná, případně 
je to osoba, která je psychic-
ky vyšinutá, nápadná svému 
okolí. Podle údajů o  znásil-
nění jsou však pachateli vět-
šinou osoby, které oběť znají, 
např.  kamarád, soused, man-
žel nebo kolega z  práce. Ne-
jedná se tedy o  osoby nápad-
né nebo duševně nemocné, 
zpravidla jimi bývají osoby 
žijící ve  spořádaných rodin-
ných a  společenských vzta-
zích. Poněvadž s  obětí vstu-
pují do  běžného sociálního 
kontaktu nebo jsou s ní v ně-
jakém druhu vztahu, nepro-
bíhá znásilnění vždy formou 

zákeřného přepadení. Někte-
ré z obětí se zpočátku pokou-
ší o fyzickou či verbální obra-
nu, odpor, smlouvání, ovšem 
strach o  život, fyzická převa-
ha pachatele způsobí, že za-
blokuje schopnost oběti se ak-
tivně bránit. Domněnka, že se 
oběť znásilnění po celou dobu 
aktu masivně brání, je tedy 
dalším častým předsudkem.

Následkem sexuálního ná-
silí může být celá škála zra-
nění  – od  lehčích, po  střed-
ně těžká; někdy se dokonce 
obejde bez výraznějšího po-
škození. Těžká fyzická újma 
na zdraví není ve většině zná-
silnění přítomna. Závažná je 
vždy traumatizace psychická. 
Šok z toho, že známá či blízká 
osoba je schopna takového ná-
silí, spolu s pocity studu, viny 
a strachu se podepisují na ne-
schopnosti oběti ihned kon-
taktovat policii nebo vyhledat 
jinou odbornou pomoc.

Nesoulad mezi představa-
mi o  tom „jak má znásilnění 
vypadat“ a  realitou, tedy jak 
skutečně proběhlo, vedou ne-
zřídka ke zjednodušeným zá-
věrům a  vyvolávají nedůvěru 
vůči obětem násilí. Zlehčová-
ním, bagatelizováním nebo 

jen neznalostí je tak vytvá-
řena druhotná traumatizace 
oběti. Velmi zraňující pro oběť 
je zejména reakce nejbližšího 
okolí  – rodiny a  přátel. Oběti 
se potýkají s  nepochopením, 
odsouzením, výsměchem či 
obviňováním. V  důsledku 
toho je pak oběť nucena měnit 
zaměstnání, školu nebo bydli-
ště, což často vnímá jako dal-
ší trest. Neméně závažné jsou 
však projevy některých pro-
fesionálů. Oběti se setkávají 
s  necitlivým přístupem léka-
řů a  zdravotního personálu, 
psychologa, policistů nebo 
obhájce obviněného.

Oběť ztrácí sebedůvěru, 
pocit bezpečí a  důvěry, sta-
huje se do  sebe a  může mít 
strach z  lidí. Doprovodný-
mi znaky bývá narušení stá-
vajícího partnerského vzta-
hu a  vztahů v  rodině. Oběti 
se potýkají s fyzickými a psy-
chickými dopady, jako jsou 
nespavost, podrážděnost, úz-
kost a smutek.

Bílý kruh bezpečí nabízí 
obětem znásilnění možnost 
absolvovat psychoterapii za-
cílenou na  konkrétní potí-
že oběti, pomáhá při orien-
taci v  trestních záležitostech 
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Informační článek 
o pečovatelské službě

Vážení čtenáři Zastávecké-
ho zpravodaje, jménem všech 
zaměstnanců pečovatelské 
služby Penzionu pro důchodce 
Rosice, příspěvkové organiza-
ce bychom vás rádi pozdravi-
li a předali základní informace 
o pečovatelské službě a o tom, 
do  jaké míry pomáháme oby-
vatelům vaší obce, kteří jsou 
uživateli naší služby.

Pečovatelská služba je te-
rénní sociální službou, která 
poskytuje za úhradu zákonem 
daný rozsah služeb osobám, 
které se nacházejí v  nepříz-
nivé sociální situaci. Naše pe-
čovatelská služba poskytuje 
služby osobám s  chronickým 
onemocněním, se zdravotním 
postižením, rodinám s  dětmi 
a seniorům, a to přímo v jejich 
domácnostech.

Za  posledních 12  měsíců 
jsme jezdili ke  12 obyvatelům 
Zastávky poskytovat pečova-
telskou službu, k  některým 

z nich i několikrát denně. Vět-
šinou pomáháme seniorům, 
u  kterých došlo ke  zhoršení 
zdravotního stavu a snížení se-
beobsluhy. Rodinní příslušníci 
našich uživatelů jsou mnoh-
dy celý den v zaměstnání, by-
dlí daleko, nebo je péče pro ně 
fyzicky či psychicky náročná 
a potřebují v péči o svého blíz-
kého odlehčit. Pokud tato si-
tuace nastane, jsme rádi, když 
se na nás rodina nebo sám se-
nior obrátí a požádá o pomoc, 
spolupráci, podporu nebo tře-
ba jen o radu, jak celou situaci 
zvládnout.

Nejčastěji v  Zastávce po-
máháme uživatelům pečova-
telské služby:
• při úkonech osobní hygie-

ny, při poskytnutí podmí-
nek pro provedení osobní 
hygieny: pečovatelka pomá-
há při sprchování či při pro-
vádění hygieny na  lůžku 

u  imobilních klientů, po-
máhá s  provedením ranní 
hygieny.

• při výměně inkontinenč-
ních pomůcek: pečovatelka 
pomáhá s výměnou inkonti-
nenčních pomůcek a prová-
dí související hygienu.

• při přípravě a  podání jídla, 
dovážíme obědy: pečovatel-
ka uživateli připraví snída-
ni, večeři, naservíruje oběd 
a v případě potřeby pomáhá 
s  jeho podáním. Pokud má 
uživatel zájem, pečovatel-
ka mu ve  všední dny dove-
ze oběd z kuchyně Penzionu 
pro důchodce Rosice.

• s prováděním nákupů potra-
vin a  vyřizování pochůzek, 
vynášením odpadků: uživa-
telům, kteří mají zhoršenou 
mobilitu, či jsou po  úraze 
a  např. nesejdou schody ze 
svého bytu, provádí pečova-
telky nákupy potravin v nej-
bližší prodejně, případně 

a může prostřednictvím svých 
kvalifikovaných odborníků 
doprovázet oběť při jednání 

u  soudu jako důvěrník. Tím 
vším se snaží z oběti sejmout 
pocit viny, napomáhá ošetření 

jejího strachu, stabilizaci cel-
kového stavu a  ulehčení ná-
vratu do běžného života.

Bílý kruh bezpečí, z. s., regionální pobočka v Brně, 
Slovinská 41, 612 00 Brno

Tel.: 541 218 122  |  www.bkb.cz  |  facebook.com/bilykruhbezpeci

NON ‑STOP linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí: 116 006
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vyzvedávají léky v  lékárně, 
zprostředkovávají kontakt 
s lékařem, vynášejí odpadky 
do kontejneru.

• s  běžným úklidem domác-
nosti: tento úkon provádí-
me pouze u osaměle žijících 
uživatelů.

Než začneme pečovatel-
skou službu poskytovat, vždy 
zjišťujeme, zda je naše služ-
ba nebo pomoc oprávněná, 
zda pomoc nemůže zajistit ro-
dina nebo nezvládne zájemce 
úkon provést sám, např. za po-
moci různých kompenzačních 
pomůcek (sedátka a  stoličky 
do  vany a  sprchového koutu, 
chodítko apod.). Někdy stačí, 
že rodině nebo zájemci o služ-
bu předáme potřebné infor-
mace, případně ukážeme, jak 
úkony provádět (pomoc při 
provádění hygieny na  lůžku 
a  výměna inkontinenčních 
pomůcek) a  rodina či senior 
zvládne pomoc sám.

Co udělat, pokud potře-
bujete pečovatelskou služ-
bu nebo nevíte, jak řešit svou 
situaci nebo situaci svých 
blízkých?

Ozvěte se nám, rádi s  vámi 
celou situaci probereme, pře-
dáme vám potřebné informa-
ce nebo se s vámi dohodneme 
na  termínu sociálního šetře-
ní, kde potřebnou pomoc, spo-
lupráci rodiny a  pečovatelské 
služby naplánujeme. Pokud 
vám pomoc naší pečovatel-
ské služby nebude dostačovat, 
předáme vám potřebné kon-
takty, informace a  poradíme, 
jak ve vaší situaci postupovat.

Co nás na práci v Zastávce 
těší a dělá nám radost?

Při naší práci nás těší, kolik 
rodin si přeje, aby jejich rodiče 
či prarodiče i v případě zhorše-
ného zdravotního stavu moh-
li zůstat a  dožít doma. Toto 
rozhodnutí pokládá na  rame-
na rodiny velké břímě, péče je 
často psychicky i fyzicky velmi 
náročná. Jsme rádi, když mů-
žeme alespoň částečně pomoci 
toto břímě nést, v péči odleh-
čit a podpořit rodinné pečující.

Jsme velmi rádi za spoluprá-
ci s lékaři a terénními zdravot-
ními sestrami, které za našimi 
uživateli v  případě zhorše-
ní zdravotního stavu dochází 
domů.

Pečovatelská služba v době 
epidemie COVID-19

Pečovatelská služba v  sou-
časné době funguje bez ome-
zení. Pracovníci pečovatelské 
služby používají ochranné po-
můcky (roušky, respirátory, 
štíty, ochranné pláště, ruka-
vice apod.) a  dbají na  zvýše-
nou hygienu. Jako organizace 
máme nastaveny mechanis-
my, aby se jednotliví zaměst-
nanci mezi sebou potkávali 
co nejméně a pečovatelky jez-
dily k  uživatelům vždy zdra-
vé. Uživatelé služby jsou na-
řízením vlády povinni nosit 
ochranu úst a nosu v době pří-
tomnosti pečovatelky a  ne-
prodleně nahlásit karanténu, 
nebo onemocnění svoje nebo 
svých blízkých, se kterými 
jsou v kontaktu.

Pokud máte zájem o pomoc 
pečovatelské služby, nebo po-
třebujete informace k řešení 
vaší situace či vašich rodin-
ných příslušníků, obraťte se 
na  nás, rádi vám s  řešením 
pomůžeme.

Provozní doba pečovatelské služby:
Pondělí–pátek 6:30–21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky 7:00–20:00 hodin

Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice:
Bc. Adéla Kavková: 546 125 592, 730 164 489, kavkova@penzionrosice.cz
Pečovatelky: 546 125 592

Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, Kaštanová 1223, 665 01 Rosice
Ředitelka – sociální pracovnice:  Bc. Jana Tomšíková:  546 125 590, 723 278 412,
tomsikova@penzionrosice.cz, www.penzionrosice.cz



Velká Bíteš

Petr Dočkal (28 let)

„Podílím se na řízení výroby letecké 
techniky s více než 130 pracovníky.“

2010 – 2014

2014 – 2017

2017 – 2018

2019 

mistr 

vrchní mistr

Studujte
s námi strojírenství

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Mechanik seřizovač  |  Obráběč kovů

 Petr Hřebačka | tel. 731 425 693 | hrebacka.p@pbs.cz

www.sosbites.cz  |  www.spvpb.cz 
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Fotbalový podzim v Zastávce
Po předčasně ukončeném soutěžním ročníku 2019/2020 
se začátkem srpna rozjela nová fotbalová sezóna.

TJ Čechie Zastávka společ-
ně s přidruženým Fotbalovým 
klubem mládeže Kahan na-
sadily do  tohoto soutěžního 
ročníku celkem šest družstev 
(muži, dorost, žáci, příprav-
ka), která zápolila v krajských 
a okresních soutěžích.

Všichni jsme doufali, že 
nová sezóna, ač s  omezení-
mi, bude probíhat „normálně“ 
a  po  neúplné předešlé sezóně 
si hráči, funkcionáři a fanouš-
ci užijí fotbalu dosyta. Bohužel 
se tak nestalo, a i letošní fotba-
lový ročník byl na konci října 
přerušen.

Během podzimu naše 
„A“  mužstvo stihlo sehrát 
10  utkání, ve  kterých získa-
lo pouhých 7  bodů za  1  vý-
hru a  4  remízy. Zbylé zápasy 

naše Áčko bohužel prohrálo 
a po neúplné podzimní části se 
nachází na  12.  místě. Všichni 
pevně věříme, že jarní část vy-
jde našim „áčkařům“ lépe a své 
umístění výrazně vylepší.

Dorost do své soutěže vstou-
pil dobře a během podzimu si 
na svoje konto připsal 18 bodů 
z 10 zápasů, což prozatím stačí 
na čtvrtou pozici.

Družstvo žáků odehrálo cel-
kem 7 utkání s bilancí 2 výher, 
2 remíz a 2 porážek a nachází 
se v tabulce na 6. místě.

Naši nejmenší „přípravká-
ři“ hrají zejména pro radost 
ze hry a  bez tlaku na  výsled-
ky. Největší výhrou je radost 
chlapců a děvčat z fotbalu jako 
takového a  také setkávání se 
s  kamarády. Úctyhodné jsou 

v  této kategorii počty aktiv-
ně hrajících dětí. Dohromady 
naši obec reprezentuje v  této 
kategorii na 40 dětí.

Vážení fanoušci zastávecké 
kopané, děkujeme za vaši pod-
poru v  roce 2020 a  společně 
doufejme, že v roce 2021 zaži-
jeme spoustu pěkných fotbalo-
vých zápasů. Jménem vedení, 
hráčů a  hráček TJ  Čechie Za-
stávka a FKM Kahan vám chci 
popřát klidné Vánoce a  šťast-
ný nový rok 2021, v němž, jak 
pevně věřím, se budeme opět 
setkávat v  našem krásném 
sportovním areálu.

Jan Pospíšil, 
TJ Čechie Zastávka 

a FKM Kahan

Letem světem po 64 polích
ME v on ‑line šachu

Kvůli antikoronavirovým 
opatřením se již na jaře šachis-
té hromadně přesunuli do vir-
tuálního světa herních serverů. 
V květnu (16.–31. 5. 2020) Ev-
ropská šachová unie (Europe-
an Chess Union, ECU) dokon-
ce uspořádala první on -line 
mistrovství Evropy. Zúčastnit 
se mohli všichni hráči, kteří 
byli registrovaní ve FIDE (me-
zinárodní šachové federaci). 

Hrálo se na  serveru chess.
com, hrací tempo bylo stano-
veno na 10 minut + 2 sekundy 
za každý provedený tah. Hrá-
či byli podle FIDE ELO rozdě-
leni do  pěti výkonnostních 
kategorií: A  (1000–1400), B 
(1401–1700), C (1701–2000), 
D (2001–2300). V  těchto čty-
řech kategoriích platilo, že 
z  kvalifikace (1.  den) postu-
puje 250  nejlepších hráčů 
do  finále (2.  den) a  následně 

100  nejlepších z  finále postu-
puje do  vyšší kategorie. A  sa-
mozřejmě poslední nejsilnější 
byla „velmistrovská“ katego-
rie E (2300+). Jako první akce 
svého druhu měla samozřej-
mě své mouchy, ale pozitivní 
je, že si pořadatelé vyzkoušeli 
opravdu masovou akci se vším 
všudy  – od  kontroly přihláše-
ných až po detekci podvádění 
při hře. A tak můžeme doufat, 
že další počin tohoto druhu 
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bude na  vyšším levelu již bez 
„dětských“ nemocí.

 Znojemská královna 
a Memoriál Ing. Jana Turka 
2020

V  sobotu 3.  10.  2020 se 
ve Znojmě uskutečnila pěkná 
šachová akce. V sále Znojem-
ské besedy se odehrálo MČR 
žen v rapid šachu známé jako 
Znojemská královna. Tradič-
ní turnaj dívek (Znojemská 
královnička) se nehrál samo-
statně, ale jako součást tur-
naje žen. A muži hráli „svůj“ 
Memoriál Ing.  Jana Turka 
(letos byl opravdu výhrad-
ně mužskou záležitostí).Na 
úvod všechny účastníky zno-
jemské šachové soboty při-
vítal ředitel turnaje Josef La-
hodný. Následovalo společné 
foto 15 hráček a hned poté se 
zahájila první kola obou tur-
najů. Pod vedením hlavní-
ho rozhodčího Petra Záruby 
běžely turnaje jako po  más-
le. Na  oběd se účastníci vy-
dali po 4. kole do nedalekého 
hotelu Morava na  vývar, ku-
řecí řízek a skvělý znojemský 
bramborový salát. Občerstve-
ní a  ošlehaní silným větrem 
po  cestě tam i  zpět zased-
li hráčky a  hráči již ve  13:45 
k  5.  kolu. Ačkoliv se některé 
partie dohrávaly až do  pra-
porků (tempo 2 × 10 min + 5 s/
tah), skončilo poslední deváté 
kolo po 16. hodině.

O  tom, kdo bude Znojem-
skou královnou a mistryní ČR 
pro rok 2020, nakonec muse-
la rozhodnout pomocná krité-
ria, protože tři nejlepší hráč-
ky měly po  posledním kole 

shodně sedm bodů! Vítězkou 
se stala WFM Nela Pýcho-
vá (FIDE ELO 2135, Moravská 
Slavia Brno), 2.  místo vybo-
jovala WFM Michaela Svobo-
dová (1941, Jezdci Jundrov) 
a  3. místo WIM Kristýna No-
vosadová (2134, Beskydská ša-
chová škola, z. s.). Naše barvy 
hájila Daniela Dumková, kte-
rá s pěti body obsadila pěkné 
8. místo, přičemž byla osmou 
nasazenou.

V  MIJT si nejlépe vedl FM 
František Vrána (2174, ŠK Sta-
ré Město, 7,5 bodu), stříbro si 

vybojoval IM Pavel Zpěvák 
(2343, TJ Vlčnov, 7,5 b), bronz 
Oskar Hájek (1998, SK  Pod-
lužan Prušánky,  z.  s., 7  b). 
Naše barvy hájil autor těch-
to řádků, který se třemi body 
obsadil 12.   místo jako 12. na-
sazený, tím také potvrdil pa-
pírové předpoklady.

Znojemskou královničkou 
se stala Klara Schirmbeck 
(AUT, SV  Stockerau, 4  b), 
2. místo obsadila Helena Šťá-
vová (TJ Náměšť nad Oslavou, 
4  b), 3.  místo Zuzana Stará 
(ŠK Staré Město, 2,5 b).
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OP Brno ‑venkov družstev 
2020/2021

Okresní přebor družstev 
(dospělých) má za sebou pou-
ze jedno odehrané kolo z  ne-
děle 4. října. Naše Áčko uhrálo 
na  Lokomotivě velmi cennou 
remízu a  je tak ve  středu ta-
bulky (viz níže).

Když nastalo letní rozvolně-
ní, probíhaly jak velké turnaje 
typu OPEN Pardubice, OPEN 
Brno, tak také třeba šachové 
tábory pro děti. Ale s  přícho-
dem podzimu zase přišel stop-
-stav… Všechny šachové sou-
těže jsou nyní pozastavené 
a čeká se na uvolnění opatření. 
Teoreticky by soutěže druž-
stev mohly pokračovat v době, 
kdy budou povolené vnitřní 
sportovní akce pro minimál-
ně 16 lidí. Ovšem prakticky by 
bylo potřeba mít povolených 

alespoň 20 lidí, aby byl pokry-
tý například nehrající rozhod-
čí, nehrající kapitáni a  u  vyš-
ších soutěží také on -line 
rozhodčí (který se stará o on-
-line přenos utkání). Turnaje 
mládeže ze seriálu KP v rapid 
šachu jsou v  podstatně horší 
situaci, protože se na nich se-
jde běžně přes 100 lidí…

V období podzimní korona-
virové odstávky jsme utrpěli 
velmi bolestnou ztrátu, jelikož 
18.  října 2020 nás zcela neče-
kaně navždy opustil ve  věku 
nedožitých 79  let dlouholetý 
kapitán „A“ týmu pan Jan Kar-
ber. Čest jeho památce!

Šachisté přejí všem čtená-
řům pevné zdraví, pohodové 
Vánoce a  vše nejlepší v  roce 
2021.

Aleš Dumek, Šachy Zastávka

P Družstvo Z + = - B Sk V

1 ŠK Střelice 1 1 0 0 3 6,5 5

2 ŠK Kuřim „E“ 1 1 0 0 3 6,0 6

3 ŠK Kuřim „K“ 1 1 0 0 3 4,5 3

4 ŠK Lokomotiva Brno „E“ 1 0 1 0 1 4,0 2

5 Šachy Zastávka 1 0 1 0 1 4,0 2

6 ŠK Tišnov 1 0 0 1 0 3,5 2

7 TJ Slovan Ivančice „B“ 1 0 0 1 0 2,0 2

8 ŠK Lokomotiva Brno „F“ 1 0 0 1 0 1,5 0

Zprávy z běžeckého světa
„Covidová doba“ bohužel 
mnoha závodům a akcím 
nepřeje. Ale i tak jsme 
se zúčastnili dvou 
zajímavých akcí.

První z  nich byl náš oblí-
bený Happy run, který se le-
tos z  jarního termínu přesu-
nul na 5. 9. 2020. Běželo se, jak 
již tradičně, ve  Valči a  tento-
krát byl celý výtěžek věnován 

na  Dominička. Vybralo se 
krásných 333 621 Kč. Peníz-
ky budou využity na rehabili-
taci. Počasí nám přálo a atmo-
sféra i  zázemí byly jako vždy 
na jedničku.
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Druhou akcí byl T -Mobile 
Olympijský Běh. Na  T -Mobi-
le Olympijském běhu oslavu-
jeme radost z  pohybu a  sport 
jako takový. Akcí si totiž připo-
mínáme mezinárodní Olym-
pijský den, tedy založení Me-
zinárodního olympijského 
výboru. V  jeden den, přesně 
v jeden čas vybíhá 75 tisíc běž-
ců po celé České republice – ať 
už jako součást hlavních zá-
vodů, ve školních bězích nebo 
v  rámci individuální výzvy 
v běžecké aplikaci.

Historie Olympijského dne 
sahá až do  roku 1894, kdy byl 
založen Mezinárodní olym-
pijský výbor. Na  počest této 
události se každoročně pořá-
dá Olympijský den, který osla-
vuje sportovní aktivity vše-
ho druhu. Po celém světě si ho 
připomíná 5,5 milionů lidí ze 
150  zemí světa.

Každá země si „svoji osla-
vu“ uzpůsobí svému prostředí. 
Některé země slaví celý týden, 
některé pouze v  jeden den. 

Jedna země pořádá volejbalo-
vé turnaje, jiné třeba veslařská 
klání. U nás se v rámci Olym-
pijského dne pořádají pod zá-
štitou Českého olympijské-
ho výboru běžecké závody pro 
všechny věkové kategorie, a to 
už od  roku 1987. První ročník 

startoval legendární Emil Zá-
topek. K Praze se v průběhu let 
přidávala i další města, až po-
stupně akce narostla do  sou-
časných 81 závodů.

Olympijský den se oficiál-
ně slaví 23.  června. V  českém 
prostředí se Olympijský den 
slaví běžeckými závody vždy 
nejbližší středu tomuto datu. 
V roce 2020 nám původní zá-
měr běžet T -Mobile Olympij-
ský běh 17.  června  2020 pře-
kazila světová pandemie kvůli 
šíření viru Covid-19. My se ale 
nevzdali! Na  oslavu a  podpo-
ru šíření olympijských hodnot 
a myšlenek jsme si ale museli 
počkat do 16. 9. 2020.

Trasa vedla ze stadionu 
v  Ivančicích krásnou příro-
dou, podél řeky a  přes pole. 
Závodníci si ji mohli dokonale 
vychutnat.

Simča Klímová 
& Peťa Kosková
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Zábavný trojboj
TJ Čechie zastoupená odborem ASPV a SK Zastávecká koule, po dohodě 
se dvěma Petry, tedy panem starostou a tím od nebeské brány, 
uspořádala na hřišti 20. září 2020 již čtvrtý Zábavný trojboj dvojic.

Počasí vyšlo, jak jsem už 
v  úvodu naznačil, na  podtr-
ženou jedničku s  hvězdičkou. 
Klání ve  třech disciplinách, 
a to kuličkách, möllkách a pe-
tanque se zúčastnilo 12 dvo-
jic, převážně tvořených dospě-
lým a  dítětem. Pro statistiky 

soutěžilo 14 dospělých, 10 dětí 
a  k  tomu 7 organizátorů. Pří-
tomní diváci pak se zájmem 
sledovali obrovské zaujetí sou-
těžících, což také dokumentu-
jí fotografie z  průběhu klání. 
Závěrem dostali všichni účast-
nický list a tři nejlepší dvojice 

v  každé disciplině i  medai-
li a věcnou cenu. Už se všich-
ni těšíme na jaro a pátý Zábav-
ný trojboj.

Vladimír Křivánek, ASPV
Foto: Bořivoj Vinohradský
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Novinky z HC Zastávka
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám v několika bodech 
představil činnost klubu HC Zastávka v roce 2020.

Roce, z  něhož v  každém 
z  nás jistě přetrvávají přinej-
menším rozporuplné pocity. 
Všeobecně nepříznivá situa-
ce se promítla do  života nás 
všech a různým rizikům a na-
vazujícím restrikcím se nevy-
hnul ani sportovní život, kte-
rý je pro naši organizaci alfou 
a omegou. V následujícím tex-
tu se dočtete, čeho se nám 
v  tomto již vrcholícím leto-
počtu podařilo dosáhnout i co 
nám bylo kvůli veskrze zná-
mým důvodům znemožně-
no realizovat nebo dotáhnout 
do zdárného konce.

Rok 2020 začal programem 
vrcholící sezóny 2019/2020 
Krajské soutěže mužů Vy-
sočina. Náš tým se ze třetí-
ho místa kvalifikoval do  vy-
řazovacích bojů, soutěž však 
byla předčasně ukončena 
a  na  další hokejové dění bylo 
nutno si počkat až do  podzi-
mu. Reorganizací soutěží se 
HC Zastávka stala od  sezóny 
2020/2021 součástí nově za-
ložené Krajské ligy Vysoči-
na, kde se měla utkat nejen 
s tradičními soupeři jako Ná-
měšť nad Oslavou nebo Byst-
řice nad Pernštejnem, ale také 
s  dosud neznámými týmy 
jako HC  Skuteč nebo HC  Le-
deč nad Sázavou. Program sli-
boval naditý balík zajímavých 
utkání se šesti silnými pro-
tivníky, ale všechno skončilo 
vládními protiepidemickými 

opatřeními po  třetím zápa-
se. HC  Zastávka dvakrát zví-
tězila (nad Bystřicí v prodlou-
žení a  Telčí po  samostatných 
nájezdech) a  jednou opustila 
kluziště poražena (v  klubové 
premiéře proti HC Skuteč).

Jestliže dojde ke  zlepše-
ní epidemiologické situace 
a bude umožněno odehrát dal-
ší zápasy, aktualizovaný roz-
pis najdete zcela jistě na  na-
šem webu www.hczastavka.
cz. Pevně věřím, že se dohrá-
ní soutěže dočkáme. Stále 
máme pohromadě osvědčený 
a spolehlivý trenérský tandem 
ve složení Pavel Nohel a Bohu-
mil Gejdoš, některé změny ale 
zaznamenal náš hráčský kádr. 
Hráči Peter Gejdoš, Dominik 
Šlégl, Viktor Kousal a  Marek 
Provaz ukončili své působe-
ní v  týmu. Do  svých řad jsme 
naopak přivítali nové tváře  – 
Zdeňka Mráze, Davida Jed-
ličku, Filipa Dvořáka a  Matě-
je Bartoška. Bývalým hráčům 
bych touto cestou chtěl podě-
kovat za  jejich podíl na  čin-
nosti klubu, nově příchozím 
přeji především brzký návrat 
na  led, aby se v  našem klu-
bu cítili jako doma. Podobně 
jako Peteru Gejdošovi, který 
po  devíti sezónách a  139  ode-
hraných zápasech v  A  muž-
stvu pokračuje v  klubu nadá-
le jako trenér mladších žáků. 
Vždy mě potěší, když někteří 
hráči (ať už bývalí, nebo stále 

aktivní) dokáží přijmout i  ji-
nou roli v klubu.

Kromě změn v  hráčském 
kádru došlo i k obměně slože-
ní výboru spolku v rámci člen-
ské schůze v  červnu tohoto 
roku. Touto cestu bych rád po-
děkoval za poctivě odvedenou 
práci odcházejícím členům vý-
boru – Marku Štuklovi a Jaro-
míru Sedmikovi, jinak taktéž 
bývalým hráčům, kteří v dre-
su HC  Zastávky dohromady 
odehráli téměř 200  utkání. 
Novými členy výboru jsou Petr 
Coufal (též šéftrenér mládeže) 
a Jan Židek (sekretář).

A mládež? V kategorii mlad-
ších žáků má náš klub zastou-
pení v  Krajské lize Jihomo-
ravského kraje ve  skupině  D. 
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Naši stateční se na novou sezó-
nu začali připravovat praktic-
ky bezprostředně po ukončení 
té předchozí. V rámci této pří-
pravy nechyběly už od  květ-
na off -ice tréninky a tréninko-
vé jednotky na  ledě ve  formě 
minihokeje (3 na  3), součás-
tí bylo i  několik celodenních 
kempů na  Zimním stadio-
nu v  Kuřimi. V  letních měsí-
cích proběhl například i  letní 
sportovní tábor pořádaný na-
šimi trenéry a  v  srpnu jsme 
zorganizovali třídenní inten-
zivní soustředění na  Zimním 
stadionu v Rosicích. Proto po-
někud hořce chutná skuteč-
nost, že naši žáci stihli odehrát 
jen tři přátelská utkání (dva-
krát s Náměští, jednou s  Bos-
kovicemi) a  pět mistrovských 
zápasů. Po slibné úvodní remí-
ze s Hodonínem (bohužel ztra-
cené v poslední třetině) násle-
dovaly čtyři porážky postupně 
s  Velkou Bíteší, HC Warriors, 
HC Boskovice a s Náměští nad 
Oslavou. Další zápasová pra-
xe nebyla našim svěřencům 
ani jejich soupeřům vzhle-
dem k  rozpuku Covid-19 do-
přána. Bez ohledu na  bodo-
vý zisk dokáží být naši mladší 

žáci v  zápasech vyrovnanými 
soupeři a  minimálně ve  dvou 
případech sahali po výhře. Pod 
vedením trenérů Pavla Ševčí-
ka, Petera Gejdoše, Domini-
ka Gerži a vedoucího družstva 
Jana Židka není o  bojovnost 
a  emoce v  takových zápasech 
nouze a  je velká škoda, že si 
na další musíme počkat.

V přípravkách jsme v první 
polovině roku pracovali v  po-
dobném režimu jako u  mlad-
ších žáků. Po  předčasném 
ukončení sezóny 2019/2020 
a následném postupném uvol-
ňování vládních opatření se 
naše mladé naděje z  ročníků 

2011 až 2013 učastnily off-
-ice tréninkových jednotek 
dvakrát týdně na  hřišti v  Ří-
čanech, absolvovaly trénin-
ky na  ledě na  ZS v  Rosicích 
a  v  hojné účasti prošly tře-
mi celodenními kempy na  ZS 
v  Kuřimi. Proběhlo také ně-
kolik individuálních příprav-
ných kempů a  v  srpnu hlav-
ní týdenní kemp, od  září pak 
mohly být děti na ledě dokon-
ce čtyřikrát týdně. Ve  svět-
le všech těchto přípravných 
akcí, které si děti užily, ale 
na  kterých zároveň neskuteč-
ně „makaly“, je smutné, že si 
nemohly zahrát žádný sou-
těžní zápas. Alespoň malou 
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náplastí budiž několik přátel-
ských utkání (s Kometou Brno, 
HC Blansko a SHKM Hodonín) 
a  hlavně turnaj v  Uherském 
Ostrohu, kde naše přípravka 
obsadila třetí místo.

Úplně nejmladší kategorie 
našeho klubu patří dětem na-
rozeným v  roce 2014 a mlad-
ším. Je to velmi dynamická 
skupina, která se až do  covi-
dové stopky vytrvale rozrůs-
tala. Tréninky této kategorie 
probíhají výhradně formou 
hry, na dril je v tomto věku ješ-
tě čas. Základem jsou bruslení 
a elementární dovednosti, kte-
ré lze v dalších třídách postup-
ně rozvíjet. Také v  této kate-
gorii jsme umožnili tréninky 
čtyřikrát týdně, trenéři navíc 
zajišťovali třikrát  týdně nava-
zující off -ice tréninky.

Důležitým předstupněm 
přípravy dětí na hokej je Ško-
la bruslení, kterou pořádáme 
během sezóny každý víkend. 
Pravidelně bývala v sobotu do-
poledne, od  této sezóny jsme 
zajistili nedělní termíny. Prá-
vě ze Školy bruslení k nám ob-
vykle proudí nejvíce zájemců 
o hokej. Bohužel na podzim se 
nám podařilo stihnout zorga-
nizovat od  13.  září pouze čty-
ři lekce. Obnovení těchto kur-
zů bude následovat, jakmile 
bude veřejnosti umožněn pří-
stup na  stadion. Kromě toho-
to přípravného kurzu se po-
dílíme na  projektu Pojď hrát 
hokej, který má rovněž ná-
borový charakter, ale ani zde 
se vše neobešlo bez omezení. 
Letos proběhl tzv.  Týden ho-
keje v  klasické formě v  lednu 
na ledě, podruhé (v listopadu) 

však už jen on -line jako týden-
ní program tématických před-
nášek a webinářů.

Přes všechny překážky a ne-
jistoty této doby se snažíme 
udržet klub v  chodu a  chce-
me být připraveni na  situa-
ci, kdy bude umožněno tré-
novat na  ledě nebo dokonce 
odehrát alespoň torzo zbýva-
jících utkání v  daných kate-
goriích. Na  tomto místě bych 
chtěl poděkovat všem, kteří 
se aktivně podílejí na  tom, že 
klub i  ve  vakuu epidemiolo-
gických opatření nadále fun-
guje, byť to navenek není tak 
úplně znát. To samozřejmě 

zahrnuje i naše partnery z řad 
obcí a sponzory, kteří finančně 
podporují naši činnost a  bez 
nichž by to opravdu nešlo. 
Tímto zdravím i všechny hrá-
če, dospělé i  v  dětském věku, 
a v neposlední řadě jejich rodi-
če a doufám, že se v dohledné 
době zase budeme moci potkat 
na  „zimáku“ tak, jak to v mi-
nulosti bylo běžné, samozřej-
mé a někdy i zcela všední.

S  přáním pevného zdraví 
a  úspěšného (nejlépe hokejo-
vého) roku

Vladislav Klos, 
předseda HC Zastávka, z. s.
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Slavnosti gajdování GajdeFest 2020
Popravdě bylo to asi trochu bláznivé a také poměrně organizátorsky 
náročné se v čase zkoušeném světovou covidomanií, kdy jeden 
neví, co za nové nařízení zase vypluje na povrch další den, pokoušet 
pokračovat ve snahách o obnovení lidových tradic a snažit se uspořádat 
čtvrtý mezinárodní dudácký a folklorní festival GajdeFest.

Nicméně tou zásadní hnací 
silou a  důvodem, proč zrovna 
tento letošní ročník prostě ne-
hodit jako flintu do žita, s po-
klidem nepoložit nohy na stůl 
a  vyčkávat, co tedy bude… 
a  doufat v  to, co se může po-
dařit za rok, byl nesporně fakt 
získání a  umístění originá-
lu nástroje čtyřhlasých gajde 
z  olomouckého muzea, na je-
jichž příběhu je festival zalo-
žen, ve sbírkách ořechovského 
obecního muzea.

Právě zde v  ořechovském 
muzeu a kulturním domě jsme 
poprvé v letošním roce festival 

slavnostně zahajovali, a tak se 
především díky této skuteč-
nosti odehrál asi zatím nejpes-
třejší ročník krásné akce, kte-
rá se každým rokem těší čím 
dál většímu zájmu i podpoře.

GajdeFest 2020 se podaři-
lo rozvinout do rozsáhlejší po-
doby díky spolupráci s  obce-
mi Omice a  Ořechov. Festival 
se v  letošním roce konal celé 
tři dny 14., 15. a 16. srpna 2020 
hned v šesti obcích a městech 
našeho regionu.

Ani v  letošním roce nesmě-
la chybět v  sobotním dopole-
dni divácky vděčná atrakce, 

festivalová jízda Gajdošským 
expressem Muzea průmys-
lových železnic, lidově řeče-
no vékolkou, kdy naši dudáci 
a  účinkující navštívili a  svým 
hudebním uměním potěšili 
hned tři místa najednou, tedy 
Zbýšov-Sičku, Babice u  Rosic 
a Zastávku.

Ovšem hlavní festivalovou 
událostí s  tím nejbohatším 
a nejzajímavějším Galaprogra-
mem se mohou poprávu pyšnit 
pouze Omice (kde má dudác-
ký festival své kořeny a začát-
ky). Právě zde je věnováno du-
dáckému reji celé odpoledne 
až do  nočních hodin, a  tak se 
na velkém omickém hřišti se-
šla plná festivalová sestava asi 
stovky krojovaných účinkují-
cích GajdeFestu 2020. I  přes 
veškeré komplikace spojené 
s přibývajícími vládními opat-
řeními se nám podařilo dát do-
hromady až obdivuhodnou 
národnostní a stylovou hudeb-
ní i  taneční sestavu: Orkestar 
Alexandar (Rakousko, Srbsko, 
Makedonie), Gruagah (Irsko), 
Squadron Pipe Band (Skot-
sko), Anatoli (Řecko), Stepan 
Melikyan (Arménie), Dairel 
Peréz Santana (Kuba), Kon-
statnin Bublikov (Rusko), Sou-
bor Evros (Řecko), Moja Fuja-
ročka (Slovensko), středověká 
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skupina Nardus (Slovensko), 
Dudáci Tryhuci se souborem 
Gajdůšek (Brněnsko a  Pod-
horácko), Cimbálová muzika 
Romana Sokola a  Kuželovské 
zpěvulky (Horňácko), Mužský 
hanácký sbor Rovina (Haná), 
Čípova gajdošská muzička 
(Valašsko), Juras Pan Sound 
(Brno).

Velkému zájmu se i v  letoš-
ním roce těšila večerní zábava, 
která se nesla v  keltském du-
chu a  k  dokonalému navoze-
ní té pravé atmosféry přispěl 
pěkný letní večer.

Nově pak měli v  letošním 
roce diváci jedinečnou šan-
ci si užít čarovnou dobovou 

hudbu přímo v  pohádkových 
kulisách renesančního zámku 
v  Rosicích. Mezinárodní du-
dácká přehlídka tak vyvrcho-
lila nedělním dopolednem, 
kdy za  bouřlivého jásotu za-
hájili další festivalový den vo-
jenským nástupem skrze zá-
mecký průchod skotští dudáci. 
Slavnostně nastoupili na arká-
dy zámku a ozvěny zámeckých 
zdí přilákaly lidi příchozí až ze 
mše z blízkého kostelíčku sva-
tého Martina. Zámecké zdi se 
tak staly důstojným místem 
rozloučení s  našimi účinkují-
cími a my bychom chtěli tím-
to poděkovat všem přízniv-
cům a  sponzorům, kteří naši 

společnou snahu obzvláště 
v letošním pro kulturu a umě-
ní ničivém roce podpořili, 
a v neposlední řadě také našim 
muzikantům, kteří se přecho-
dem státních hranic vystavo-
vali riziku karantény. A samo-
zřejmě také všem ostatním, 
kteří jste přišli!

Největší dík na  úplný zá-
věr pak patří Jihomoravské-
mu kraji, který umožnil svou 
všestrannou podporou usku-
tečnit celý třídenní program.

Těšíme se na viděnou s vámi 
všemi snad v příznivějších ča-
sech roku budoucího.

Dudáci Tryhuci

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Procházkova a Ruppova děkuje všem za projev soustrasti a květinové 
dary k úmrtí tatínka a manžela pana Zdeňka Procházky ze Zastávky.

Za rodinu manželka Alena Procházková
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Organizace SNN
Hodnocení činnosti Základní organizace Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna v roce 2020

V  letošním roce naše ZO 
opět jako každoročně připra-
vovala v  lednu a únoru poby-
tové akce pro zdravotně posti-
žené osoby. Zároveň se chystal 
program na plánovanou člen-
skou schůzi, která měla pro-
běhnout 24.  dubna  2020. To 
znamená pozvánky pro sta-
rosty obcí Zastávka, Tetčice 
a  města Rosice. Dále zajiště-
ní velkého sálu v  Dělnickém 
domě v  Zastávce, pozván-
ky pro všechny naše členy. 
Připravit celý program. Ale 
veškerá práce byla zhacena 
příchodem koronaviru. Začát-
kem dubna bylo nutné všech-
no zrušit. Omluvit se staros-
tům, zrušit objednávku sálu, 
poslat na vědomí všem našim 
členům. Protože jsou z  celé-
ho okresu Brno -venkov, bylo 
to náročné. Tím nám vznik-
ly zvýšené náklady na poštov-
né, se kterými jsme nepočí-
tali. Bylo nutné i  přehodnotit 
všechny pobytové akce objed-
nané na II. pololetí 2020.

Přesto se nám podařilo 
uskutečnit akci pro děti od  11. 
do  18.  července  2020 v  Dešt-
né v Orlických horách. Zúčast-
nilo se 54  osob, z  toho 18  dětí. 
Akce proběhla za  mimořád-
ných, zpřísněných podmínek. 
Bylo nutné reagovat na  dané 
podmínky z Ministerstva zdra-
votnictví ČR a  hygieniků. Byl 
zrušen plánovaný zájezd, výle-
ty do Polska, platila nutnost po-
užívání roušek, dezinfekčních 
prostředků. Nesmělo se slu-
čovat se ve  větších skupinách 
v uzavřených prostorách. Přes-
to si děti užily dostatek pohybu 
venku v přírodě. Hrály hry, sou-
těžily, mohly se koupat ve ven-
kovním bazénu. Bylo výhodou, 
že bylo pěkné počasí. Na  zá-
věr děti obdržely drobné dárky. 
Přes veškerá zpřísněná opatře-
ní se akce vydařila ke spokoje-
nosti všech přítomných. Děti si 
našly nové kamarády a  těší se, 
že se v příštím roce opět sejdou.

Druhá akce se uskutečni-
la v  září od  6. do  12.  9.  2020 

na  Vysočině (Tři Studně 
RS  Horník) za  přítomnos-
ti 70  účastníků. Opět akce 
proběhla za  zpřísněných 
podmínek. Nebyl zájezd, neu-
skutečnily se ani večírky, maš-
karní bál, tombola. Užili jsme 
si hodně pohybu na  čerstvém 
vzduchu. Štěstí, že bylo pěk-
né počasí, jinak bychom seděli 
na pokojích. I přesto se nám po-
dařilo zajistit náhradní kultur-
ní program. Venku, pod širým 
nebem byly přehrány známé 
písničky, u nichž si na volném 
prostranství RS mohli někteří 
i zatančit. Při závěrečném hod-
nocení, opět venku, byli všichni 
spokojení a těší se, že se v příš-
tím roce opět setkají. Třeba 
bude i příznivější doba.

V měsíci říjnu jsme měli při-
pravenou akci v  Karlově Stu-
dánce. A  v  listopadu se měl 
konat pobyt v Poděbradech. Bo-
hužel mimořádná opatření na-
plánovaným akcím nepřála…

Alena Procházková, 
SNN v ČR, ZO Zastávka

Klub seniorů
Informace o  našem klubu 

seniorů byly podány naposle-
dy k srpnu roku 2020.

V září jsme měli jet na dru-
hý letošní zájezd na  Prostě-
jovsko. Ten se ale vzhledem 

k  druhé vlně koronaviru ne-
uskutečnil. V září jsme absol-
vovali pouze klubovou schů-
zi. V říjnu už ani schůze klubu 
nebyla, ba ani schůze našeho 
výboru, stejné to bylo i  v  lis-
topadu. V  říjnu ale přišla pro 

náš výbor i klub velice smutná 
událost. Dne 18. října 2020 ze-
mřel náš dlouholetý člen a or-
ganizátor vycházek Jan Kar-
ber. Zapálili jsme mu svíčky 
u jeho domu a přinesli květiny. 
Budeme na něj vzpomínat!
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Vycházky se uskutečni-
ly pouze v září, a  to tři. První 
proběhla 8. září, druhá 15. září 
a třetí 22. září. V říjnu ani v lis-
topadu vzhledem k rozmáhají-
címu se koronaviru už žádná 
vycházka nebyla naplánována.

První zářijová vycházka 
vedla do  Adamova. Tam jsme 
prošli kolem kostela sv.  Bar-
bory, šli k  Památníku lesníků 
a  došli až k Alexandrově roz-
hledně a pak zpět do Adamova. 
Na druhou vycházku jsme nej-
dříve jeli autobusem do  Brna 
a  z  Brna vlakem do  Čejče. 
Z Čejče se šlo směr Kobylí, ko-
lem vinohradu až k rozhledně 
a pak zpět do Kobylí, odkud se 
všichni vrátili domů.

Na třetí vycházku se jelo nej-
dříve autobusem do  Neslovic 
a odtud už pěšky směr Tetčice. 
Šlo se přes les až k  památné-
mu stromu – buku, jehož stá-
ří se odhaduje na 280–300 let. 
Z Tetčic, kde vycházka skonči-
la, jsme se do Zastávky vrátili 
autobusem.

Klub seniorů vám přeje 
hezké svátky a pohodu v roce 
2021.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka

Poslední rozloučení s J. Karberem

Vyhlídka z Alexandrovy rozhledny na Adamov, r. v. 1970, foto B. Vinohradský

Stezka nad vinohrady v Kobylí z r. 2018, foto L. Říhová

Památný strom na Bučíně, dub lesní, stáří 280–300 let, obvod 583 cm, 
výška 35 m, foto L. Říhová
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Informace od zahrádkářů
Tak jako s každým koncem 
roku se opět ohlížíme, co jsme 
v uplynulém roce prožili.

Díky dotacím z  obce mohla 
být opravena budova zahrád-
kářů v  Zastávce, která prošla 
významnou rekonstrukcí, při 
vjezdu do obce Zastávka si kaž-
dý může všimnout nové fasády. 
Této pomoci obce si nesmírně 
vážíme a děkujeme za ni. I když 
byl tento rok chudší na  setká-
vání členů, tradiční výstavu 
úrody zahrádkářů se podaři-
lo zorganizovat, protože na vý-
pěstky byl naopak rok úrodný. 
Dne 19. 9. 2020 při příležitosti 
Hornických slavností v Zastáv-
ce mohli návštěvníci vidět nej-
různější výpěstky – dýně, cuke-
ty, cibuli i velký výběr papriček. 
Nechyběla ani vyřezávaná zele-
nina a domácí zavařeniny. Tím-
to děkujeme všem vystavova-
telům a  těšíme se na  shledání 
v příštím roce.

Hana Procházková, 
Zahrádkáři Zastávka
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Oněmělá ZUŠ(?)
Ano, naše škola do jisté míry opravdu oněměla. Ne ovšem 
docela, a hlavně, věřme, pouze dočasně.

V  období adventu a  Vánoc 
bývá naše škola obvykle hod-
ně slyšet. Kalendář akcí bývá 
„našlapaný“ a  mnozí žáci 
(a někdy i učitelé) se těší, až 
to bude takzvaně za  nimi. 
Za každým veřejným vystou-
pením se totiž skrývá spousta 
práce, starostí, trémy i  obav. 
Zřejmě nikoho z nás by před 
rokem nenapadlo, že se věci 
mohou tak rychle a  tak pod-
statně změnit. Dnes bychom 
vystupovali rádi, ale bohu-
žel to není možné. Samo-
zřejmě to všichni chápeme 
a  jsme s  tím srovnáni. Jsou 
však mezi námi lidé, pro kte-
ré je to těžší. Jsou to babičky 
a  dědečkové žijící v  domově 
pro seniory, pro něž je v  je-
jich osamění absence koncer-
tů i jiných akcí, a hlavně kon-
taktů s  nejbližšími citelnou 
ztrátou. Přejme jim tedy ale-
spoň pevné zdraví a nezapo-
mínejme na ně.

Přes všechna aktuál-
ní opatření a  omezení naše 
škola zcela neoněměla. Stá-
le hrajeme, zpíváme, tančí-
me a  tvoříme. Rušno však 
není v  učebnách, ale někde 
ve  vzduchu, kudy létají tóny 
a  informace mezi počítači či 
mobily vyučujících a  žáků. 
Už si na  to dokonce i  zvyká-
me. I  náš tříletý syn zná po-
jem „distanční výuka“ a  umí 
ho i  vysvětlit: „Distanční 

výuka je, když taťka učí děti 
přes počítač.“

Vlastně můžeme být rádi, 
že v  této době máme ale-
spoň technologie, kte-
ré nám umožní omezeným 

způsobem vyučovat a  ko-
munikovat. Neumožní nám 
ale například soutěžit ve hře 
na  hudební nástroje, zpě-
vu či tanci. Mírnou výhodu 
zde má výtvarný obor, pro-
tože tam můžeme výtvory 

Jan Ševela
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studentů prostě odeslat 
k posouzení a počkat na vý-
sledek. Tak to udělala naše 
paní učitelka Irena Jochová 
se svými svěřenci. Zúčastnili 
se přehlídky k uctění 75. vý-
ročí konce 2.  světové války 
a  k  připomenutí obětí holo-
kaustu s  názvem „NEZAPO-
MENEME“, kterou organi-
zovala Univerzita Karlova, 
Slovenský inštitút v  Pra-
he a  spolek W & ART,  z.  s. 
Do  užšího kola postoupi-
la Šárka Klapalová (letošní 
absolventka I.  stupně), kte-
rá vytvořila dílo „Naděje“ 
a ocenění od odborné poroty 
získal Jan Ševela (5.  ročník) 
s  dílem „Osvobození“. Oce-
něným i paní učitelce gratu-
luji a  všem účastníkům dě-
kuji za jejich práci.

Rád bych vám o naší aktu-
ální činnosti napsal více, ale 
vypadalo by to podobně, jako 
když nás moderátoři televiz-
ních sportovních zpráv in-
formovali o  tom, jak který 
sportovec doma posiluje či 
trénuje, protože nám nemoh-
li nabídnout obvyklé infor-
mace o  nejrůznějších soutě-
žích a jejich výsledcích. Mohl 
bych se také dotknout mnoha 
úskalí aktuální formy výu-
ky. Pomineme -li různé tech-
nické problémy s  přístroji či 
připojením a  kvalitou obra-
zu i  zvuku, není vždy snad-
né například sedmiletému 
dítěti vysvětlit, že dělá chy-
bu na druhé stránce v pátém 
řádku ve čtvrtém taktu a  jak 
má správně poskládat prsty 
na klávesách a podobně.

Věřím, že se naše školy 
i  jiná „umlčená“ místa opět 
brzy rozezní a  my se zno-
vu pustíme do přípravy akcí. 
Budeme si toho určitě všichni 
považovat. Aspoň chviličku…

Přeji vám všem advent po-
kud možno bez stresu, po-
kojné Vánoce, a  hlavně, byť 
to zní trošku otřepaně… 
zdravíčko.

Jiří Skřípek, ZUŠ Rosice

Šárka Klapalová – Naděje

Jan Ševela – Osvobození



Pohádka pro děti u Regionálního informačního centra Zastávka

Účastnící Gajdefestu při návštěvě Regionální úzkorozchodné železnice



Účastníci Zábavného trojboje

Klub seniorů u Památníku lesníků z r. 1946 nad Adamovem, foto B. Vinohradský


