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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,
kalendář jasně říká, že se už můžeme společně těšit na let‑

ní prázdninové týdny, a my doufáme, že k letní pohodě přispěje 
i nové číslo letošního ročníku ZZ.

Na první pohled je to číslo trochu „statistické“. V rubrice Obec 
informuje se to obvykle čísly jen hemží. Výpisy z usnesení z jed‑
nání zastupitelstva obce, přehled trestné činnosti v teritoriu obce 
doplňují nově i blahopřání občanům Zastávky a „statistický“ vý‑
pis údajů týkajících se naší obce a života v ní. A můžeme v čís‑
lech pokračovat: opravy silnic II/395 a I/23 nebo 400 let a popra‑
va 27 českých pánů, 80. výročí…, 64 polí…, statistické údaje ze 
zápisů dětí do školských zařízení…

Červnový zpravodaj má o pár stránek víc než jeho jarní vy‑
dání. Přeci jen už bylo znát, že se postupně v rámci zlepšující 
se epidemiologické situace začíná společenský a kulturní, spor‑
tovní chod věcí v Zastávce a jejím okolí obracet k tomu dobrému 
a lepšímu. Velmi rádi vám proto zprostředkujeme na stránkách 
ZZ i aktuality a novinky z RIC Zastávka, informace o možnostech 
zapojit do studia U3V MU, zprávy o tom, jak se daří studentům 
ZUŠ Zastávka, nebo co nového se chystá v DDM Zastávka apod.

Příjemné, i když nejen „statistické“ počtení vám přeje, milí 
čtenáři
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že vás mohu 

přivítat v úvodu letního čís‑
la Zastáveckého zpravodaje. 
Psaní úvodníku není pro mne, 
jako člověka spíše přírodověd‑
ně zaměřeného, zrovna jedno‑
duché. Používám příliš dlouhé 
věty, opakuji slova, mám ome‑
zenou slovní zásobu, a to po‑
míjím další záludnosti jazyka 
českého. Ještěže v mém pří‑
padě nikdo nepoužívá červe‑
nou propisku. Nebo o tom as‑
poň nevím. Dalším úskalím je 
přece jen jistý předstih, s nímž 
Slovo starosty píšu. Zejména 
v  posledním roce bylo znač‑
ně nejisté cokoliv popisovat 
či kamkoliv zvát. Bylo naopak 
takřka jisté, že do skutečného 
vydání tohoto periodika buď 
zradí epidemiologická situace 
nebo moje zdraví. Tak si tedy 
hlavně pro sebe omlouvám, 
proč se na moje Slovo staros‑
ty často čeká.

Článek do tohoto vydání do‑
pisuji bezprostředně po oslavě 
dne dětí. Tedy v době, kdy ko‑
nečně i k nám dorazilo letní 
počasí, ačkoliv to pro samotný 
program nakonec znamenalo 
mírné zpoždění kvůli krátké 
letní bouřce. Zase na druhou 
stranu pan hospodský po více 
než roce viděl díky této letní 
přeháňce úplně plnou restau‑
raci. Tato mokrá anabáze děti 
ani jejich rodiče, koneckonců 
ani nás prarodiče, neodradila 
od účasti, a tak si myslím, že 
se jednalo o akci velice pove‑
denou. Dnem dětí vyvrcholilo 

postupné rozvolňování všech 
sfér života, včetně společen‑
ského života v obci, k čemuž 
jsme tentokráte snad přistou‑
pili s  potřebným respektem. 
Doufám, že většina z nás navíc 
chápe, že pouhý respekt nesta‑
čí. Že je nutné ho doprovodit 
nezbytným očkováním, které 
pravděpodobně jako jediné do‑
káže zajistit pravidelná a pří‑
jemná setkávání i v budoucnu. 
Zejména však zdraví a obyčej‑
ný běžný život pro nás a naše 
blízké. Myslete proto na sebe 
a na své bližní a nechte se pro‑
sím očkovat.

Den, kdy tento článek dopi‑
suji, je také posledním dnem 
před zahájením opravy sil‑
nice II/395 směrem na Zbra‑
slav. Po několikaletých urgen‑
cích ze strany obce, stejně jako 
mnohých z vás, přistoupil Ji‑
homoravský kraj k  celoploš‑
né opravě této komunikace. 
To však znamenalo její úplné 
uzavření na plánované obdo‑
bí deseti dnů. Dopravní situace 
na hlavní silnici je ale natolik 
přetížená, že bylo nemyslitel‑
né umístit na začátek odboče‑
ní na Zbraslav semafor. To by 
znamenalo celodenní kolapsy 
dopravy v celé obci.

Zastávka je nesporně do‑
pravním uzlem. Patří navíc 
k obcím majícím největší hus‑
totu domů a  obyvatel. Tyto 
skutečnosti si všichni uvědo‑
mujeme a většinou je využí‑
váme k  našemu prospěchu. 
Nepříjemné důsledky však 
zažíváme na vlastní kůži při 

sebemenší výluce či uzavře‑
ní nedaleké dálnice. Nicmé‑
ně v tomto případě se jednalo 
omezení zásadní, byť krátko‑
dobé. Při psaní tohoto článku 
jsem optimista a věřím, že díky 
naší ohleduplnosti a vstřícnos‑
ti jsme přečkali tuto dobu bez 
vážných následků. V době, kdy 
si budu číst zbývající člán‑
ky ve Zastáveckém zpravoda‑
ji, už budu vědět, zda byl můj 
mírný optimismus na  mís‑
tě. Budu vědět, jak se jezdí 
po opravené komunikaci a jak 
probíhají práce na novém pře‑
chodu pro chodce se semafory. 
Budu vědět, jak tato zatěžkáva‑
cí zkouška proběhla.

Slova o zatěžkávací zkoušce 
nevolím náhodně. Zastupitel‑
stvo totiž nedávno projednalo 
zásady veřejné zakázky na re‑
konstrukci hlavní silnice I/23 
včetně výrazných změn obou 
křižovatek v centru. Tato akce, 
jejímž investorem je stát pro‑
střednictvím Ředitelství silnic 
a dálnic, tak může být zahájena 
rovněž v letošním roce. Bude 
s  ní souviset i  rekonstrukce 
a rozšíření části ulice Babic‑
ká. Ačkoli realizace této akce 
není jistá, pokládám za  ne‑
zbytné ji připomenout, pro‑
tože i ona bude znamenat do‑
časné zhoršení kvality našeho 
života. Nicméně v tomto pří‑
padě s dlouhodobým zvýšením 
bezpečnosti, a doufám, i este‑
tickým vzhledem centra obce.

V oblasti komunikací nebyly 
ani předchozí věty posledními, 
jež se týkají změn. Na opravu 
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má peníze nejen stát, Jiho‑
moravský kraj, ale i obec Za‑
stávka, která byla úspěšná při 
získání více než osmimiliono‑
vé dotace na opravu místních 
komunikací (především pak 
v lokalitě Havířská, Sportov‑
ní, Domky).

Více toho o  komunikacích 
asi dnes nenapíšu. Doufám, 
že proto, že je to všechno, a ne 
proto, že jsem na něco zapo‑
mněl. V každém případě vás 
chci všechny moc poprosit 
o trpělivost a vstřícnost. Uvě‑
domujeme si, že ji všichni bu‑
deme potřebovat a budeme se 
snažit, aby veškerá omezení 
trvala co nejkratší dobu.

Doprava v  Zastávce však 
není pouze silniční. I na želez‑
nici pokračují práce na elek‑
trifikaci trati Brno–Zastávka. 
Ta by pravděpodobně měla být 
v roce 2023 zakončena zdvoj‑
kolejněním elektrifikované 
trati v Zastávce, rekonstrukcí 
nádražní budovy, včetně so‑
ciálního zázemí, a přesunem 
nádraží úzkorozchodné že‑
leznice přímo do prostor ná‑
draží. Obec navíc intenzivně 
jedná o koupi pozemků za ná‑
dražím, které by chtěla využít 
na vybudování nových parko‑
vacích míst.

Další významnou akcí zahá‑
jenou v průběhu letních měsí‑
ců bude distribuce popelnic 
na zlepšení separace. Jedná se 
o popelnice na plast a na pa‑
pír. Zkrácením donáškové 
vzdálenosti chceme přispět 
ke zlepšení separace odpadů. 
Nepředpokládáme, že všech‑
ny domácnosti budou mít sa‑
mostatnou popelnici na papír 

i  na  plast. Spíše však dojde 
k  dohodě sousedů a  nemálo 
z vás bude mít společnou mod‑
rou a žlutou popelnici, stejně 
jako já, se svými sousedy. Řada 
občanů se již nahlásila k odbě‑
ru popelnic a doufám, že dal‑
ší této možnosti ještě využijí. 
Nový zákon o odpadech před‑
pokládá navýšené množství 
separovaných odpadů. Podle 
zkušeností k  tomu přiblíže‑
ní míst na  separaci pomůže. 
Jen tak bude možné navyšo‑
vat platby za odpady pozvol‑
ně a nikoliv skokově. Zlepše‑
ní separace bude znamenat 
i prodloužení intervalu svozu 
komunálního odpadu (černé 
popelnice) ze dvou na tři týd‑
ny. Prosím vás proto, prober‑
te sami či se svými sousedy, 
jak by vám nejlépe vyhovova‑
lo doplnění odpadových nádob 
na plasty a papír.

V létě budou zahájeny i prá‑
ce na  dostavbě Domu dětí 
a mládeže Zastávka, čímž by 
mělo dojít k dalšímu zkvalit‑
nění neformálního vzdělá‑
vání a volnočasových aktivit. 
Na  jaře příštího roku se tak 
nejen děti, ale všechny věko‑
vé kategorie občanů Zastávky 
a okolí dočkají nových a mo‑
derně vybavených prostor. 
V oblasti školství jsme zahájili 
jednání s Jihomoravským kra‑
jem o možném převzetí zřizo‑
vatelských pravomocí místní‑
ho gymnázia obcí Zastávka. 
Ukazuje se, že reálné propoje‑
ní základní školy a gymnázia 
by bylo vhodné propojit i ad‑
ministrativně, aby bylo mož‑
né společně plánovat budouc‑
nost školství v  obci a  v  této 

části Jihomoravského kraje, 
kde místní gymnázium zůsta‑
lo poslední střední školou re‑
gionu. Chtěli bychom i střed‑
nímu školství vrátit regionální 
základy.

Jsem si vědom, že v  tomto 
ročním období je lépe mluvit 
o sluníčku, dovolené, akcích. 
Doufám, že vám k pohodě při‑
spěje i řada akcí Zastáveckého 
kulturního léta, jež bude zahá‑
jeno tradiční poutí. Přes letní 
filmová představení, hudební 
minifestiválek, jarmark, sou‑
těžní fotbalová utkání a řadu 
dalších akcí se dopracujeme 
až k rozloučení s prázdnina‑
mi. Všichni pak věříme, že 
následně i k pravidelné výu‑
ce ve  školkách, škole i  škol‑
ských zařízeních. To už ale 
předbíhám.

Vážení spoluobčané, obá‑
vám se, že asi budeme čelit 
i snaze „zkazit“ nám letní mě‑
síce kampaní před říjnovými 
parlamentními volbami. Ačko‑
liv je již nyní jasné, kdo s kým 
může mluvit, tak si myslím, že 
budeme svědky celé řady ne‑
chutností. Je mi velice nepří‑
jemné, že jsou do nich vtaho‑
váni i starostové, aniž by o to 
stáli. Nevím, proč soudy po‑
volily zaregistrovat politickou 
stranu mající ve svém názvu 
profesní skupinu. Není to však 
jediné rozhodnutí soudu, kde 
je lépe nehledat logiku či sluš‑
nost. Proto jen připomínám, že 
já ani většina kolegů starostů 
nemá s aktivitami a značkou 
STAN nic společného, ačko‑
liv je to tak prezentováno. Ab‑
sence starostů pak musí nut‑
ně vést k potřebě spojovat se. 
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Výpisy z usnesení z jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka
17. 3. 2021

ZO schvaluje:

1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 17. 3. 2021,

2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 
dne 17. 3. 2021,

3.	 rozpočtové opatření číslo 8/2021,
4.	 plán účetních odpisů obce Zastávka na rok 

2021,
5.	 podklady, na jejichž základě bude možné pro‑

věřit účetní závěrku obce Zastávka a zjistit, 
zda tato závěrka poskytuje věrný a  pocti‑
vý obraz účetnictví a finanční situace účet‑
ní jednotky:
a) účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztrát, Příloha, Fin 2 – 12 M,
b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky,
c) inventarizační zpráva,

6.	 podklady, na jejichž základě bude možné pro‑
věřit účetní závěrku příspěvkových organiza‑
cí Základní škola a Mateřská škola T. G. Masa‑
ryka Zastávka, příspěvková organizace, Dům 
dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organi‑
zace a RIC Zastávka, příspěvková organiza‑
ce a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný 
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky:
a) účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz 

zisku a ztrát, příloha,

b) záznamy z veřejnosprávních kontrol pro‑
vedených v příspěvkových organizacích,

c) inventarizační zpráva,
7.	 výběr dodavatele na realizaci akce „Nákup 

nakladače pro technickou četu“, kterým je 
na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 
1 614 440,00 Kč (bez DPH) firma HITL, s. r. o., 
Dobelice 57,

8.	 kupní smlouvu mezi obcí Zastávka jako ob‑
jednatelem a společností HITL, s. r. o., Dobe‑
lice  57 jako prodávajícím, jejímž předmě‑
tem je realizace akce „Nákup nakladače pro 
technickou četu“ za dohodnutou cenu ve výši 
1 614 440,00 Kč (bez DPH),

ZO bere na vědomí:
1.	 rozpočtová opatření č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 

4/2021, 5/2021, 6/2021, 7/2021 obce Zastávka.

31. 3. 2021

ZO schvaluje:

1.	 poskytnutí programu jednání zastupitelstva 
obce konaného dne 31. 3. 2021,

2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 
dne 31. 3. 2021,

3.	 dotace pro Klub seniorů Zastávka,  z.  s., 
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021 ve výši 
50 000 Kč na rok 2021,

Osobně mi ani vtipné nepřijde, 
že zrovna toto uskupení s pi‑
ráty bude starostenský cech 
prezentovat.

Věnoval jsem politice více 
slov a  řádků, než je potřeba. 
Vím o tom, že žijeme v dosta‑
tečné vzdálenosti od metropole 

a hodnotíme činy a nikoliv jen 
fráze a gesta. Takže nepochy‑
buji o tom, že si léto „zkazit“ 
nenecháme.

K tomu vám všem přeji pře‑
devším a hlavně hodně zdra‑
ví. A hodně blízkých, s nimiž 
se budete moci podělit o každý 

příjemný zážitek. A schopnost 
poděkovat a pomáhat a těšit se. 
Já se na vás těším moc, i když 
ne vždy přináším jen příjem‑
né zprávy.

Na shledanou.

Petr Pospíšil, starosta obce



7

Obec informuje

4.	 poskytnutí individuální dotace pro Zahrád‑
káři Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2021 ve výši 40 000 Kč na rok 2021,

5.	 poskytnutí individuální dotace pro Svaz tě‑
lesně postižených v České republice z. s., 
místní organizace Rosice z rozpočtu obce Za‑
stávka v roce 2021 ve výši 18 000 Kč na rok 
2021,

6.	 poskytnutí individuální dotace pro Mys‑
livecký spolek Bažant z rozpočtu obce Za‑
stávka v roce 2021 ve výši 15 000 Kč na rok 
2021,

7.	 poskytnutí individuální dotace TJ Čechie Za‑
stávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2021 ve výši 400 000 Kč na rok 2021,

8.	 poskytnutí individuální dotace HC Zastáv‑
ka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021 
ve výši 80 000 Kč na rok 2021,

9.	 poskytnutí individuální dotace FKM Kahan, 
z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021 
ve výši 100 000 Kč na rok 2021,

10.	poskytnutí individuální dotace Svaz neslyší‑
cích a nedoslýchavých v ČR, z. s. z rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2021 ve výši 10 000 Kč 
na rok 2021,

11.	 dodatek č. 1 k plánu účetních odpisů obce Za‑
stávka na rok 2021,

12.	dodatek č. 1 k odpisovému plánu Základní 
školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Za‑
stávka, příspěvková organizace na rok 2021,

13.	dodatek č. 1 k odpisovému plánu Domu dětí 
a mládeže Zastávka, příspěvková organiza‑
ce na rok 2021,

14.	ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc. 
č. 180/1,

15.	ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. 
č. 1003/22, zahrada, o výměře 112 m2 a k po‑
zemku parc. č. 1004/11, ostatní plocha, o vý‑
měře 34 m2,

16.	uzavření Smlouvy č.: ZN‑001030063201/
001‑DURP o smlouvě budoucí o zřízení věc‑
ného břemene mezi obcí Zastávka a společ‑
ností EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, IČO: 280 85 400, v souvislosti 
s realizací stavby „Zastávka – Oujezský: NN 
přip., kab. příp. “ na pozemku parc. 1043/3 
v k. ú. Zastávka,

17.	 pronájem části pozemku parc. č. 174/1, ostat‑
ní plocha, o výměře 40 m2,

18.	investiční záměr „Výstavba zázemí/šaten 
ve sportovním areálu obce Zastávka“ s tím, 
že tento investiční záměr odpovídá koncep‑
ci sportu a volnočasových aktivit obce Za‑
stávka v rámci Plánu rozvoje sportu v obci 
Zastávka,

19.	podání žádosti do dotačního titulu Národní 
sportovní agentury,

20.	uzavření smlouvy na podání žádosti do do‑
tačního programu Národní sportovní agen‑
tury s Regionální rozvojovou agenturou vý‑
chodní Moravy,

21.	dofinancování podpořené investiční akce 
„Výstavba zázemí/šaten ve sportovním are‑
álu obce Zastávka“ z rozpočtu obce Zastávka,

22.	zahájení výběrového řízení na realizaci akce 
„Přístavba učeben v DDM Zastávka“,

23.	investiční záměr „Výstavba osvětleného pře‑
chodu se světelnou signalizací pro chodce 
pod školou“,

24.	podání žádosti do dotačního titulu Nadace 
ČEZ Oranžové přechody,

25.	dofinancování podpořené investiční akce 
„Výstavba osvětleného přechodu se svě‑
telnou signalizací pro chodce pod školou“ 
z rozpočtu obce Zastávka,

26.	závěry výběrového řízení „Komplexní po‑
jištění obce Zastávka“ a příslušné pojistné 
smlouvy,

27.	zrušení předkupního práva na byt č. 8 a do‑
hodu o zániku předkupního práva v bytovém 
domě Zastávka, Stará osada 569,

28.	uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v by‑
tovém domě Zastávka, Stará osada 569, 
od 1. 5. 2021 do 30. 11. 2021,

29.	převod práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní k bytu 
č. 8 v bytovém domě na ulici Stará osada 569,

30.	uzavření Smlouvy č.: ZN‑001040020032/
001‑DURP o smlouvě budoucí o zřízení věc‑
ného břemene mezi obcí Zastávka a  spo‑
lečností EG.D,  a.  s., jejímž předmětem je 
realizace stavby „Zastávka – Domky 62: NN 
kab. přip.“ na pozemku parc. č. 86/23, 86/37 
v k. ú. Zastávka,
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31.	uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. BP‑
20124, mezi obcí Zastávka a Českou repub‑
likou – Úřadem pro zastupování státu ve vě‑
cech majetkových, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 1265/2 
v k. ú. Zastávka (chodník na ulici Lipová),

32.	uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a společností BETON RUSÍN, s. r. o., Rosická 
333, 664 17 Tetčice, jejímž předmětem je ná‑
kup betonové směsi a ostatního stavebního 
materiálu v období od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021 
pro potřeby obce.

ZO bere na vědomí:
1.	 rozpočtové opatření č. 9/2021,
2.	 informace o činnosti zřízených příspěvko‑

vých organizací a organizačních složek obce,
3.	 informace místostarosty obce o činnosti or‑

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

4.	 záměr prodeje pozemku parc. č. 133/4, zahra‑
da, o výměře 240 m2,

5.	 záměr prodeje pozemku parc. č. 180/1, zahra‑
da, o výměře 269 m2,

6.	 záměr prodeje pozemku parc. č. 1003/10, za‑
hrada, o výměře 127 m2,

7.	 záměr prodeje pozemku parc. č. 161/13, ostat‑
ní plocha, o výměře 154 m2,

8.	 záměr směnit pozemky parc. č. 565/22 o vý‑
měře 130 m2, parc. č. 550/4, o výměře 181 m2, 
parc. č. 345/3, o výměře 225 m2, a pozemek 
parc. č. 345/4, o výměře 86 m2 v majetku obce 
Zastávka za pozemek parc. č. 1266/26, o vý‑
měře 691 m2, v majetku společnosti LEIS Park 
Julius, s. r. o.,

9.	 záměr prodeje pozemku parc. č. 166, zahrada, 
o výměře 97 m2, a současně odkup pozemku 
parc. č. 178/2, orná půda, o výměře 221 m2,

10.	záměr prodeje pozemku parc. č.  1003/17, 
zahrada, o  výměře 137 m2, prodej pozem‑
ku parc. č. 1004/16, ostatní plocha, o výmě‑
ře 6 m2,

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

12.	Zprávu o bezpečnostní situaci obce Zastáv‑
ka za rok 2020.

ZO ukládá:
1.	 starostovi obce realizovat výběrové říze‑

ní na zhotovitele stavby „Přístavba učeben 
v DDM Zastávka“, včetně schválení zadávací 
dokumentace, stanovení příslušných komisí 
a odpovědných osob a dalších administrativ‑
ních kroků spojených s výběrem zhotovitele,

2.	 starostovi obce zveřejnit významné části 
Zprávy o bezpečnostní situaci obce Zastáv‑
ka za rok 2020 v Zastáveckém zpravodaji.

28. 4. 2021

ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑

ho dne 28. 4. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 

dne 28. 4. 2021,
3.	 prodej části pozemku parc. č. 133/4, zasta‑

věná plocha, o výměře příslušného podílu 
(475/8131) 14 m2, za cenu 500 Kč/m2 a ná‑
klady prodeje a pověřuje starostu obce pod‑
pisem příslušní smlouvy,

4.	 prodej pozemku parc. č.  1003/10, zahrada, 
o výměře 127 m2, za cenu 150 Kč/m2 a pověřu‑
je starostu obce podpisem příslušné smlouvy,

5.	 prodej pozemku parc. č. 180/1, zahrada, o vý‑
měře 269 m2, za cenu 1 000 Kč/m2 a pověřuje 
starostu obce podpisem příslušné smlouvy,

6.	 prodej pozemku parc. č. 161/13, ostatní plo‑
cha, o výměře 154 m2 za cenu 150 Kč/m2,

7.	 směnu pozemků parc. č. 565/22, o výměře 
130 m2, parc. č. 550/4, o výměře 181 m2, parc. 
č. 345/3, o výměře 225 m2, a pozemku parc. 
č. 345/4, o výměře 86 m2, v majetku obce Za‑
stávka za pozemek parc. č. 1266/26, o výměře 
691 m2, v majetku společnosti LEIS Park Juli‑
us, s. r. o. a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné směnné smlouvy,

8.	 prodej pozemku parc. č. 166, zahrada, o vý‑
měře 97 m2, a současně odkup pozemku parc. 
č. 178/2, orná půda, o výměře 221 m2, za cenu 
150 Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné kupní smlouvy,
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9.	 prodej pozemku parc. č.  1003/17, zahra‑
da, o výměře 137 m2, prodej pozemku parc. 
č.  1004/16, ostatní plocha, o výměře 6 m2, 
za cenu 150 Kč/m2 a pověřuje starostu obce 
podpisem příslušné kupní smlouvy,

10.	Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic‑
kého práva k nemovitým věcem č. BP‑21/036 
mezi obcí Zastávka a Úřadem pro zastupová‑
ní státu ve věcech majetkových, jejímž před‑
mětem je bezúplatný převod pozemku parc. 
č. 577/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 930 m2 a pověřuje starostu obce je‑
jím podpisem,

11.	 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc‑
ného břemene č.  ZN‑0011030065959/
001‑DURP mezi obcí Zastávka a společností 
EG.D, a. s., jejímž předmětem je věcné břeme‑
no vzniklé uložením kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 86/23 (ostatní plocha, 
o výměře 951 m2), v k. ú. Zastávka v souvis‑
losti s realizací stavby „Zastávka – Olša: NN 
přip. kab. příp. “ a pověřuje starostu obce pod‑
pisem příslušné smlouvy,

12.	podnájem bytové jednotky č. 5 na adrese Za‑
stávka, Stará osada 569, a to do 1. 12. 2021,

13.	kupní smlouvu mezi Svazkem vodovodů a ka‑
nalizací Ivančice jako prodávajícím a obcí Za‑
stávka jako kupujícím, jejímž předmětem 
je koupě pozemků parc. č.  1005/2, ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 3 m2, a parc. 
č. 1043/1, ostatní plocha, ostatní komunika‑
ce, o výměře 193 m2, za cenu 3 640 Kč a pově‑
řuje starostu obce jejím podpisem,

14.	výběr dodavatele na realizaci akce „Nákup 
vysokozdvižné plošiny pro technickou četu“, 
kterým je na základě nejnižší cenové nabídky 
ve výši 1 970 000,00 Kč (bez DPH) firma Ro‑
thlehner pracovní plošiny, s. r. o., Mezi Úvo‑
zy 2512/2a, Praha Horní Počernice,

15.	kupní smlouvu mezi obcí Zastávka jako ob‑
jednatelem a  společností Rothlehner pra‑
covní plošiny, s. r. o., Mezi Úvozy 2512/2a, 
Praha Horní Počernice jako prodávajícím, 
jejímž předmětem je realizace akce „Nákup 
vysokozdvižné plošiny pro technickou četu“ 
za dohodnutou cenu ve výši 1 970 000,00 Kč 
(bez DPH),

16.	Smlouvu o zajištění přeložky kabelového ve‑
řejného osvětlení a o úhradě nákladů s ní sou‑
visejících mezi obcí Zastávka a Správou želez‑
niční dopravní cesty, státní organizace, jejímž 
předmětem je provedení přeložky veřejného 
osvětlení v k. ú. Zastávka, které je ve vlast‑
nictví obce Zastávka v souvislosti s realizací 
stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Za‑
stávka u Brna, 2. etapa“ a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem.

ZO bere na vědomí:
1.	 rozpočtové opatření č.  10/2021, 11/2021, 

12/2021,
2.	 informace o činnosti zřízených příspěvko‑

vých organizací a organizačních složek obce,
3.	 informace místostarosty obce o činnosti or‑

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

4.	 záměr pronájmu pozemku parc. č. 1129/36, tr‑
valý travní porost, o výměře 211 m2,

5.	 záměr pronájmu pozemku parc. č. 797, zahra‑
da, o výměře 459 m2,

6.	 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 196/1, 
zahrada, o výměře 74 m2,

7.	 záměr pronájmu části pozemku parc. 
č. 1069/1, zahrada, o výměře 20 m2,

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

9.	 záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 569/1, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 40,85 m2, nacházející se 
a vymezená v 1. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 4085/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 4085/65327 na  pozemku parc. č.  10/2 



10

Obec informuje 02 | 2021

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s podílem na pozem‑
ku je zapsána v katastru nemovitostí vede‑
ném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

10.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 569/2, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 79,84 m2, nacházející se 
a vymezená v 2. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 7984/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 7984/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

11.	 záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 569/3 způsob využití byt, jednotka 
vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast‑
nictví bytů, o velikosti 63,38 m2, nacházející 
se a vymezená v 2. nadzemním podlaží v bu‑
dově Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastáv‑
ka, obec Zastávka, a  k  jednotce náležející 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 6338/65327 
na společných částech shora uvedené budovy 
Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 po‑
stavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 6338/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

12.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 569/4, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 78,12 m2, nacházející se 
a vymezená v 2. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 7812/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 7812/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

13.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 569/5, způsob využití byt, jednotka 
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vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast‑
nictví bytů, o velikosti 79,84 m2, nacházející 
se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v bu‑
dově Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 7984/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 7984/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

14.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 569/6, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 62,87 m2, nacházející se 
a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 6287/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 6287/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 

Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

15.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 569/7, způsob využití byt, jednotka 
vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast‑
nictví bytů, o velikosti 77,61 m2, nacházející 
se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v bu‑
dově Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 7761/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 7761/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

16.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 569/8, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 68,73 m2, nacházející se 
a vymezená v 4. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 6873/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
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id. 6873/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

17.	 záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 569/9, způsob využití byt, jednotka 
vymezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast‑
nictví bytů, o velikosti 32,61 m2, nacháze‑
jící se a vymezená v 4. nadzemním podlaží 
v budově Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV 
č. 1265 postavené na pozemku parc. č. 10/2, 
LV 1265, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Zastávka, obec Zastávka, a k jednotce ná‑
ležející spoluvlastnický podíl ve  výši id. 
3261/65327 na  společných částech shora 
uvedené budovy Zastávka, č. p. 569, byt. 
dům, LV č. 1265 postavené na pozemku parc. 
č. 10/2, LV 1265, zastavěná plocha a nádvo‑
ří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a spo‑
luvlastnický podíl ve výši id. 3261/65327 
na pozemku parc. č. 10/2 zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka. 
Jednotka s podílem na pozemku je zapsá‑
na v katastru nemovitostí vedeném Kata‑
strálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno ‑venkov na LV 
č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. Bu‑
dova a pozemek jsou zapsány v katastru ne‑
movitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální praco‑
viště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec 
a kat. území Zastávka,

18.	prodeje bytové jednotky č.  p./č.  jednotky 
569/10, způsob využití byt, jednotka vyme‑
zená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 69,42 m2, nacházející se 
a vymezená v 4. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 

zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve  výši id. 6942/65327 
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 569, byt. dům, LV č. 1265 
postavené na pozemku parc. č. 10/2, LV 1265, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši 
id. 6942/65327 na pozemku parc. č. 10/2 za‑
stavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka. Jednotka s  podílem na po‑
zemku je zapsána v katastru nemovitostí ve‑
deném Katastrálním úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno ‑venkov 
na LV č. 1266 pro obec a kat. území Zastávka. 
Budova a pozemek jsou zapsány v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 1265 pro obec a kat. 
území Zastávka,

19.	záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 79/3, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 105,86 m2, nacházející se 
a vymezená v 3. nadzemním podlaží v budo‑
vě Zastávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 po‑
stavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, 
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, 
obec Zastávka, a k jednotce náležející spo‑
luvlastnický podíl ve výši id. 14/100 na spo‑
lečných částech shora uvedené budovy Za‑
stávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené 
na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavě‑
ná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec 
Zastávka, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 
14/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná 
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Za‑
stávka. Jednotka s podílem na pozemku je za‑
psána v katastru nemovitostí vedeném Ka‑
tastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Brno ‑venkov na LV 
č. 1038 pro obec a kat. území Zastávka. Bu‑
dova a pozemek jsou zapsány v katastru ne‑
movitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovi‑
ště Brno ‑venkov na LV č. 11037 pro obec a kat. 
území Zastávka,
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20.	záměr prodeje pozemků parc. č. 790/3, o vý‑
měře 33 m2, parc. č. 791/2 o výměře 40 m2, 
parc. č. 791/3, o výměře 26 m2, parc. č. 791/6, 
o výměře 48 m2.

11. 5. 2021

ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑

ho dne 11. 5. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 

dne 11. 5. 2021,
3.	 rozpočtové opatření č. 14/2021 obce Zastávka,
4.	 uzavření smlouvy o úvěru se společností Ko‑

merční banka, a. s., registrační číslo smlou‑
vy 99029225266, za účelem financování „Pří‑
stavba učeben a školicího střediska k DDM, 
Zastávka“ ve výši 15 000 000 Kč, s úrokovou 

sazbou 2,09 % p. a. po celou dobu úvěru, nej‑
později splatného dne 15. 4. 2026,

5.	 uzavření smlouvy o úvěru se společností Ko‑
merční banka, a. s., registrační číslo smlou‑
vy 99029225391, za  účelem „koupě stro‑
jů“ ve výši 3 500 000 Kč, s úrokovou sazbou 
2,39 % p. a. po celou dobu úvěru, nejpozději 
splatného dne 15. 4. 2025,

6.	 prodloužení nájemní smlouvy na byt Martin‑
ská osada č. p. 76 do 31. 12. 2021.

ZO bere na vědomí:
1.	 rozpočtové opatření č. 13/2021.

ZO ukládá:
1.	 starostovi obce připravit návrh smlouvy 

na koupi pozemku p. č. 212/2.

Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jubilanty, kteří nám dali svůj souhlas a jsou narozeni 
od ledna do června 2021.

Srdečně blahopřejeme jubilantům k jejich významným životním výročím. Všem přejeme 
zdraví, to nejcennější, co jen může být, i do dalších let.

Leden: p. Ing. Vladimír Křivánek 75 let
Únor: p. František Berghauer 75 let
Duben: p. Vítězslav Kokojan 83 let
 p. Jaroslav Kouřil 83 let
 p. EmílliePlanková blahopřejeme
Květen: p. Drahomíra Kašparovská 94 let
 p. Marta Kočí blahopřejeme
 p. Františka Matoušková 90 let
 p. Milada Matějková 96 let
Červen: p. Marie Ryšavá 94 let
 p. Václav Štěpnička 85 let
 p. Karel Mecerod 92 let

Blahopřání jubilantům, kteří žijí nyní v obci a narodili se v roce 1946, v prvním, svobodném 
roce po ukončení 2. světové války. Ti všichni mají letos krásné výročí 75 let od svého narození.

Sociální komise starosty obce Zastávka
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Statistika nuda je, 
má však cenné údaje…
…tak se to zpívá v několika 
pohádkách, v různých 
obměnách. I my využíváme 
tuto mnemotechnickou 
pomůcku a ze života obce 
v r. 2020 uvádíme několik 
statistických údajů:

• počet	 obyvatel	 v Zastávce	
k 31. 12. 2020 –	2 537

• loni se narodilo 22 dětí

• loni zemřelo 74 spoluobčanů
• v naší obci bydlí 24 občanů 

starších 90 let, ještě větší po‑
čet starších 90 let žije v míst‑
ním Domově pro seniory.

Další statistické údaje 
týkající se jiných oblastí 
života v obci:
• nejvýznamnější investič‑

ní akcí v loňském roce byla 

rekonstrukce kanalizace 
a silnice na Červeném vrchu

• v  roce 2020 neuhradilo 
230 občanů poplatek za svoz 
a  likvidaci komunálního 
odpadu.

I tyto údaje – to je statistika.

Informují: J. Baštařová, 
I. Pezlarová

Přehled trestné činnosti v teritoriu 
obce Zastávka v roce 2020
Celkem bylo ve shora 
uvedeném období šetřeno 
40 trestných činů, přičemž 
u 31 trestných činů byl 
zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:
• krádeže vloupáním do ro‑

dinných domů, firem, no‑
vostaveb, stavebních buněk 
a garáží – 8 případů

• krádeže z vozidel a součás‑
tek vozidel – 3 případy

• krádeže prosté – 5 případů
• násilná trestná 

činnost – 3 případy
• přechovávání 

OPL – 5 případů
• řízení vozidla pod vlivem 

návykové látky (alkohol, 
drogy) – 2 případy.

• ostatní trestná čin‑
nost (jedná se zejména 

o trestné činy neplace‑
ní výživného, maření vý‑
konu úředního rozhod‑
nutí, podvody, ohrožování 
výchovy dítěte a padělání 
bankovek) – 14 případů.

Přehled spáchaných 
přestupků v teritoriu obce 
Zastávka v roce 2020

Celkem bylo za uvedené ob‑
dobí šetřeno 218  přestupků, 
z  čehož byl u  203  přestupků 
zjištěn pachatel, oznámeno/
odevzdáno k projednání 59 pře‑
stupků, odloženo 11 přestupků.

Skladba přestupků:
• přestupky proti 

majetku – 15 případů
• řízení vozidla pod vlivem 

návykové látky (alkohol, 
drogy) – 9 případů

• přestupky proti občanské‑
mu soužití – 30 případů

• přestupky 
v dopravě – 158 případů

• nerespektování nařízení 
vlády – 6 případů

• přestupky řešené příkazem 
na místě – 148 případů.

Dále bylo v Zastávce prove‑
deno 32  šetření. Tato šetření 
se týkala součinnosti s ostatní‑
mi složkami Policie ČR, zpráv 
pro soudy a  dalších státních 
organizací.

Spolupráce se samosprávou 
obce Zastávka je na velmi dob‑
ré úrovni.

PČR, 
obvodní oddělení Rosice
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RIC INFORMUJE
Ohlédnutí za dalším obdobím doby covidové

Fungování a provoz RIC 
jsme se snažili přizpůsobit 
aktuální situaci. Podívejte se, 
jak se nám podařilo se s touto 
situací poprat. Od poloviny 
května máme opět otevřeny 
všechny prostory našeho 
infocentra. Doufáme, že to 
bude už natrvalo a budeme se 
s vámi moci opět potkávat.

Barevné Velikonoce
Letošní svátky jara jsme po‑

jali kreativně, ale stále v  on‑
‑line formě. Pod taktovkou 
paní Jany Kvapilové bylo mož‑
né si vyrobit, a tak následně oz‑
dobit svůj domov vlastnoručně 
vyrobenými patchworkovými 
kraslicemi, šitými slepičkami 
a tulipány. K tvoření pro nej‑
menší jsme si přizvali šikovnou 
Emu, která ukázala, jak si děti 
mohou vyrobit ovečku z ovčí‑
ho rouna. Tyto aktivity jsme 
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doplnili čtenými pohádkami 
a individuální výrobou veliko‑
nočního zajíčka. Do okolí info‑
centra jsme situovali Stezku 
bystrého zajíčka – velikonoční 
putování převážně pro mlad‑
ší děti. Začínala u jedné z ve‑
likonočně nazdobených sakur 
a jednotlivé úkoly „hlídali“ za‑
jíčci ze sena. Na malé luštitele 
čekala drobná odměna v podo‑
bě kuřátka líhnoucího se z va‑
jíčka. Mile nás překvapila vaše 
hojná účast.

On ‑line Permoníček
V době, kdy nám setkávání 

nebylo přáno, jsme se rozhod‑
li pro natáčení Permoníčků, 
na které jste byli zvyklí. Do on‑
‑line herniček jsme zařadili co 
nejvíce říkanek a her, které se 
mohou děti učit doma. Bereme 
to jako formu inspirace pro ro‑
diče. Doufáme však, že se nám 
pomalu doba vrací do normálu 
a budeme si moci užívat Per‑
moníčky společně s dětmi tady 
u nás v centru, nebo venku. Plá‑
nujeme připravit i jednoduché 
dílničky pro mrňousky.

Nový Zéland
Cestovatelskou přednáš‑

ku jsme měli v plánu již dlou‑
ho. Bohužel se nemohla za‑
tím uskutečnit i s vámi, a tak 
jsme opět natočili video. Ten‑
tokrát jsme se rozhodli do něj 
zapojit hlavně diváky. Vytvořili 
jsme formulář, kam nám každý 
mohl napsat své otázky týkající 
se Nového Zélandu. V této be‑
sedě odpovídal Tomáš Dorazil, 
který na Novém Zélandu strá‑
vil 15 měsíců, převážně bydlel 
v autě a okusil i místní práci. 

Na vaše nejčastější otázky To‑
máš následně odpověděl. Video 
stále najdete na našem YouTu‑
be kanále.

Sukně pro Julii
Při natáčení nového videa 

s Petrou Koukalovou, kde uka‑
zovala, jak si jednoduše ušít 
doma slušivou kolovou sukni, 
nás napadlo, že bychom mohli 
udělat dobrou věc. Při přemýš‑
lení jak a komu udělat radost, 
nám došlo, že máme v RICku 
pokladničku na stavbu Domu 

pro Julii. To je dětský hospic, 
který má stát v Brně. Paní šva‑
dlenka ochotně nastříhala růz‑
né látky, které si pak každý 
mohl koupit za  cenu 150 Kč, 
z nichž celá stokoruna putova‑
la do pokladničky na Dům pro 
Julii. Ušitou sukni z videa jsme 
vydražili a výtěžek byl vložen 
do pokladničky. Mockrát děku‑
jeme všem, kdo se zapojil!
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Férová snídaně – Snídáme 
férově, tentokrát na výletě!

Fair trade aktivity jsme le‑
tos v Zastávce podpořili už po‑
třetí. Bohužel ani tentokrát ne‑
šlo o tradiční piknik a nemohli 
jsme snídat společně, ale na vý‑
letě pouze se svými nejbližší‑
mi. Kromě toho, že jsme se za‑
registrovali a výletně posnídali, 

jsme pro vás připravili video 
na jablkový moučník s recep‑
tem od Evy Tóth. Eva je mladá 
maminka, která miluje zdra‑
vé vaření a pečení, a dokonce 
se podílela na tvorbě kuchařky 
Srdcem v kuchyni. Koláč při‑
pravila z fairtradových a lokál‑
ních surovin a byl nejen zdra‑
vý, ale také báječně chutnal. 
Video i s receptem jsme umís‑
tili na YouTube kanál.

Vycházka s holemi
V  polovině května jsme se 

vydali na vycházku s paní An‑
dráškovou. Ta rozumí Nor‑
dic Walkingu, a tak nás do něj 
zasvětila. Po úvodní přednáš‑
ce a rozcvičení jsme se vydali 
s hůlkami přes rosickou oboru. 
Vycházka měla velký úspěch, 
my jsme neváhali a  hned si 
paní Andráškovou rezervovali 
na další termíny.

Minijarmarky
V minulém čísle zpravoda‑

je jsme vám slíbili překvape‑
ní – a tím je pořádání pravidel‑
ných minijarmarků. Budou se 
konat ve středu od 10 do 16 ho‑
din, pokud bude zájem, může‑
me jejich trvání prodloužit až 
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do podvečerních hodin. Umís‑
tili jsme je záměrně na  pro‑
stranství před infocentrem, 
protože ve všední dny zde bývá 
poměrně živo.

Komu pracovní den nevyho‑
vuje, může využít klasických 
jarmarků – pouťového v červ‑
nu, tradičního jako součást 
Hornických slavností v  září 
a předvánočního při Advent‑
ním zastavení. Další termíny 
najdete na  našich webových 
stránkách, nebo sledujte Fa‑
cebook a výlepové plakátova‑
cí plochy.

Oslovili jsme řadu malopro‑
dejců a výrobců. Účast postup‑
ně přislibují také pěstitelé, ale 
i  drobní řemeslníci. Doufá‑
me, že se jarmarky budou po‑
stupně rozšiřovat a zaplňovat 
dalšími zajímavými produkty 

a  výrobky. Pro vaši dobrou 
pohodu je budeme doplňovat 
o  doprovodný program jako 
jsou například rukodělné díl‑
ny, drobná vystoupení přede‑
vším pro děti, uvažujeme tře‑
ba i o tematickém ladění.

První ze sedmi plánovaných 
minitrhů proběhl 19.  květ‑
na 2021. Pod rozkvetlými kašta‑
ny a na přilehlém okolí se pro‑
dávalo, nakupovalo, ale také se 
malovaly kamínky a nechyběl 
ani hudebně pohybový pro‑
grámek pro děti. Zatímco děti 
cvičily a učily se nové říkanky, 
mohly maminky nakupovat. 
Těšíme se na vás zase příště.

Kouzlo starých časů
Doby dávno minulé jsme si 

připomněli při prvním společ‑
ném odpoledni s prohlížením 

starých fotek Zastávky. Bě‑
hem promítání snímků z  ar‑
chivu Memoria, který jsme 
začali začátkem tohoto roku 
shromažďovat, se rozproudi‑
la zajímavá debata především 
o tehdejším dění, divadle a čin‑
nosti v dalších zájmových spol‑
cích. Zájemci o historii si foto‑
grafie zastáveckého archivu 
mohou prohlédnout na strán‑
ce https://archiv ‑zastavka.cz. 
Moc děkujeme těm, kteří nám 
přinesli svoje fotografie a za‑
půjčili nám je k  oskenování. 
Rádi bychom vás touto cestou 
požádali o spolupráci a výpo‑
moc, aby se archiv mohl dále 
rozrůstat. Pokud vlastníte něja‑
ké zajímavé historické snímky 
a poskytnete nám je k dispozi‑
ci, budeme vám vděčni. Zajíma‑
jí nás také příběhy s nimi spo‑
jené. Těšíme se na některé další 
společné odpoledne věnované 
„starým dobrým časům“.
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Virtuální univerzita třetího 
věku

I další, již pátý semestr stu‑
dentů univerzity třetího věku 
musel proběhnout distančně 
bez příjemných setkání u kávy 
a společného sledování před‑
točených přednášek druhé‑
ho dílu o české historii. V říj‑
nu opět zahájíme další cyklus 
na nové téma, doufáme, že už 
prezenčně. Kromě pokračují‑
cích se mohou během září při‑
hlásit i noví zájemci. Vybereme 
některé z více než třiceti nabí‑
zených témat z oblasti, umění, 
architektury nebo třeba příro‑
dy, módy, oděvnictví a dalších.

Výstavy
Po opětovném znovuotevře‑

ní všech prostor infocentra si 
mohli naši návštěvníci pro‑
hlédnout výstavu ke 100. výro‑
čí přejmenování Zastávky, kte‑
rou jsme loni na podzim museli 
předčasně uzavřít. Na ni navá‑
zala výstava Užijte si Kahan 
ve  fotografii  – nejpovedeněj‑
ší snímky ze dvou soutěží, při 
kterých amatérští fotografové 
zachycovali svá nejoblíbenější 

místa, samozřejmě v  našem 
mikroregionu. Slavnostní ver‑
nisáž proběhla 2. června 2021 
a výstava potrvá až do konce 
července.

PŘIPRAVUJEME:
V  době uzávěrky tohoto 

zpravodaje připravujeme pro‑
gram letošní Zastávecké pou‑
ti. O průběhu akce vás budeme 
informovat v dalším čísle ZZ. 
V  plánu máme také koncert 
tria Musica Dolce Vita v kapli 
sv. Jana Křtitele.

Na  letní měsíce kromě již 
zmiňovaných minijarmar‑
ků (21. 7. a 18. 8.) připravuje‑
me další procházky s  treko‑
vými holemi, u červencového 
a  srpnového termínu uvažu‑
jeme o přesunutí na dopoled‑
ní hodiny, kdy nebude takové 
horko, a procházky tak budou 
příjemnější.

Na  některý prázdninový 
podvečer také domlouváme 
další ornitologickou vycházku.

Termín Ovínění, které se 
změnilo z JARNÍHO na LETNÍ, 
jsme stanovili na pátek 16. čer‑
vence. Doufáme, že vše vyjde 

a  „ovíňovat“ se budeme moci 
nejen v prostorách infocentra, 
ale i venku na terase Pod Kašta‑
ny a  přilehlém prostranství. 
Kromě degustace moravských 
vín se můžete těšit na vinnou 
lekci o  snoubení vína a  jídla 
a to vše za doprovodu cimbálo‑
vé muziky Pálinka.

Pokud epidemiologická si‑
tuace dovolí, tak i ZasFest letos 
bude. Opět s hudebním a do‑
provodným programem pro 
malé i velké na hřišti TJ Čechie.

Srpen a  začátek září bude 
patřit výstavě Obrazy slav‑
ných rukou amatérů. Letošní 
cyklus je věnován 180. výročí 
narození Augusta Renoira, ale 
k vidění bude dále třeba Mo‑
net, Klimt, Mucha a další, ale 
malované amatérskými uměl‑
ci výtvarných kurzů ArteSvět. 
Obrazy, jejichž předlohami jsou 
díla slavných světových i čes‑
kých malířů, jsou od originá‑
lů téměř k nerozeznání. Přijď‑
te se podívat a posoudit, jestli 
je tomu tak.

Září zahájíme pohádkou 
z dalšího ročníku Malého fes‑
tivalu loutky. Ústřední akcí ce‑
lého podzimu budou Hornic‑
ké slavnosti, které pro vás již 
chystáme. Sledujte naše webo‑
vé a facebookové stránky, In‑
stagram a  výlepové plochy. 
Informace o programu a účin‑
kujících budeme pravidelně 
přidávat a  upřesňovat. Rádi 
bychom na podzim uskutečnili 
ještě oslavy dvou dalších výro‑
čí, snad vše vyjde, jak plánuje‑
me. TĚŠÍME SE NA VÁS!

Jarmila Helsnerová 
a Kateřina Havlová
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400 let od popravy 27 českých pánů 
na Staroměstském náměstí v Praze
Po prohrané bitvě českých stavů 8. listopadu 1620 na Bílé hoře 
vyvinula rakouská vítězná strana veškeré úsilí, aby vojenskou 
porážku dovršila porobení českého národa.

Hlavní vůdci stavovského 
povstání byli zatčeni a posta‑
veni před soud. Celkem bylo 
zatčeno 61 představitelů sta‑
vovského povstání. Jezui‑
té žádali od císaře Ferdinan‑
da II., aby se nelekal poprav. 
Císař nakonec rozsudky smr‑
ti nad 27 hlavními představi‑
teli stavovského povstání po‑
depsal. K  popravě, která se 
konala 21. června 1621 na Sta‑
roměstském náměstí v  Pra‑
ze, bylo odsouzeno dvacet 
dva Čechů a pět Němců. Mezi 
odsouzenými byl také jeden 
katolického vyznání, ostat‑
ní odsouzenci byli protestan‑
té. Na náměstí bylo postave‑
no pódium potažené černým 
suknem. Ráno v pět hodin za‑
zněla salva z děla, zavřely se 
městské brány a  na  náměs‑
tí vpochodovalo císařské voj‑
sko. Ještě před začátkem po‑
pravy se po  krátkém dešti 
rozplynuly mraky a nad Pra‑
hou se ukázala dvojitá duha. 
Odsouzenci před zahájením 
exekuce zpívali společně pí‑
seň Jiřího Strejce V těžký čas 
zármutku svého vzýval jsem 
Boha samého.

Popravě předsedal Karel I. 
z Lichtenštejna (1569–1627), 
který byl ustanoven správ‑
cem Českého království. 

Odsouzení byli po  jednom 
vyvoláváni, byl jim přečten 
rozsudek a  následovala po‑
prava. Všechny popravy vy‑
konal pražský kat Jan Myd‑
lář se svými pomocníky. Při 
prováděné exekuci se mo‑
hutně bubnovalo, aby neby‑
ly slyšet poslední promluvy 
odsouzených a jejich naříká‑
ní během popravy. Urozeným 
šlechticům byla setnuta hlava, 
ostatní byli odsouzeni k smr‑
ti oběšením. Rektoru Univer‑
zity Karlovy Janu Jeseniovi byl 
před setnutím hlavy vytrhnut 
za živa jazyk a následně bylo 
jeho tělo rozčtvrceno a  jeho 
části rozmístěny na různých 
místech po Praze. Některým 
popraveným byla useknuta 
pravá ruka. Exekuce trvala 
až do půl jedenácté. Dvanáct 
useknutých hlav šlechticů 
a  rytířů bylo dáno do ocelo‑
vých košů, zavěšeno na tyče, 
a pro potupu českého národa 
vystaveno na Mostecké věži. 
Tam zůstaly viset až do pří‑
chodu saského vojska v roce 
1631, které během třicetileté 
války obsadilo Prahu.

Další odsouzenci, pražští 
měšťané Josef  Kubín, Vác‑
lav Božecký a Jan Švehla, byli 
druhý den ráno vymrskáni 
z Prahy a úředníkovi Starého 

Města pražského Mikuláši Di‑
višovi byl za živa přibit jeho 
jazyk na dvě hodiny k šibeni‑
ci, na které ještě visela těla od‑
souzených z předešlého dne. 
Odsouzen byl za  to: „že Fri‑
dricha do  Prahy přijíždějí‑
cího vítal a z Prahy nějakým 
vinšem vyprovázel“. Pomsta 
byla vykonána také na Mar‑
tinu Fruweinovi, který při 
pokusu o útěk z vězení spadl 
do Jeleního příkopu a při pádu 
se smrtelně zranil. Aby neu‑
nikl „spravedlnosti“, bylo jeho 
tělo posmrtně rozčtvrceno 
a vyvěšeno na Bílé hoře. Jeho 
hlava byla dána do ocelového 
koše a vystavena na Koňském 
trhu. Všem odsouzeným byl 
zkonfiskován majetek a pro‑
dán v dražbě.

Nejvíce na popravách zís‑
kal Karel  I. z  Lichtenštejna. 
Paradoxem zůstává, že byl 
původně členem Jednoty bra‑
trské a  za  svého mládí stu‑
doval na  bratrském gymná‑
ziu v Ivančicích. V roce 1599 
však konvertoval ke katolické 
víře. Toto hrůzné a kruté diva‑
dlo mělo mít také pokračování 
v Brně. Na naléhání a přímlu‑
vu Karla Staršího ze Žerotína 
u kardinála Františka z Dit‑
richštejna však bylo odvolá‑
no. Odsouzení byli uvězněni 
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na  hradě Špilberk. Na  pan‑
ství Karla Staršího ze Žerotí‑
na v Náměšti nad Oslavou, Ro‑
sicích a v Brandýse nad Orlicí 
se ukrývali někteří význam‑
ní duchovní Jednoty bratrské. 
V Brandýse nad Orlicí praco‑
val na svém díle Labyrint svě‑
ta a ráj srdce J. A. Komenský, 
který své dílo také proto Karlu 
Staršímu ze Žerotína věnoval.

Celá porážka byla nakonec 
dokončena nařízením císaře 
Ferdinanda II. O novém zem‑
ském uspořádání, které pla‑
tilo pro Čechy od  roku 1627 
a  pro Moravu od  roku 1628. 
Tímto nařízením byla ukon‑
čena samosprávnost Čech 
a Moravy. Nekatolíci museli 

ze země odejít, to se však ne‑
týkalo poddaných. Poddaní 
byli nuceni přejít na katolic‑
kou víru, což mělo za následek 
zbíhání  – útěky poddaných 
do Uher, Polska, Saska a Prus‑
ka. V první vlně odešlo z Čech 
a Moravy asi 30 000 exulantů. 
V průběhu tvrdé rekatolizace 
uteklo z českých zemí do za‑
hraničí asi 8 000 poddaných.

Pronásledování nekatolíků 
v Čechách ustalo až po vydání 
Tolerančního patentu císařem 
Josefem II. 13. října 1781. Vydá‑
ním patentu se mohli nekato‑
líci přihlásit k luterské, nebo 
reformované (helvétské) círk‑
vi. Jednota bratrská nebyla 
povolena. Ta byla obnovena až 

po vzniku Československé re‑
publiky v roce 1918. Do dneš‑
ních dnů však působí ve světě 
pod názvem Moravští bratři – 
Moravian brothers.

Průběh popravy na Staro‑
městském náměstí popisuje 
ve svém románu Mistr Kam‑
panus spisovatel Zikmund 
Winter. Pocity Martina Divi‑
še, muže přibitého za  jazyk, 
jsou popsány v knížce Za ja‑
zyk přibitý, kterou napsal J. B. 
Čapek. Průběh tvrdé rekatoli‑
zace českých zemích popisuje 
v románech Temno, Sousedé, 
U  domácího prahu a  Poklad 
spisovatel Alois Jirásek.

Prohra českých stavů 
na Bílé hoře měla za následek 

Staroměstské náměstí v den popravy. Vpravo ve výřezu je Mostecká věž. Místo, kde byly zavěšeny hlavy popravených, 
je označeno písmenem „N“. Soudobá rytina
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nejen 300 let poroby českého 
národa pod habsburskou vlá‑
dou, ale po uzavření Vestfál‑
ského míru (1648) také roz‑
dělení Evropy na  dvě části, 
katolickou a protestantskou.

Rozhovor Mistra Kampana, 
rektora Univerzity 
Karlovy, s Václavem 
Bundovcem z Budova den 
před popravou 27 českých 
pánů na Staroměstském 
náměstí:

„Vzpomínal jsem na vás, do‑
mine rector, už před tou bitvou 
kolikrát a v žaláři potom přečas‑
to, vy jste o  tom se mnou kdy‑
si mluvili, že Čechové vždy po‑
chodili špatně, když spoléhali 
na jiné, na cizí – přiváděli jsme 
si příklady z historie – teď vím, 
co jsme měli učiniti a čeho se va‑
rovati, naši potomci budou mu‑
siti z historie víc se naučiti než 
my. Že jsme se vzepřeli, toho ne‑
lituji, to nám před Bohem bude 
k zásluze, a umříti se nebojím, 
drže se evangelia svatého Jana: 
Buď věrný až do smrti a dám ti 
korunu slávy. Jen mám strach, 
aby svoboda náboženství a všec‑
ka země i národ český teď dokon‑
ce nevzaly pád“.

„Nemohu věřiti, urozený 
pane,“ vece tiše Kampanus, „že 
by Bůh naši zemi ku pádu na‑
strojil, ba nevěřím ještě, ač vás 
sem svezli, že Bůh dopustí, aby 
sloupy naší země byly podraže‑
ny, ohrada roztřískána, země 
aby byla obnažena docela, 
vždy jen soudím, že strojí se jen 
vyhrůžky.“

„Netěšte sebe, netěšte nás!“ 
pravil Budovec, „protivníci ne‑
odpustí, a my věříme, že smrt 
naše bude mučednická, že bu‑
deme k blahoslavenství vzbuze‑
ni, neboť jsme chtěli náboženství 
a  své vlasti pomoci. Protivníci 
neodpustí ani našemu milému 
panu Harantovi, jakkoli je víry 
jejich, podjednou, neodpustí mu, 
že se zastával svobod zemských, 
neodpustí jemu, nerci ‑li nám!“

Z románu Mistr Kampanus

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

Vymrskání tří pražských měšťanů z Prahy. Vpravo je Martin Diviš přibitý 
za jazyk k šibenici. Tato exekuce se konala druhý den po popravě 27 českých 
pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Soudobá rytina
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80. výročí napadení Sovětského svazu 
fašistickým Německem

Dne 22. června 1941 napad‑
la německá vojska Sovětský 
svaz. Začala největší a rozho‑
dující operace 2. světové války, 
která vedla k porážce Německa 
a jeho spojenců. Němci shro‑
máždili na  hranicích se So‑
větským svazem tři seskupení 
armád, které měly celkem 106 
divizí. Na sovětskou armádu 
zaútočilo 2 995 letadel a 3 300 
tanků. Už na podzim byla ně‑
mecká vojska 100 km od Mo‑
skvy, obklíčila Leningrad 

(dnes Petrohrad) a  pronik‑
la do  Stalingradu (dnes Vol‑
gograd). V tomto období nesl 
Sovětský svaz nejtěžší tíhu 
2. světové války. V lednu 1943 
byla německá vojska u  Sta‑
lingradu obklíčena sovětskou 
armádou a musela se vzdát. 
Došlo k obratu ve vývoji vál‑
ky a sovětská armáda pronik‑
la do Berlína a 2. května 1945 
zde vyvěsili sovětští vojáci Je‑
gorov a Kantaria rudou vlaj‑
ku nad Reichstagem (Říšským 

sněmem). Dne 8. května 1945 
německá armáda kapitulovala. 
Letos si připomeneme 76. vý‑
ročí ukončení 2. světové vál‑
ky, válečného konfliktu, který 
stál životy více než 60 milio‑
nu lidí a způsobil nevyčíslitel‑
né morální a majetkové škody. 
Po válce byla Evropa rozdělena 
tak zvanou železnou oponou 
na východní a západní část.

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

SEZNAM	POPRAVENÝCH:
Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Kašpar 

Kaplíř ze Sulevic, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Bedřich z Bílé v Beskydech, Jindřich Otta 
z Losu, Vilém Konecchlumský z Jičína, Diviš Černín z Chudenic, Valentin Kochan z Prachatic, 
Tobiáš Štefek z Koloděj, Kryštof Kobr z Kobenštejna, Jan Šultys z Feldorfu, Maxmilián Hošťálek 
z Javořice, Jan Kutnauer ze Sonenštejna, Simeon Sušický ze Sonenštejna, Nathanael Vodňanský 
z Vracova, Václav Maštěrduský z Jizbice, Ondřej Kocour z Votína, Jindřich Kozel z Peclinavce, 
Jiří Řečický, Michal Witmann, Simeon Vokáč z Chýš a Špicberků, Leander Rüppel z Rumpachu, 
Jiří Havenšild z Fürsternfeldu, Jan Jessenius, Jan Teodor Sixt z Ottensdorfu (byl omilostněn).

Opuštěné německé tanky u Stalingradu po kapitulaci německé armády.
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Na 64 polí stále sedá prach…
Kvůli antikovidovým opatřením přežívají šachisté od počátku roku 
2021 (prakticky tedy již více než rok) ve virtuálním světě herních 
serverů. Všechny mistrovské soutěže sezony 2020/2021 byly ukončeny, 
protože nikdo ani netušil, kdy se bude moci opět normálně hrát.

I když některé oddíly pro‑
vozovaly distanční (video)
tréninky, děti nemají možnost 
se setkat na opravdovém „ži‑
vém“ turnaji. A nutno dodat, 
že zdaleka ne všem (ať už dě‑
tem nebo dospělým) virtuální 
šachy vyhovují. Pro některé 
je opravdu něco úplně jiné‑
ho sedět za reálnou šachovni‑
cí naproti reálnému soupeři 
a  něco jiného před obrazov‑
kou, i  když na druhém kon‑
ci je třeba také reálný člověk 
před svou obrazovkou…

Zatím stále čekáme, až nám 
vláda dovolí trénovat v počtu 

větším než 10 na ploše menší 
než 150 m2 (bavíme se o vnitř‑
ních prostorách) a nebudeme 
se muset při tom „do zblbnutí“ 
testovat a k tomu ještě „dusit“ 
v  respirátorech (nebo rouš‑
kách). Šachista k přemýšlení 
a  soustředění potřebuje na‑
příklad kyslík, tj.  potřebuje 
volně dýchat…

Všem čtenářům přejeme 
krásné léto!

Aleš Dumek, 
Šachy Zastávka

Univerzita třetího věku MU 
neztrácí dech
Je tomu již více než rok, co přednáškové sály Masarykovy 
univerzity zavřely své brány a celý svět zahalily roušky 
a respirátory. Vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku 
MU však volně dýchá dál. Jen probíhá na místě, jež je pro nás 
i pro naše účastníky velikou výzvou – v on-line prostoru.

U3V MU se však této výzvy 
chopila se ctí a posluchači ak‑
tuálně sledují zpoza obrazo‑
vek svých počítačů přednášky 
dlouhodobých, krátkodobých 

tematických i jazykových kur‑
zů. Výuka probíhá na  uži‑
vatelsky velmi jednoduché 
platformě YouTube, nebo 
v  aplikaci Microsoft Teams, 

jež nabízí i možnost interak‑
ce a vstupu do diskuze s vyu‑
čujícími. Snažíme se, aby byla 
výuka po technické stránce co 
nejjednodušší, poskytujeme 
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proto posluchačům po  celou 
dobu trvání kurzů podrobné 
návody i telefonickou podporu. 
Přestože bychom návrat k pre‑
zenčnímu režimu velice uvíta‑
li, s on‑line výukou máme již 
bohaté zkušenosti, jež chceme 
i nadále rozvíjet a postarat se, 
aby byli naši posluchači maxi‑
málně spokojeni.

I  pro akademický rok 
2021/2022, který zahájíme 
v říjnu, jsme připravili něko‑
lik dlouhodobých kurzů. Bude 
možné přihlásit se například 
do tříletého cyklu Všeobecně	
zaměřeného	kurzu, který je 
připravován ve  spolupráci se 
všemi fakultami MU a skvěle se 
hodí pro zájemce o všeobecný 
přehled. Kurz je zakončen slav‑
nostní promocí, během níž po‑
sluchači obdrží osvědčení o ab‑
solvování kurzu.

Tříletý je také zbrusu nový 
cyklus přednášek s  názvem Umělecká	 díla	 a  podoby	 je-

jich	 uměleckohistorické-
ho	vysvětlení, jehož tématem 
budou umělecká díla od rané‑
ho novověku po  současnost. 
Kurz navazuje na úspěšné cyk‑
ly ve spolupráci se Seminářem 
dějin umění FF MU a je taktéž 
zakončen slavnostní promo‑
cí. Nabízíme ale také jednole‑
té kurzy, mezi které patří Kul-
turní	 dědictví	 a  památková	
péče	na Moravě, jejž pořádá‑
me ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, a také 
kurz Univerzita	třetího	věku	
a Moravské	zemské	muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jed‑
nou za 14 dní v období od října 
do května. Pro posluchače při‑
hlášené do dlouhodobých kur‑
zů čeká během akademického 

roku i široký výběr kurzů krát‑
kodobých s nejrůznější tema‑
tikou, například astronomie, 
genealogie, kybernetická bez‑
pečnost nebo kurz o Jižní Ame‑
rice a mnoho dalších. Nudit se 
u nás tedy rozhodně nebudete!

Vzdělávání na  U3V MU je 
bezplatné, uhradit je nut‑
né pouze jednorázové zápis‑
né, které pro celý akademic‑
ký rok činí 800 Kč. Přihlášky 
ke  studiu budeme přijímat 
od  1.  9.  2021. Bližší informa‑
ce o  přihlašování naleznete 
na webových stránkách www.
u3v.muni.cz, kde v brzké době 
upřesníme, zda bude přihlašo‑
vání, a i samotná výuka, probí‑
hat prezenční, či elektronickou 
formou.

Kolektiv U3V
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Zpráva ze zápisů do škol
Na naší škole proběhl v měsíci dubnu 2021 zápis žáků 
do první třídy školního roku 2021/2022.

K zápisu se dostavily děti, 
které dosáhnou šestého roku 
věku do  31.  8.  2021. K  plně‑
ní povinné školní docházky 
mohlo být přijato i dítě, kte‑
ré dosáhne šestého roku věku 
v době od září do konce červ‑
na příslušného školního roku 
(tj. od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022), 
je ‑li přiměřeně tělesně i  du‑
ševně vyspělé a požádá ‑li o to 
jeho zákonný zástupce. Pod‑
mínkou přijetí dítěte naroze‑
ného v období od září do konce 
prosince je také doporučují‑
cí vyjádření školského peda‑
gogického zařízení, podmín‑
kou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června do‑
poručující vyjádření školské‑
ho pedagogického zařízení 
a odborného lékaře.

V  letošním školním roce je 
zápis do prvních tříd již počtvr‑
té posunut z ledno ‑únorového 
termínu na  dubnový termín. 
Zápis z důvodu nařízení vlády 
o uzavření škol proběhl v rám‑
ci mimořádných opatření proti 
covid‑19 pouze formálně – po‑
dáním žádosti. Děti nemoh‑
ly prokázat dovednosti, které 
získaly v mateřských školách 
i  doma. Ve  školním roce plá‑
nujeme otevřít dvě první třídy.

Statistické údaje
Do školy přišlo celkem 42 žá‑

dostí. Z tohoto počtu je 23 dívek 
a 19 chlapců. Z toho po odkla‑
du přišlo 7 dětí, z toho 3 dívky. 

Celkem 9 dětí bylo z nespádo‑
vých obcí. Zapsáno do první tří‑
dy bylo celkem 28 dětí, 11 chlap‑
ců a 17 dívek, 14 dětí dostane 
odklad, z toho 6 dívek.

Děti si připadají už velké 
a  jsou pyšné na to, že už jsou 
„skoroškoláci“. Tak ať se jim 
od  září ve  škole dobře daří! 
Nezbývá, než popřát všem 
budoucím prvňáčkům pěk‑
ně prožité prázdniny plné slu‑
níčka a  po  nich velkou chuť 
do 1. třídy.

Od 3. do 14. května 2021 pro‑
běhl a škole zápis dětí do ma‑
teřských škol pro školní rok 
2021/2022. V mateřských ško‑
lách bylo uvolněno celkem 
31 míst. Žádost o přijetí do MŠ 
podalo celkem 57  zákonných 
zástupců. Z  celkového počtu 
dětí bylo 29 chlapců a 28 dívek. 

Z celkového počtu 57 žádostí se 
objevilo celkem 12 žádostí z ne‑
spádového obvodu.

Statistické údaje
Celkem jsme přijali 31 dětí, 

z  toho 18  chlapců a  13 dívek. 
Z tohoto počtu bylo 5 budou‑
cích předškoláků. Všechny při‑
jaté děti jsou ze spádového ob‑
vodu a k 31. 8. 2021 dosáhnou 
tří let.

Dvacet šest dětí nebylo přija‑
to, z toho 11 chlapců a 15 dívek. 
Z nepřijatých dětí je celkem14 
ze spádového obvodu. Všechny 
jsou mladší tří let.

Do MŠ U Školy bylo přijato 
celkem 6 dětí, do MŠ Havířská 
celkem 3 děti a do MŠ Babice 
celkem 22 dětí.

Mgr. Radka Bochníčková, 
MŠ a ZŠ TGM Zastávka
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Zprávičky z DDM
Letošní deštivé a studené jaro moc nepřálo vzájemnému setkávání. 
Je pravda, že různá omezení a příkazy nám komplikovaly celé jaro. 
Je dobře, že teď na začátku léta se vracíme do normálních kolejí.

Blíží se klasické venkovní 
akce pro děti. První vlaštov‑
kou byly Dopolední minihrát‑
ky v sobotu 15. 5. 2021. Rádi 
jsme viděli smějící se děti, 
které nadšeně plnily drobné 
sportovní úkoly a společně si 
užívaly skoro prvního jarního 
sluníčka. V příjemném dopo‑
ledním čase mohly děti samo‑
statně plnit disciplíny, mezi 
které patřily střelba na bran‑
ku, slalom mezi stromy, pře‑
nášení vajíček, stavba komí‑
nu z kostek, střelba z praku 
a  další. Za  velké sportovní 
nasazení získaly děti sladkou 
medaili.

Další akcí pro děti byl Den 
dětí. Tentokrát v netradičním 
termínu, a  to až 12.  6.  2021. 
Letošní téma byly pohádky 
a vše kolem nich. Děti si užily 

pohádkové soutěže, koloto‑
če, Popletené pohádkohrátky 
a na závěr nechyběla klasická 
pohádka v podání divadelního 
spolku Kamarádi.

S příchodem letních prázd‑
nin ožije i náš dům dětí letní‑
mi tábory. Jsme rádi, že i letos 
se všechny tábory plně obsadi‑
ly zájemci a už se těšíme na let‑
ní pohodu, koupání a  spous‑
tu nadšených dětí. Táborníci 
se promění v detektivy, malí‑
ře, rytíře, sportovce, dokonce 
i hráče počítačových her. Vě‑
řím, že si to na sto procent užijí.

Teď už nám chybí jen krás‑
né teplé letní počasí a správné 
datum a můžeme vyrazit vstříc 
prázdninovým zážitkům. Po‑
kud se v  létě neuvidíme, tak 
vám zaměstnanci DDM Zastáv‑
ka přejí pohodové léto a krás‑
nou dovolenou.

Michal Kříž, DDM Zastávka
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ZUŠ se (konečně) vrací hlas
Pokud	 chodíváte	 v  odpo-

ledních	hodinách	na procház-
ku	kolem ZUŠ,	určitě	jste	za-
znamenali,	že	naše	budova	už	
není	němá!	Po dlouhých	měsí-
cích,	kdy	jsme	se	museli	spo-
kojit	s tím,	že můžeme	alespoň	
omezeně	 vyučovat	 prostřed-
nictvím	informačních techno-
logií,	se	znovu	můžeme	vidět	
a slyšet	„naživo“.

Stále jsme spoutáni různými 
nařízeními včetně povinného 
testování a nošení respirátorů, 
nicméně to, že můžeme uká‑
zat dítěti přímo ve třídě, jak má 
správně držet nástroj, nebo kde 
přesně v notovém zápisu udělalo 
chybu, je pro nás velmi důležité, 
stejně jako to, že se prostě znovu 
můžeme „potkat“. Díky techno‑
logiím jsme sice mohli alespoň 
nějak pracovat, tato setkání však 
byla přece jen „chladnější“.

A o chladu by mohla vyprá‑
vět například naše paní uči‑
telka výtvarného oboru, která 
svým svěřencům v  zimě pře‑
dávala venku potřebný materi‑
ál a následně je instruovala, aby 
i oni mohli v době uzavření školy 
pracovat. Když se trošku zmírni‑
ly podmínky a zároveň dovolilo 
počasí, uskutečňovala se výuka 
výtvarného oboru v improvizo‑
vané učebně pod širým nebem.

Taneční obor, kde také pro‑
bíhá hromadná výuka, měl ob‑
dobně složitou situaci. Vyučovat 
tanec „na dálku“ je dost neefek‑
tivní záležitost. Jsou ‑li vyučo‑
vanými děti, osobní kontakt je 
nenahraditelný. Přesto se i tady 

paní učitelky snažily dělat ma‑
ximum. Nacvičit velké společ‑
né vystoupení nebylo možné 
a ani by nebylo možné ho osobně 
zhlédnout. Máte ‑li však zájem, 
můžete se podívat na  střípky 
práce tanečního oddělení, které 
jsou dostupné na našich webo‑
vých stránkách ve formě sestři‑
hů většinou z domácích nahrá‑
vek našich žákyň.

Naše webové stránky se v po‑
slední době staly také naším 
virtuálním koncertním sálem. 
Abyste nepřišli o  vystoupení 
svých blízkých a  aby ani děti 
nebyly ochuzeny o zkušenost, 
kterou přináší veřejné vystou‑
pení, natočili jsme pro vás ales‑
poň záznamy vystoupení žáků. 
Rádi byste byli pověstnou zla‑
tou muškou a viděli, jak koncer‑
ty připravujeme? Natáčíme více 
kamerami, žáci mají možnost 
svůj výkon zopakovat a nato‑
čený materiál je třeba následně 
sestříhat tak, aby vznikl profesi‑
onální záznam. Za natočení i vý‑
sledné zpracování děkuji Kamilu 
Horkému. Výhodou prezentace 
na webu je bezpochyby to, že 
se nemůže stát, že byste kon‑
cert nestihli. Záznam koncertu 
si můžete pustit kdykoliv a kde‑
koliv chcete. Bohužel atmosfé‑
ru a kouzlo okamžiku, kdy vidíte 
své potomky vystupovat a sdílí‑
te jejich trému i uvolnění a ra‑
dost po vystoupení počítač zpro‑
středkovat nedokáže.

Aktuální situace nám naštěs‑
tí umožnila uspořádat alespoň 
absolventské koncerty s výsta‑
vou výtvarného oboru v  sále 

a s publikem. Jsme vděčni za to, 
že jsme mohli absolventům tuto 
akci na závěr jejich studia do‑
přát. Pokud jste tyto koncerty 
nestihli, přinášíme vám přehled 
našich letošních absolventů:
• Tereza Hanušová, kytara, 

uč. Roman Andrle
• Max Dušek, kytara, 

uč. Roman Andrle
• Lukáš Bochníček, klarinet, 

uč. Jiří Majer
• Terezie Matulová, housle, 

uč. Jiří Suchomel
• Šárka Svobodová, klavír, 

uč. Alena Kučerová
• Tereza Hanáková, 

elektronické klávesy, 
uč. Jiří Leszczynski

• Kristýna Malá, výtvarný 
obor, uč. Irena Jochová

• Jitka Dudová, výtvarný obor, 
uč. Irena Jochová

• Šárka Klapalová, výtvarný 
obor, uč. Irena Jochová

• Kateřina Nepevná, výtvarný 
obor, uč. Irena Jochová
Všem našim absolventům 

blahopřeji k  jejich vystoupení 
i k uzavření dosavadního studia.

Než naše škola, věřím, že pou‑
ze na dva měsíce, znovu oněmí, 
poslední malé vystoupení na‑
šich žáků proběhne na Zastávec‑
ké pouti 27. června 2021 v zahra‑
dě Dělnického domu. Po tomto 
vystoupení nástroje našich žáků 
na chvíli utichnou, aby si i oni 
mohli odpočinout po tomto ne‑
lehkém školním roce, užít si do‑
volenou s rodiči a snad i hezké 
chvíle s kamarády, které jim byly 
v poslední době odpírány.

Jiří Skřípek, ZUŠ Rosice
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Absolventský koncert 1. 6. 2021 (Šárka Svobodová – klavír)

Květiny (absolventská práce Kateřiny Nepevné)
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Neret Oppenheim – po stopách surrealismu 
(absolventská práce Šárky Klapalové)

Ilustrace 
(absolventská práce Jitky Dudové)

Na křídlech motýlů 
(absolventská práce Kristýny Malé)

Absolventský koncert 1. 6. 2021 
(Lukáš Bochníček – klarinet)
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10:00–18:00 h

www.mikroregionkahan.cz
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