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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,
třetí, poprázdninové, číslo letošního ročníku Zpravodaje už 

má svou finální podobu a vy se můžete věnovat jeho článkům 
a fotografiím.

Možná vás trochu překvapí, jak velkou část fotopříloh tvoří 
právě fotografie „stavební“. Dokumentují řadu ukončených, ale 
i právě probíhajících nebo v blízké budoucnosti naplánovaných 
stavebních úprav a oprav v naší obci, zejména v oblasti pozem‑
ních komunikací, inženýrských sítí a dopravy. Obec Zastávka 
rovněž nabídla inovativnější řešení problému separace odpadů 
v domácnostech a chce jej představit zastávecké veřejnosti.

Přes letní měsíce se podařilo v naší obci nejen pro občany 
Zastávky uspořádat hned několik zajímavých akcí. Minimálně 
o tom svědčí pestrý výběr aktivit RIC Zastávka, obce Zastávka 
nebo DDM Zastávka. Pokud jste osobně nestihli třeba zastávec‑
kou pouť, Letní ovínění, minijarmarky nebo výstavu obrazů, či 
se chcete dozvědět více o mistrovském turnaji v kuličkách, za‑
jímají vás novinky z domečku, zprávy z hasičského tábora v již‑
ních Čechách, máte příležitost právě díky ZZ. A nezapomínáme 
ani na nabídku připravovaného, co vás čeká a nemine na pod‑
zim. Stačí jen číst…
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás po re‑

dakční radě i já co nejsrdečně‑
ji přivítal při četbě podzimního 
čísla Zastáveckého zpravoda‑
je. Doufám, že to bude zase po‑
čteníčko. Zajímavé, poučné, ale 
třeba i inspirativní. Byl bych ve‑
lice rád, kdybyste se o případné 
nápady, náměty, inspirace po‑
dělili s námi ostatními. Nejlépe 
pak i se mnou…

Svoje Slovo starosty dopisu‑
ji v první den nového školní‑
ho roku. Myslím, že společně 
s vámi všemi věřím a doufám, 
že to bude školní rok úplně 
normální, vyplněný především 
vzájemným a pravidelným se‑
tkáváním se. Je zajímavé, koli‑
ka „normálních“ věcí jsme si za‑
čali považovat. Školní docházky, 
posezení s  přáteli, možnosti 
sportovat či navštívit kultur‑
ní představení, film, koncert, 
zábavu. Jsem upřímně rád, že 
velká většina z nás si uvědomi‑
la, že pro uchování co největší 
míry oné „normálnosti“ musí‑
me také něco udělat. Chovat se 
tolerantně, používat zdravý ro‑
zum a, pokud nám to zdravotní 
stav dovolí, nechat se očkovat. 
Za to vám všem děkuji.

Se školstvím souvisí pro mne 
osobně důležitá událost, kte‑
rou bylo odhalení pamětní des‑
ky asi nejvýznamnější osobnos‑
ti zastáveckého školství – panu 
RNDr. Antonínu Radovi. Osob‑
ně jsem se s panem ředitelem 
školy i gymnázia nesetkal, ale 
s  jeho odkazem v našich ško‑
lách takřka na každém kroku. 

Stejně jako s jeho nejbližšími, 
z nichž někteří mne učili a jiné 
jsem mohl učit zase já. Jsem ve‑
lice rád, že jsem alespoň trochu 
mohl přispět k tomu, abychom 
v naší škole měli na pana dokto‑
ra Radu důstojnou vzpomínku.

Ve svém ohlédnutí za letní‑
mi měsíci bych se chtěl krátce 
zmínit i o zahájení distribuce 
popelnic na papír a plast do do‑
mácností, lépe řečeno co nejblí‑
že ke zdroji odpadů. Za pomoci 
mikroregionu Kahan se podaři‑
lo s využitím dotace od Státní‑
ho fondu životního prostředí ČR 
získat tisíc popelnic na podporu 
separovaného sběru výše uve‑
dených komodit. Velmi pozi‑
tivně vnímám, že o smyslupl‑
né separování odpadů je mezi 
vámi zájem, mnoho popelnic 
je již mnohem blíže vám. Prá‑
vě důsledné třídění je totiž je‑
dinou možností, jak nezhoršo‑
vat životní prostředí, ale také 
jak ponechat výši poplatků 
na odpad v přijatelných hod‑
notách. Děkuji proto i  touto 
cestou všem, kteří sami, nebo 
se svými sousedy, našli místo 
pro modré a  žluté popelnice, 
a především chuť zlepšit třídě‑
ní odpadů v obci. Jsme i nadále 
připraveni poskytnout nádoby 
všem z vás, kteří o separaci bu‑
dou mít zájem.

V děkování v souvislosti s lé‑
tem budu pokračovat. Ve svém 
posledním Slově starosty jsem 
s  obavami očekával celoploš‑
nou opravu povrchu komuni‑
kace směrem na Zbraslav. Bo‑
hužel se moje obavy ukázaly 

opodstatněné. Opravy silnic 
mají sice raději teplo než chlad, 
ale – jak se říká – všeho s mí‑
rou. Tropické teploty zname‑
naly zásadní problémy, reál‑
ně hrozilo i přerušení opravy. 
Díky vstřícnosti, relativně klid‑
ným nervům řidičů a obyvatel, 
zejména na objízdných trasách, 
jsme přečkali jeden z víkendů 
v krizovém režimu. Doufám, 
že nová silnice nám bude dob‑
ře sloužit. Spolu s ní i opravený 
chodník pod školou a zásadně 
zrekonstruovaný přechod pro 
chodce. Velký dík patří však 
vám všem.

Jak jsem však v předprázd‑
ninovém vydání zpravodaje 
avizoval, tak zásadní opravy 
budou v naší obci pokračovat. 
Již za  několik málo dnů (po‑
kud platí sliby dané 1. září) za‑
čne rekonstrukce komunika‑
cí a křižovatek v centru obce. 
V roce 2021 na úseku od mos‑
tu k benzínkám, v  roce 2022 
mezi opravovanými křižovat‑
kami, včetně parkovacích míst, 
chodníků, osvětlení, semaforu 
a silnice směrem na Babice. Asi 
se všichni shodneme na tom, 
že je to akce nezbytná, o kte‑
rou bojujeme řadu let. Ale také 
každodenně vidíme přehuš‑
těnou dopravu, proudy vozi‑
del projíždějících obcí. A tuší‑
me, co se bude dít, když bude 
doprava zpomalena semafory 
a  jízdou jedním směrem. Po‑
dle smlouvy by nás mělo če‑
kat složitých 145 dnů v průbě‑
hu let 2021 a  2022. Mysleme 
prosím na to, že prodlužování 



5

Obec informuje

stávající situace je neudržitel‑
né, obchvat v nedohlednu a že 
nás 145 dnů snad přivede k bez‑
pečnější situaci v centru obce. 
Přeji nám všem hodně sil a těch 
pověstných pevných nervů.

Jedna z mých letních vzpomí‑
nek se vztahuje i k první sou‑
hrnné knize o Božím Požehnání, 
Zástavce či Zastávce. Myslím, že 
si ji naše obec zaslouží. Právě 
na jejím vydání se neblaze pro‑
jevila jak koronavirová pande‑
mie, tak moje zdravotní problé‑
my. Zdá se mi, že zapojení nové 
korektorky do  práce na  kni‑
ze přineslo nový impuls, tak‑
že se jejího vydání brzy dočká‑
me. Snad i jejího slavnostního, 

a hlavně společného, uvedení 
do života.

Jsem velice rád, že se v tom‑
to výtisku našeho periodika ob‑
jeví letních zastavení více. Tře‑
ba vy už víte, jaké počasí nám 
vyšlo na letošních Hornických 
slavnostech, což já ještě netu‑
ším. V každém případě doufám, 
že naše „Zastávecké kultur‑
ní léto“, které mělo letos pre‑
miéru, a díky „holkám z RICu“ 
podle mne velice úspěšnou, se 
bude moci modifikovat i na dal‑
ší roční období. Z nichž to ba‑
revné, podzimní, právě začíná.

Přeji nám všem, abychom si 
i toto krásné roční období užili 
zejména ve zdraví. Samozřejmě 

i se svými blízkými a na příjem‑
ných setkáních, z nichž mnohá 
pro vás připravujeme i my. Tě‑
ším se s vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, starosta obce

P.  S.: Za  připomenutí ještě 
stojí i nadcházející volby. Pro 
zachování duševního zdraví 
nesledujte moc debaty a spoty 
a řiďte se při výběru spíše ro‑
zumem a zkušenostmi. Za sebe 
jen znovu připomínám, že my 
obyčejní starostové s malým „s“ 
nemáme nic společného s těmi, 
kteří chtějí vládnout celé zemi, 
těmi, co se označují za Starosty 
s velkým „S“.

Výpisy z usnesení z jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka
30. 6. 2021

ZO schvaluje:

1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 30. 6. 2021,

2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 
dne 30. 6. 2021,

3.	 souhlas s  celoročním hospodařením obce 
Zastávka za rok 2020 a závěrečný účet obce 
za rok 2020, včetně zprávy nezávislého au‑
ditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2020, a to bez výhrad,

4.	 uzavření smlouvy o  výkonu přezkoumá‑
ní hospodaření obce za roky 2021 a 20222 
mezi obcí Zastávka a společností TOP AUDI‑
TING, s. r. o. a pověřuje starostu obce podpi‑
sem příslušné smlouvy,

5.	 prodej bytové jednotky 569/1,
6.	 prodej bytové jednotky 569/2,
7.	 prodej bytové jednotky 569/3,
8.	 prodej bytové jednotky 569/4,

9.	 prodej bytové jednotky 569/5,
10.	prodej bytové jednotky 569/7,
11.	 prodej bytové jednotky 569/8,
12.	prodej bytové jednotky 569/9,
13.	prodej bytové jednotky 569/10,
14.	příkazní smlouvu na zajištění projektového 

managementu na akci Obnova místních ko‑
munikací – ulice Červený vrch, Sportovní. 
Domky, Mánesova, Havířská se společností 
INNOVA Int., s. r. o., jako příkazníkem a obcí 
Zastávka jako příkazcem,

15.	příkazní smlouvu na zajištění administrace 
zjednodušeného podlimitního řízení na akci 
Obnova místních komunikací – ulice Červe‑
ný vrch, Sportovní. Domky, Mánesova, Havíř‑
ská se společností INNOVA Int., s. r. o., jako 
příkazníkem a obcí Zastávka jako příkazcem,

16.	výběr dodavatele na realizaci akce „Výstav‑
ba přechodu pro chodce na ulici Lípová, Za‑
stávka“, kterým je na základě nejnižší ceno‑
vé nabídky ve výši 983 040,00 Kč (bez DPH) 
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firma Magus International, a. s., Pohanko‑
va 6, 628 00 Brno,

17.	 kupní smlouvu mezi obcí Zastávka jako ob‑
jednatelem a společností Magus Internatio‑
nal, a. s., Pohankova 6, 628 00 Brno jako zho‑
tovitelem, jejímž předmětem je realizace akce 
„Výstavba přechodu pro chodce na ulici Lí‑
pová, Zastávka“ za dohodnutou cenu ve výši 
983 040,00 Kč (bez DPH).

ZO bere na vědomí:
1.	 rozpočtové opatření č. 16/2021,
2.	 informace o činnosti výborů zastupitelstva 

obce a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1.	 starostovi obce seznámit se schválením zá‑

věrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský 
kraj a informovat jej o zajištění přezkoumá‑
ní hospodaření.

7. 7. 2021

ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑

ho dne 7. 7. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 

ze dne 7. 7. 2021,
3.	 výběr dodavatele Izolservis, spol. s r. o., síd‑

lem Srbská 2741/53, Královo Pole, 612 00 Brno, 
IČ: 44016832 a pořadí nabídek dle Písemné 
zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. 7. 2021 
pro veřejnou zakázku s názvem „Přístavba 
učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“,

4.	 smlouvu o  dílo mezi obcí Zastávka a  do‑
davatelem Izolservis,  spol.  s  r.  o., se síd‑
lem Srbská  2741/53, Královo Pole, 612  00 
Brno, IČ: 44016832, a dále pověřuje staros‑
tu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným 
dodavatelem,

5.	 pronájem části pozemku parc. č. 196/1, zahra‑
da, o výměře 74 m2 za cenu 5 Kč/1 m2/1 rok,

6.	 pronájem části pozemku parc. č. 1069/1, zahra‑
da, o výměře 20 m2 za cenu 5 Kč/1 m2/1 rok,

7.	 prodej pozemku parc. č. 1129/36, trvalý trav‑
ní porost, o výměře 211 m2 za cenu 150 Kč/m2 
a náklady prodeje,

8.	 prodej pozemku parc. č. 82/2, zahrada, o vý‑
měře 184 m2 za  cenu 150 Kč/m2 a  náklady 
prodeje,

9.	 prodej pozemku parc. č.  1003/11, zahrada, 
o výměře 132 m2 za cenu 150 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje,

10.	prodej pozemku parc. č. 78/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m2 za cenu 500 Kč/m2 
a náklady prodeje,

11.	 prodej pozemku parc. č.  123/36, zastavě‑
ná plocha a nádvoří, o výměře 37 m2 za cenu 
300 Kč/m2 a náklady prodeje,

12.	prodej pozemku parc. č.  123/37, zastavěná 
plocha a  nádvoří, o  výměře 37 m2 za  cenu 
300 Kč/m2 a náklady prodeje,

13.	prodej části pozemků parc. č. 759/1 (trvalý 
travnatý porost) a parc. č. 761/4 (ostatní plo‑
cha) společnosti AXIMA za cenu 1 500 Kč/m2, 
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
o budoucí smlouvě kupní,

14.	uzavření Smlouvy o  bezúplatném převo‑
du vlastnického práva k nemovitým věcem 
č. BP‑21/066 mezi obcí Zastávka a Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod po‑
zemku parc. č. 570/1, ostatní plocha, o výmě‑
ře 174 m2, a pověřuje starostu obce podpisem 
této smlouvy,

15.	prodej bytové jednotky 569/6,
16.	pojistnou smlouvu č. C550002033 uzavřenou 

s pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., jejímž 
předmětem je stavebně montážní pojištění 
na budované dílo „Přístavba učeben a školicí‑
ho střediska k DDM Zastávka“, a pověřuje sta‑
rostu obce jejím podpisem,

17.	 smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a Regionál‑
ní rozvojovou agenturou Východní Moravy, je‑
jímž předmětem je zpracování žádosti o dota‑
ci včetně potřebných příloh na realizaci akce 
Snížení světelného znečištění a energetické 
náročnosti veřejného osvětlení v obci Zastáv‑
ka, v lokalitách podél páteřních komunika‑
cí (státních a krajských), a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem,

18.	smlouvu o výpůjčce movité věci mezi Mikro‑
regionem Kahan dso jako půjčitelem a obcí Za‑
stávka jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je 
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zapůjčení nádob na podporu separovaného od‑
padu a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

19.	na základě předložené cenové nabídky smlou‑
vu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou Soukup 
Miloš, s. r. o., jejímž předmětem je realizace 
díla „Zastávka – chodník na ulici Lípová“ po‑
dél rekonstruované krajské silnice,

20.	smlouvu o využití obecního systému odpado‑
vého hospodářství a zajištění zpětného odbě‑
ru elektrozařízení mezi obcí Zastávka, jako 
místem zpětného odběru, a společností Elek‑
trowin, a. s., jako provozovatelem kolektivní‑
ho systému, která nahrazuje smlouvu ze dne 
14. 11. 2011 a přizpůsobuje smlouvu nové od‑
padové legislativě, a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

ZO bere na vědomí:
1.	 informace o činnosti zřízených příspěvkových 

organizací a organizačních složek obce,
2.	 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, …),

3.	 záměr prodeje části pozemku parc. č. 1034, za‑
hrada, o výměře (celková) 937 m2,

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

ZO ukládá:
1.	 starostovi obce činit veškeré úkony, které ply‑

nou z výběrového řízení na přístavbu učeben 
a školicího střediska k DDM, Zastávka (řešení 
případných námitek, podpis smlouvy, předání 
staveniště apod.).

25. 8. 2021

ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce konané‑

ho dne 25. 8. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 

dne 25. 8. 2021,
3.	 prodej pozemku parc. č.  1034/3, zahrada, 

o výměře 173 m2 za cenu 150 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje,

4.	 nákup podílových listů fondu kolektivního in‑
vestování Czech Real Estate Investment ve výši 
5 000 000 Kč a dále schvaluje nákup dluho‑
pisů DRFG III. 21 – 2021–2024, 5,5 % ve výši 
3 000 000 Kč a za tímto účelem pověřuje sta‑
rostu obce k uzavření komisionářské smlouvy 
se společností EFEKTA obchodník s cennými 
papíry, a. s., prostřednictvím které bude ná‑
kup podílových listů a dluhopisů realizován,

5.	 rozpočtové opatření č. 21/2021 obce Zastávka,
6.	 nájemní smlouvu na pronájem bytové jednot‑

ky č. 4 v domě č. p. 570,
7.	 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v byto‑

vém domě Stará osada 9 do 31. 12. 2021,
8.	 Petra Pospíšila, starostu obce Zastávka, jako 

zástupce obce Zastávka ve výboru společen‑
ství „Společenství vlastníků jednotek Stará 
osada 79“ a k výkonu této funkce Petra Pospí‑
šila zmocňuje,

9.	 navýšení limitu pro riziko vichřice/krupobi‑
tí z 35000 000 Kč na 120 000 000 Kč v rám‑
ci pojistné smlouvy uzavřené mezi obcí Za‑
stávka a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., 
a pověřuje starostu obce podpisem přísluš‑
ných dokumentů,

10.	koupi pozemku p.  č.  212/2, ostatní plo‑
cha, ostatní komunikace, o výměře 499 m2 
a  příslušnou kupní smlouvu, a  to za  cenu 
500 Kč/m2,

11.	 na  základě předložené cenové nabídky 
smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a firmou 
VHS plus, spol. s r. o., jejímž předmětem je rea‑
lizace díla „Zastávka, ul. Kopečky – dešťová ka‑
nalizace“ za cenu 521 129,76 Kč a pověřilo sta‑
rostu obce podpisem příslušné smlouvy o dílo,

12.	přílohu č. 1 a přílohu č. 2 ke smlouvě o odstra‑
ňování a separaci komunálního odpadu v obci 
Zastávka pro rok 2021 mezi obcí a společností 
KTS Ekologie, s. r. o., a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem,

13.	 výběr dodavatele na nákup automobilu Pi‑
aggio, kterým je společnost I ‑tec Czech, 
spol. s. r. o.

ZO bere na vědomí:
1.	 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 174/1, 

ostatní plocha, o výměře 80 m2,
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2.	 rozpočtové opatření č.  17/2021, 18/2021, 
19/2021, 20/2021 obce Zastávka,

3.	 informace o činnosti zřízených příspěvkových 
organizací a organizačních složek obce,

4.	 informace starosty obce o činnosti organiza‑
cí, jichž je obec Zastávka členem, nebo s nimiž 
spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Eko‑
logie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, 
RÚŽ, Energoregion 2020, …),

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

ZO ukládá:
1.	 starostovi obce a finančnímu výboru začlenit 

do rozpočtu na rok 2021 i do návrhu rozpočtu 
na rok 2022 zvýšené náklady plynoucí z posí‑
lení separace odpadů.

Silnice, komunikace, chodníky, 
přechody, jak to je?
Přesně tyto pojmy jsou jedněmi z nejdiskutovanějších snad 
v každé obci a Zastávka není výjimkou. I když zastupitelstvo obce 
do takovýchto objektů každý rok investuje několik milionů korun, 
přesto je pořád kam investovat a co opravovat. Je ale také potřeba 
říci, že se toho i celkem dost za poslední roky opravilo. Nechci 
vyjmenovávat všechny ulice a lokality již opravené, kde nové 
komunikace a chodníky mají, možná jen některé z těch nejaktuálněji 
dokončených, ale chci především vysvětlit, jak takové stavby probíhají 
a představit, kde nás opravy čekají v následujícím období.

Jak již jsem zmínil, řada ko‑
munikací byla opravena anebo 
vybudována i nově. Tomu však 
vždy předchází celkem zásad‑
ní investice do opravy vodo‑
vodu a kanalizace, aby se tak 
zajistila smysluplnost investi‑
ce. Není přece rozumné udě‑
lat novou silnici a  za  pár let 
ji rozkopat díky havarijnímu 
stavu kanalizace nebo někte‑
ré jiné inženýrské sítě. Proto‑
že ale kanalizační řady, pře‑
devším splaškové kanalizace 
jsou v  majetku, nebo mini‑
málně v hospodaření Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivanči‑
ce, jehož je naše obec členem, 

je vždy nutná shoda na společ‑
né investici, což se nám v po‑
sledních letech celkem slušně 
daří. Nebylo by hospodárné 
a  ekonomicky pro obec vý‑
hodné, aby opravovala ze své‑
ho rozpočtu nejen komunika‑
ce, ale i kanalizace a vodovody 
jí nepatřící. Proto je vždy nut‑
né najít vhodnou společnou 
investici s majitelem jednotli‑
vých inženýrských sítí.

Takto společná investice 
byla vyvolána například v lo‑
kalitách ulic Domky, Klobouč‑
ky, Hutní osada, Červený vrch, 
Havířská a Sportovní. Posled‑
ní dvě jmenované lokality mají 

dnes již kanalizaci opravenou, 
respektive novou a momentál‑
ně je čeká oprava povrchu ko‑
munikace. Jelikož se nejed‑
ná zrovna o malou investici, 
požádala obec o  poskytnu‑
tí finanční dotace z rozpočtu 
Ministerstva pro místní roz‑
voj ČR. Žádost o  tuto dota‑
ci neobsahovala pouze nákla‑
dy na opravu ulice Sportovní 
a části Červeného vrchu, kde 
byla provedena oprava kana‑
lizace, ale také o finanční pro‑
středky na opravu komunikací 
na ulici Havířská (nad poby‑
tovým střediskem), na  ulici 
Mánesova a Domky. Celkové 
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náklady v době podání žádosti, 
tedy na konci roku 2020, před‑
stavovaly asi 12 000 000 Kč. 
V rámci tohoto dotačního ří‑
zení byla obec úspěšná a po‑
dařilo se získat dotaci ve výši 
8 000 000 Kč. Bohužel však 
osm je více než šest milionů, 
což dle platné legislativy na‑
řizuje obci se řídit specifický‑
mi pravidly, a tudíž bylo nutné 
zadat dopracování další nut‑
né dokumentace pro realizaci 
jednotlivých oprav a následo‑
vat bude také výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Vše má 
ale různé lhůty, termíny a ně‑
kdy téměř nesplnitelná krité‑
ria, která vše jen kompliku‑
jí. Pevně však věřím, že se vše 
podaří dotáhnout a nejpozdě‑
ji na jaře příštího roku zvlád‑
neme další komunikace uvést 
do odpovídajícího stavu.

Pozemní komunikace jsou 
problémovými objekty, kte‑
ré však všichni potřebujeme 

ke každodennímu životu. Stej‑
ně tak jako je všechny chceme 
udržované a bez výtluků, musí 
být také bezpečné. Za  tím‑
to účelem v letošním roce do‑
šlo také k  výstavbě nového 
přechodu pro chodce na uli‑
ci Lípová. Je to první přechod 
pro chodce opatřený semafo‑
rem. I zde byla cesta k získá‑
ní stavebního povolení dlou‑
há. Trvala téměř dva a  půl 
roku a stavební povolení bylo 
vydáno dokonce se záporným 
stanoviskem dopravní policie. 
Ve chvíli, kdy píši tento článek, 
je již přechod dostavěn, pře‑
dán a čekáme na  jeho kolau‑
daci. Snad nám tentokrát po‑
licie nebude bránit a přechod 
bude co nejdříve plnohodnot‑
ně plnit svoji funkci.

Všechny jmenované stavby 
byly takzvaně lokálního vý‑
znamu. Těmi většími, které 
už máme snad za sebou, byla 
oprava povrchu komunikace 

na  ulici Lípová a  následně 
pak na  ulici Babická. Všich‑
ni jsme rádi, že díky inten‑
zivnímu tlaku jak na  vede‑
ní Jihomoravského kraje, tak 
i  na  správce těchto komuni‑
kací, Správu a  údržbu silnic 
Jihomoravského kraje, se po‑
dařilo vynutit investici za více 
než 6 000 000 Kč a tristní stav 
těchto silnic zůstane minulos‑
tí. Sice tím byly vyvolány dal‑
ší investice z  rozpočtu obce, 
jako například oprava chod‑
níku na ulici Lípová a násled‑
ně pak odstranění havarijní‑
ho stavu dešťové kanalizace 
na ulici Kopečky, ale i přesto 
jsme jistě dnes všichni rádi, 
že se vše podařilo a nemusíme 
kličkovat mezi výmoly a  bát 
se o  svoji bezpečnost. Samo‑
zřejmě, že se nabízí otázky, 
které mně byly i  několikrát 
položeny: proč se Babická dě‑
lala až od potoka, kdy se něco 
udělá se středem křižovatek… 
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Odpověď je jednoduchá. Ono 
to totiž všechno ještě neskon‑
čilo, ale právě naopak, doprav‑
ní komplikace v naší obci bu‑
dou i nadále pokračovat, a to 
právě dalšími opravami.

V  současné době je již vy‑
soutěžen dodavatel stavby re‑
konstrukce silnice od čerpací 
stanice Adosa až po křižovat‑
ku s ulicí Lípová. Součástí této 
stavby bude přestavba obou 
hlavních křižovatek ve středu 
obce, oprava a rozšíření silni‑
ce na ulici Babická, kdy při‑
bude jeden odbočovací pruh. 
Tato křižovatka bude osaze‑
na světelnou signalizací, bude 
přeloženo veřejné osvětlení, 
rozhlas, vzniknou nové parko‑
vací zálivy před obchody a vše 
hlavně bude splňovat stanove‑
né normy a pravidla, tak jak to 
má být. A kdy to vypukne?

Podle posledních informací, 
které máme k dispozici, má být 
stavba zahájena na  podzim, 
předběžně na  přelomu mě‑
síců září a října 2021. V tom‑
to podzimním období by mělo 
dojít k výměně povrchu komu‑
nikace od čerpací stanice po‑
honných hmot na konci obce 
až po most u firmy Hartmann–
Rico. Zde by měla být pro le‑
tošní rok stavba ukončena 
a pokračovat se bude na  jaře 
příštího roku. Celkově má stav‑
ba trvat 145 dní, kdy na pod‑
zim bude dopravní omezení ří‑
zené semafory trvat asi 25 dní 
a na jaře bude stavba trvat asi 
120 dní, což jsou čtyři měsíce. 
Tohle vše se však bude ještě 
koordinovat se stavbou v Tet‑
čicích, kde má údajně být za‑
hájena oprava mostu přes po‑
tok Habřina.

Bude to pro nás všechny 
opravdu náročné období a do‑
pravní komplikace nás bu‑
dou mučit každý den. Ale 
i přes všechny ty náročné dny, 
jež nás čekají, je vidět svět‑
lo na konci tunelu. To světlo, 
které snad do naší obce přine‑
se nejen novou silnici, bezpeč‑
né přechody, ale také bezpeč‑
né chodníky, parkování a jistě 
i úhlednější střed obce. A tak 
vás už nyní prosím: buďme 
všichni trpěliví a ohleduplní. 
Zvládli jsme opravu ulic Lípo‑
vá a Babická, tak zvládneme 
i  tohle, a  v  létě budeme mít 
od dopravních omezení snad 
na dlouhou dobu už pokoj.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Žlutá, hnědá, modrá…
…každá je na něco dobrá. 
Žlutá popelnice na plast, 
hnědá na bioodpad, modrá 
na papír. Záležet bude jen 
na občanech naší obce, jak 
si zvyknou na možnost ještě 
více a lépe třídit domácí 
odpad. Tak budeme mít 
šanci v celém Mikroregionu 
Kahan přidat se k těm, kde 
již tento systém funguje.

Nejvíce nám vadí nepořá‑
dek u kontejnerů na sběrných 
místech, kam vozí odpad i ko‑
lemjedoucí a nepořádek denně 
pracovníci obce musí uklízet. 
Bývají to právě papír a plasty, 
kde narazíte na nejhorší, v tom 
se mnou určitě souhlasíte.

Ne všichni asi budou hned 
z  počátku nadšeni. To jsme 

zažili, když se objevily první 
hnědé popelnice na bioodpad. 
A teď nám to přijde jako samo‑
zřejmost, když ve svozový den 
bioodpadu stojí na ulici hně‑
dé popelnice v řadách a jen če‑
kají na odvoz. O tom, že se ješ‑
tě najde i v těchto popelnicích 
leccos, co tam zrovna nepatří, 
by mohli pracovníci svozové 

firmy vyprávět. Přesto vyvá‑
žíme a  zpracováváme odpad 
z  domácností ve  Veverských 
Knínicích na  velkokapacitní 
kompostárně již delší čas.

Záměr a cíl projektu, jehož 
nositelem a garantem je Mikro‑
region KAHAN dso, který získal 
na pořízení barevných popelnic 
dotaci z evropských peněz, je 
jediný: zvýšit množství vytřídě-
ného papíru a plastů hned, v kaž-
dé domácností. Výhody? Doma si 
to každý „pohlídá“. Nebudeme 
muset chodit s taškou s plastem 
nebo papírem ke kontejnerům. 
Ty budou moci postupně „zmi‑
zet“, hlavně z míst, kde je s ne‑
pořádkem kolem nich nejvíce 
starostí. Také obec se finančně 
podílí na této akci příspěvkem 
vyšším než 200 000 Kč.

Ponecháme si rok na vyhod‑
nocení celého záměru, protože 
si ještě všichni do dnešních dnů 
„svoje“ popelnice nevyzvedli 
(odebráno je více než 400 ks 
nádob). Svozový plán vyvážení 
barevných popelnic je již také 
k dispozici.

Vše, co je nové, k tomu mí‑
váme zpočátku vždycky 

zá
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Svoz odpadu v Zastávce září–prosinec 2021
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trochu nedůvěru. Stačí to 
zkusit, dát nové věci čas a vy‑
hodnotit si účinnost za  rok. 

Zkusme to všichni! Děkujeme 
za spolupráci.

J. Baštařová, předsedkyně 
Komise životního prostředí

Jak třídit odpady:
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Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jubilanty, kteří nám dali svůj souhlas a jsou narozeni 
od července do září.

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

Červenec: p. Radomír Hudec 85 let
 p. Adolf Štrobach 89 let
Srpen: p. Věra Bohuslavová blahopřejeme
Září: p. Irma Kocmanová 98 let
 p. Ladislava Rozmahelová blahopřejeme
 p. Miluše Rausová 91 let
 p. Zdeňka Svobodová 94 let

Pokud chcete také přidat přání vašim členům rodiny, přátelům nebo známým, kteří jsou 
občany naší obce, stačí zatelefonovat, nebo napsat e ‑mail: strofova1@seznam.cz, 737 612 667; 
bastarova.jaroslava@seznam.cz, 728 529 743.

Sociální komise starosty obce Zastávka

RIC INFORMUJE

V letních měsících jsme využili rozvolnění a připravili pro vás řadu akcí. 
Moc nás těší, že se s vámi můžeme opět setkávat naživo.

Zastávecká pouť
Letošní pouť jsme rozloži‑

li do celého víkendu. Již v pá‑
tek majitel pouťových atrak‑
cí postavil kolotoče a  pozval 
děti z místní školky, aby si uži‑
ly atrakce. Z tohoto milého ges‑
ta byli malí školáčci velmi nad‑
šení.V  rámci hudební soboty 
proběhl galakoncert Musica 
Dolce Vita, který rozzářil kapli 
svatého Jana Křtitele. Více než 
hodinové vystoupení tohoto 
ženského tria nabídlo průřez 
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melodiemi z jejich patnáctile‑
tého působení na naší hudeb‑
ní scéně. Účinkující umělky‑
ně spojily skladby pro flétnu 
a harfu s písněmi a áriemi pro 

mezzosoprán a půvabně je do‑
plnily o jemnou milostnou po‑
ezii. Díky tomu se večer stal 
velice příjemným kulturním 
zážitkem.

Nedělní program začal již 
tradičně mší svatou v  kapli 
sv. Jana Křtitele. Po ní se moh‑
ly nejmenší děti okamžitě pře‑
sunout do zahrady Dělnického 
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domu, kde třebíčský divadelní 
spolek Ampulka tahal z truh‑
ličky ty nejkrásnější pohád‑
ky. Divadlo na  pódiu vystří‑
dala Slovácká kapela Romana 
Horňáčka z Rohatce. Po  lido‑
vých písních si přišli na  své 
opět nejmenší diváci sledují‑
cí další pohádky. Následovala 
mini akademie místní ZUŠ  – 
hudební i taneční vystoupení 
nadaných zastáveckých žáků. 
Poté jsme se dočkali největší‑
ho lákadla letošní pouti – ka‑
pely Bombarďák, jež předved‑
la opravdu úžasné a  vtipné 
vystoupení. Také představení 
mažoretek ze Zakřan přiláka‑
lo spoustu diváků a fanoušků. 
Na závěr kulturního programu 
si přišli na své příznivci rocku 
při poslechu skoro místní kape‑
ly Seliver.

Po  celý den se děti točily 
na řetízkáči, závodily na auto‑
dromu, sjížděly obří skluzavku, 
nebo se vozily na vláčku, zatím‑
co rodiče nakupovali na boha‑
tém jarmarku, jenž byl součás‑
tí pouti.

Za  spolupráci děkujeme 
místním hasičům, obci Zastáv‑
ka, ZUŠ a také Římskokatolic‑
ké farnosti Rosice za možnost 
uspořádat sobotní galakoncert.

Permoníčci
Konečně nastala doba, kdy 

jsme si mohli dovolit se schá‑
zet i uvnitř alespoň v menším 
počtu lidí. Proto jsme obnovi‑
li pravidelnou miniherničku 
Permoníček. Fungovala každý 
pátek, letos i  o  prázdninách, 
ale bez hudebně pohybového 
programu. Ten jsme zařadi‑
li jako součást minijarmarků 

a  budeme v  něm pravidelně 
pokračovat opět od září. Každý 
pátek od 9 do 12 hodin k nám 
mohou rodiče přijít, dát si kávu 
či limonádu, „poklábosit“ se 
známými a  zároveň sledovat 
své dítko, které se může bavit 
prolézáním tunelu, hopsáním 
na míči apod.

Letní kino
Ani letos jsme nemohli vy‑

nechat oblíbená letní kina, jež 
jsou velmi příjemným zpes‑
třením teplých letních veče‑
rů. S promítáním jsme začali 
na konci června, kdy děti jako 

odměnu za vysvědčení dosta‑
ly pohádku Princezna zakletá 
v čase. Další z teplých letních 
večerů jsme věnovali českému 
filmu Chlap na střídačku a dal‑
šími tituly srpnových letňáků 
se staly nové české filmy Bá‑
bovky a aktuální novinka roku 
2021, komedie Matky. Děkuje‑
me vám za účast a těšíme se ne‑
jen na příští letní filmovou se‑
zónu, a pokud to situace dovolí, 
třeba i na projekce vnitřní.

Vycházky s holemi
Prázdninovou vycház‑

ku s  trekovými holemi jsme 
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přesunuli kvůli letním tep‑
lotám na  dopolední hodi‑
ny, ale následující podzimní 
29.  září  2021 odstartuje opět 
v obvyklém čase v 16 hodin.

Minijarmarky
Na  prostranství před RIC 

přilákaly nakupující dva let‑
ní minitrhy. Červencový jsme 
spojili s pohádkou divadla Ka‑
marádi. Děti se zapojily do pří‑
běhu a  spolu s  Křemílkem 
a  Vochomůrkou prožily pří‑
jemné dopoledne. V srpnovém 

minijarmarku jsme částečně 
obměnili sortiment a obohati‑
li ho o dílničku na vykrajová‑
ní mýdel, z níž si děti odnesly 
voňavé balíčky. Oba jarmar‑
ky doplnil hudebně pohybový 
program na terase.

Letní ovínění
Letní ovínění – akce, kterou 

jsme pro vás plánovali dlou‑
ho, protože první a druhý ter‑
mín jsme rušili kvůli pande‑
mii covidu. Napotřetí to ale 
vyšlo. Na  terase pod kaštany 

se koštovalo víno ze tří morav‑
ských vinařství. K ochutnání 
byla vína bílá, růžová i červená, 
suchá, polosuchá i polosladká, 
doplněná vhodným občerstve‑
ním. K poslechu a dobré nála‑
dě vyhrávala cimbálová muzika 
Pálinka a kdo se chtěl dozvě‑
dět, co k jakému vínu zakous‑
nout, navštívil tzv. vinnou lek‑
ci o snoubení vína s jídlem, jíž 
zájemce provedla vinařka Tere‑
za Koblížková. Moc nás potěši‑
la vaše hojná účast a těšíme se 
na setkání při příštím ročníku.
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Výstava Obrazy slavných
Prostory infocentra zpestři‑

la v  letních měsících putovní 
výstava Obrazy slavných ru‑
kama amatérů. Všechny obra‑
zy namalovaly amatérké ma‑
lířky, účastnice brněnských 
výtvarných kurzů. Obrazy po‑
dle předloh Auguste Renoira 
doplnily třeba Polibek (nej‑
známější obraz Gustava Klim‑
ta), Lekníny (Claude Monet) 
nebo van Goghovy Slunečnice.

ZasFest
Na  poslední červencový 

den jsme pro vás připravi‑
li třetí ročník ZasFestu, ma‑
lého hudebního zastáveckého 
festiválku. Program již v  od‑
poledních hodinách zahájil 
Vašek a  jeho dětská diskoté‑
ka, proložená spoustou soutě‑
ží. Pak na podiu pokračoval pí‑
sničkář z Třebíče Andy Minet 
skladbami svého repertoáru. 
Po  jeho písničkách ze života 
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následovala kapela Arcus Rock. 
Poslední vystupující byla hu‑
dební kapela Rock String, kte‑
rá má v Zastávce velmi mnoho 
příznivců. Hlavní hudební pro‑
gram doplňovala spoustu dal‑
ších aktivit. Program oboha‑
til workshop bubeníků z Drum 
Band Oslavany. Děti i dospělí si 
mohli vyzkoušet, že bubnová‑
ní není vůbec jednoduché a ně‑
kteří objevili svůj skrytý talent. 
Další novinkou na  letošním 
ZasFestu byla ochutnávka sli‑
vovice z Tradiční pálenice Za‑
stávka. Nechyběly soutěže pro 
dospělé. V první párové soutě‑
ži bylo cílem nakrmit se navzá‑
jem opečenými špekáčky. Další 
soutěží bylo pití piva na rych‑
lost. To mělo ale jeden velký há‑
ček – pivo se muselo vypít met‑
rovým brčkem. Poslední soutěž 
byla opět gurmánská – pojídá‑
ní párků na čas. Přihlížející fa‑
noušci vydatně podporovali své 
favority.

Předprodej pro jízdy vláčků 
Regionální úzkorozchodné 
železnice

Všechny prázdninové sobo‑
ty a vybrané termíny v květ‑
nu, červnu a v září bylo možné 
si v našem infocentru zakou‑
pit jízdenky na jízdy úzkoroz‑
chodnou železnicí a to v časech 
od 10:00 do 17:30.

Rozloučení s prázdninami
Poslední srpnovou sobotu 

jsme zamávali společně s dět‑
mi dalším prázdninám. Akce je 
v Zastávce již tradicí a ani le‑
tos se neobešla bez zábavných 
her a soutěží Domu dětí a mlá‑
deže Zastávka. Děti mohly 
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vyzkoušet hraní stolního te‑
nisu, kopání míče do  brány, 
slalom, přeskakování překá‑
žek a spoustu dalšího. V rám‑
ci prezentace kroužků si také 
každý mohl vyzkoušet hokus 
pokus à la hrnečku vař, vyrobit 
si náramek, stojánek na fotku 
či namalovat obrázek. Nechy‑
běly ani obří skluzavka, vlá‑
ček a řetízkový kolotoč. Mimo 
stánků s domácími brambůrky 
a cukrovou vatou si děti moh‑
ly nechat pomalovat obličej 
a ti odvážnější se nechaly do‑
časně potetovat. Zastávečtí ha‑
siči připravili pro děti lanov‑
ku a ukázku strojní techniky. 
Kromě toho se také každý mohl 
stát na chvíli popelářem a vy‑
zkoušet si, jak se z popelnice 
vyklápí odpadky přímo do po‑
pelářského auta.

Kafé v centru
Naše kavárnička nabízí 

ve všední dny i o víkendu ně‑
kolik druhů kávy, letních li‑
monád a další nápoje a drob‑
né občerstvení včetně nanuků 
a ledňáčků. Jakmile se ochladí, 
máme v plánu do nabídky za‑
řadit také horké nápoje. Přijďte 
posedět, popovídat si a přitom 
si můžete prohlédnout tře‑
ba výstavu nebo si půjčit kni‑
hu z naší knihovničky na ces‑
ty. Těšíme se na Vás.

PŘIPRAVUJEME
V době, kdy píšeme tento pří‑

spěvek, věnujeme nejvíce času 
přípravám nejrozsáhlejší za‑
stávecké akce, jíž jsou Hornic‑
ké slavnosti a chystáme osla‑
vu pětiletého působení RIC 
v Zastávce.

V  říjnu mimo jiné chceme 
oslavit 100+1  rok od přejme‑
nování obce z původního Segen 
Gottes na Zastávku. Plánuje‑
me ji uskutečnit 28. října 2021 
v Dělnickém domě. Loni jsme 
oslavy 100  let nemohli reali‑
zovat, tak letos doufáme, že 
všechno vyjde tak, jak plánuje‑
me. V programu nebude chybět 
hudební produkce, módní pře‑
hlídka, představení plánované 
knihy o Zastávce a vystoupení 
místních rodáků.

Dále na  2.  října  2021 při‑
pravujeme Jednodenní kurz 
šití s  lektorkou Petrou Kou‑
kalovou, který bude probíhat 
formou příjemného dámské‑
ho dne. Společně si vyhoto‑
víme střih a ušijeme kalhoty. 
Součástí kurzu bude i  občer‑
stvení. Přihlašovat se můžete 
do 30. 9. na e ‑mailové adrese 
havlova@riczastavka.cz, kur‑
zovné je 1 000 Kč.

Virtuální univerzita třetí‑
ho věku bude pokračovat šes‑
tým semestrem, tentokrát 
na  téma Rituály evropských 

královských rodů. Schá‑
zet se budeme vždy ve  čtvr‑
tek v  16:00. Je vhodný, jak 
pro pokračující účastníky mi‑
nulých semestrů, tak i  pro 
nové zájemce. Přihlašovat se 
můžete na  mailové adrese 
helsnerova@riczastavka.cz.

Podzimní minijarmark‑
se uskuteční 20.  října  2021 
a doufejme, že se podaří zre‑
alizovat i  Adventní zastave‑
ní o  první adventní neděli 
28. listopadu 2021.

Kromě toho máme v  úmy‑
slu pořádat besedy a dostave‑
níčka, cestovatelské přednáš‑
ky, workshopy, samozřejmě 
s  přizpůsobením se aktuální 
epidemiologické situaci. In‑
formace o všech plánovaných 
akcích budeme postupně při‑
dávat a aktualizovat, proto sle‑
dujte plakátovací plochy, naše 
webové stránky www.ricza‑
stavka.cz, facebookovou strán‑
ku a Instagram.

Jarmila Helsnerová 
a Kateřina Havlová, 

RIC Zastávka
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160. výročí narození Josefa Scheinera
JUDr. Josef Eugen Scheiner se narodil 21. září 1861 v Benešově. 
Již od mládí se účastnil sokolského hnutí a zasadil se o jeho sjednocení 
v Čechách a propojení s podobnými spolky jiných slovanských národů.

Roku 1897 se stal redakto‑
rem časopisu Sokol a  v  roce 
1889 byl zvolen do  předsed‑
nictva České obce sokolské 
a roku 1906 se stal jejím sta‑
rostou. V roce 1908 zakládal 
Svaz slovanského sokolstva. 
V průběhu první světové vál‑
ky byl zatčen rakouskou taj‑
nou policií a společně s Kar‑
lem Kramářem a  Václavem 
Rašínem byl obviněn z vele‑
zrady. Pro nedostatek důkazů 
byl však propuštěn, ale po pro‑
puštění nadále spolupraco‑
val s domácím odbojem proti 
rakousko ‑uherské monarchii.

Po vzniku samostatné Čes‑
koslovenské republiky orga‑
nizoval sokolské hlídky a pr‑
votní správu nově vzniklého 
státu. Využil přitom velmi 
dobrou organizační struk‑
turu Sokola. V letech 1918 až 
1919 zastával úřad generál‑
ního inspektora ozbrojených 
sil. Krátce byl také poslan‑
cem Národního shromáždění. 
V  průběhu první republiky 
byl velice oceňován jeho pří‑
nos organizaci Sokola a vzni‑
ku Československa. Byl členem 
Sokola pražského a velice dob‑
rým řečníkem.

Je čestným občanem měs‑
ta Prahy. Josef  Scheiner ze‑
mřel 11.  ledna  1932 v  Praze 
a  je pohřben na  Olšanských 
hřbitovech.

Publikace: Životopis Mirosla-
va Tyrše (1884), Památce Mis-
tra Jana Husa (1887), Ve stopách 
Tyr šových (1899).

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

Pamětní medaile 
JUDr. Josefa Scheinera
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K–centrum Noe Třebíč
K–centrum Noe spadající pod Oblastní charitu Třebíč je 
víceúčelové regionální zařízení s nízkoprahovým přístupem 
se zaměřením na problematiku drog. Zaměřuje se na aktivní 
vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby.

Poskytujeme pomoc v  za‑
bezpečování základních zdra‑
votních potřeb, dlouhodobou 
práci s klienty v rámci indivi‑
duálního plánu, práci s infor‑
macemi o  substancích, účin‑
cích a rizicích, ale především 
o lokálních aspektech užívání 
drog. Zaměřujeme se na pre‑
ventivní aktivity, jednání a vy‑
stupování v oprávněném zájmu 
klientů i komunity, dále jsme 
aktivní v  programech práce 
s veřejností.

Terénní program je zaměře‑
ný na aktivní injekční uživa‑
tele omamných a psychotrop‑
ních látek.

Terénní pracovník dojíždí 
každý týden do dané lokality, 
kde provádí terénní práci. Jed‑
ná se o aktivity vedoucí ke sní‑
žení výskytu infekčních chorob 
ve společnosti. Primárně je pro 
nás důležitá ochrana veřejné‑
ho zdraví. Poskytujeme Harm 
Reduction, výměnu použitého 
injekčního materiálu za čistý, 
klientům s nitrožilní aplikací. 
Kontaminovaný injekční mate‑
riál poté bezpečně likvidujeme. 
Snižujeme takto nebezpečí po‑
ranění o pohozenou stříkačku. 
Klienti se mohou také nechat 
otestovat na  infekční nemoci 
(žloutenky, HIV, syfilis). S touto 

aktivitou je spojené zdravotní 
a sociální poradenství.

Poskytujeme informace ro‑
dinným příslušníkům a  blíz‑
kým o možnostech léčby zá‑
vislostí. Klienty se snažíme 
namotivovat ke změně. V pří‑
padě nálezu použité injekční 
jehly je vhodné se obrátit na te‑
rénního pracovníka.

Služby K ‑centra Noe jsou po‑
skytovány anonymně a zdar‑
ma. Terénní telefon na  pra‑
covníka, se kterým si můžete 
domluvit schůzku v rámci vaší 
lokality, je 730 529 712.

Naše zařízení najdete v Tře‑
bíči,	na ulici	Hybešova	č. 10,	
tel. 568 840 688. Dotaz může‑
te také odeslat na e ‑mailovou 
adresu noe@trebic.charita.cz 
nebo nás kontaktovat prostřed‑
nictvím Facebooku.

Pavlína Široká, pracovník 
v sociálních službách
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Tábor mladých hasičů 2021
Letošní tábor mladých hasičů byl zahájen druhou červencovou sobotu, 
kdy vyrazilo 45 dětí a 15 vedoucích a instruktorů směr Kemp Krkavec 
u Veselí nad Lužnicí. Do tohoto kempu vyráží naši hasiči již několik let.

Je to už taková tradice, 
a  i  když velmi dobře známe 
celé jeho okolí, pořád nás neo‑
mrzelo a moc se nám na tomto 
místě líbí. Tentokrát na letoš‑
ní tábor mladých hasičů vyra‑
zily děti nejen ze Zastávky, ale 
také z Hrušek u Slavkova a z Ří‑
čan. Samozřejmě, že za velmi 
přísných hygienických pravi‑
del, která byla pro konání zo‑
tavovacích akcí pro děti stano‑
vena. Hasiče však jen tak něco 
nemůže rozházet a musí být 
vždy na  všechno připraveni. 
A to platilo i pro letošní tábor.

Po příjezdu do místa tábo‑
ra proběhlo ubytování v chat‑
kách, stavba centrálního sta‑
nu a rozdělení do jednotlivých 

oddílů. Dále byli představeni 
oddíloví vedoucí a došlo také 
k  seznámení s  celotáborovou 
hrou. Letošním tématem byla 
„Cesta kolem světa“. Nicméně 
k tomu, aby mohl oddíl uspět, 
bylo nutné napřed celý kolek‑
tiv stmelit, a především naučit 
spolupracovat. A  jak jinak to 
udělat než společnými hrami, 
diskusemi a soutěžemi. Proto 
jednou ze základních her byly 
hry v kruhu, kdy se děti i ve‑
doucí představili a řekli o sobě 
něco z domova, ze zálib a ko‑
níčků. Následně proběhlo pár 
týmových soutěží a už se nám 
vytvářela skvělá parta táborní‑
ků, která byla připravena „ces‑
tovat“ po  celém světě. A  tak 

mohla celotáborová hra začít. 
Start celotáborové soutěže byl 
samozřejmě ze Zastávky. Tak‑
že za body v různých soutěžích 
děti získávaly peníze, za které 
si dle mapy kupovaly jízdenky, 
letenky, lodní lístky a podobně, 
zkrátka vše potřebné tak, jako 
by doopravdy cestovaly po ce‑
lém světě. I soutěže byly konci‑
povány podle toho, v které zemi 
se zrovna oddíl nacházel. Mezi 
soutěže zařazené do celotábo‑
rové hry samozřejmě patří ty 
klasické, táborové. A tak nechy‑
běly stezka odvahy, poznávání 
stromů, stop, rostlin a mnoho 
dalšího.

V  průběhu tábora díky 
krásnému počasí proběhlo 
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několikrát koupání v řece Ne‑
žárce tekoucí hned vedle kem‑
pu a  samozřejmě došlo také 
na její sjíždění na kánoích, a to 
dokonce dvakrát. Přesně v po‑
lovině pobytu dorazila do  tá‑
bora i naše zásahová jednotka 
s technikou. Dva dny probíhal 
výcvik malých hasičů, kdy se 
trénovaly nejen požární útok 

a štafeta s překážkami, což jsou 
disciplíny, které děti plní na ka‑
ždé soutěži v požárním sportu, 
ale došlo i na ostatní vybave‑
ní hasiči používané u zásahů. 
Všichni táborníci už dnes ví, 
co je to automatický externí 
defibrilátor a na co se používá. 
Ví také, že když uvidí někde ne‑
hybnou osobu, tak se k ní hned 

neskláníme, a naopak opatrně 
zjistíme, co se děje. Až bude‑
me mít jistotu, že je tato oso‑
ba v ohrožení života, zahájíme 
všechny úkony k její záchraně. 
Na jednotlivých stanovištích si 
všichni měli možnost vyzkou‑
šet použití vakuových dlah, 
krčního límce, hydraulické‑
ho vyprošťovacího zařízení 
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a mnohé z  dalšího vybavení, 
které je uloženo v hasičských 
vozidlech.

A protože už to byl vlastně té‑
měř týden, který všichni tábor‑
níci prožili v Krkavci, bylo také 
na čase namalovat si vlastní tá‑
borová trička. Ta neobsahují 
jen obrázky těch nejmilejších 
postav a kreseb, ale především 
jsou opatřena podpisy všech tá‑
borníků, tedy dětí, instruktorů 
a vedoucích.

Tábor pomalu plynul, ces‑
ta kolem světa ubíhala, oddí‑
ly se seznamovaly s  tradice‑
mi a zvláštnostmi jednotlivých 
kultur. Mezitím vším probíha‑
la řada soutěží, samozřejmě se 
i tančilo, kdy táborem přes den 
zaznívala již tradiční „Hasičská 
Zumba“, a řada dalších taneč‑
ních hitů.

Než se všichni nadáli, čtrnáct 
dní bylo pryč a došlo na bale‑
ní. Ale ještě před tím, než vše 
skončilo, samozřejmě všich‑
ni v pořádku doletěli na letiště 
Václava Havla do Prahy a pak 
se následně autobusem anebo 
vlakem vrátili zpět do Zastáv‑
ky. A kdo byl první? No přece 
ten nejrychlejší. Pro nás to ale 
nebylo zas tak důležité, hlavní 
je, že se všichni vrátili v pořád‑
ku a zdraví.

Při vyhodnocení došlo 
na udělování diplomů, medailí, 
pamětních listů a sladkých od‑
měn. Samozřejmě, že se po celý 
tábor hodnotil také úklid cha‑
tek a udržování pořádku. Ale 
i v této oblasti bylo hodnoce‑
ní velmi příjemnou záležitos‑
tí. Většina dětí totiž získala ti‑
tul „Šampónek tábora“. Jen pár, 
ale opravdu pár výjimek získalo 

titul „Špindíra“. Ale berme to‑
hle s nadsázkou, protože ukli‑
zeno bylo vždy a všude, jen se 
prostě občas někde zatoulala 
bota, ponožka anebo třeba obal 
od bonbonu.

Sečteno podtrženo, letoš‑
ní tábor se zase moc pove‑
dl a všichni si jej náležitě uži‑
li. Na úplném konci i nějaká ta 
slza ukápla a samozřejmě padl 
i slib, že se příští rok zase všich‑
ni sejdeme. Na závěr ještě pár 

poděkování. Poděkování pat‑
ří všem vedoucím a instrukto‑
rům, kteří se na průběhu letoš‑
ního tábora podíleli a také všem 
hasičům, kteří nám s ním po‑
mohli a  společně jej pro děti 
připravili. Velké díky také obci 
Zastávka a Moravské hasičské 
jednotě za finanční podporu, 
bez které by nebylo možné tá‑
bor pořádat.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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HAPPY RUN – běh pro radost a úsměv 
těch, kteří sami běžet nemohou…
Již šestý ze seriálu běhů se uskutečnil 26. 6. 2021 ve Valči. Nezáleží 
na tom, kolik kilometrů uběhneš, jestli jsi kluk nebo holka, babička 
nebo tatínek, miminko v kočárku, nebo máš raději procházky. 
Běh je určený pro všechny, kteří se mohou pohybovat, mají z toho 
radost a chtějí tuto radost sdílet s ostatními. Veškerý výdělek 
z této akce byl věnován Honzíkovi Doležalovi z Velkého Meziříčí.

Honzíkovi byl diagnostiko‑
ván Westův syndrom, což je zá‑
važné epileptické onemocnění 
provázené těžkou mentální re‑
tardací. Honzík má velmi ak‑
tivní rodinu, která se nepřetr‑
žitě snaží udělat maximum pro 
jeho lepší život a my jsme po‑
chopitelně jako již každoročně 
chybět nemohly a dobrou věc 
jsme přijely podpořit.

Zázemí Valče je úžasné, poča‑
sí hrálo do karet a doprovodný 

program sliboval krásné odpo‑
ledne. Tato akce by se neusku‑
tečnila, kdyby neměla podporu 
spousty dobrovolníků a  lidi‑
ček se srdcem na tom pravém 
místě.

Vybíhalo se hromadným 
startem z  místního hřiště 
v 15:15 a trať vedla zpevněný‑
mi cestami kolem Valče. Cíl 
byl opět na hřišti. Po  doběh‑
nutí se závodníci mohli osvěžit 

míchanými nápoji nebo kávič‑
kou popř.  si dát nějakou gri‑
lovanou dobrotu. Atmosféra 
na těchto akcích se nedá popsat 
slovy, ta se zkrátka musí zažít…

Snad budeme mít štěs‑
tí a  bude těmto akcím přát 
i podzim.

Za všechny běžce 
Simča Klímová 
& Peťa Kosková
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GajdeFest 2021 – slavnosti folkloru 
a gajdování
Již pátým rokem se v letošním roce konal mezinárodní dudácký 
a folklorní festival GajdeFest. Ve dnech 13. až 15. srpna 2021 
se několik obcí a měst Jihomoravského kraje spojilo, aby se společně 
rozezněly mohutným zvukem dud a gajd ze všech koutů světa.

Je to festival, který již dáv‑
no přesáhl hranice původních 
hostitelských Omic, neboť bě‑
hem tří dnů působí hned v šesti 
městech a obcích a ve třech re‑
gionech Jihomoravského kra‑
je. A v tom je vskutku, kromě 
udržování dudáckých a gajdoš‑
ských tradic, zcela unikátní 
a jediný svého druhu.

V  letošním roce se nově 
GajdeFest nesl ve znamení tří 

velkých O, protože si každý den 
programu rozdělily mezi sebou 
obce Ořechov, Omice a město 
Oslavany.

I přes složitou pandemickou 
situaci se u nás v tomto roce se‑
šlo na 12 velmi zajímavých sou‑
borů i  jednotlivců, díky nimž 
jsme měli jedinečnou příleži‑
tost hudebně navštívit Skotsko, 
Řecko, Bělorusko, Francii, Srb‑
sko, Izrael, Egypt, Slovensko, 

Rusko nebo Kubu. Chybět sa‑
mozřejmě nemohl ani hudeb‑
ní folklor jižních Čech, Valaš‑
ska, Podhorácka a  domácího 
Brněnska.

13. 8. OŘECHOV
Díky spolupráci s obcí Oře‑

chov měli návštěvníci v pátek 
odpoledne možnost absolvovat 
komentované prohlídky v obec‑
ním ořechovském muzeu, kde 
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je od října 2019 uložen origi‑
nál nástroje čtyřhlasých gajd, 
na jejichž připomínku festival 
GajdeFest vznikl.

Poté se již hlavní dění fes‑
tivalu přesunulo do  krásné‑
ho prostředí Ořechoviček před 
restauraci U Rybníčku. Krás‑
né, stylové a tradiční místo ho‑
dových zábav zažilo slavnost‑
ní zahájení festivalu na němž 
se představili naši první účin‑
kující. Přestože jsme program 
kolem desáté večerní oficiálně 
zakončili, taneční zábava pro‑
bíhala až do půlnočních hodin.

14. 8. 
ZBÝŠOV–BABICE–ZASTÁVKA

V  sobotní dopoledne čekal 
na všechny účinkující, ale také 
početné zájemce z  řad veřej‑
nosti Gajdošský Express mu‑
zea průmyslových železnic, 
který vyrazil po úzkorozchod‑
né trase Zbýšov Sička–Babice 
u Rosic–Zastávka u Brna a zpět. 
Romantická projížďka muzi‑
kantským vláčkem se každým 
rokem těší většímu zájmu účin‑
kujících i posluchačů.

14. 8. OMICE
Hlavním festivalovým dějiš‑

těm jsou Omice od samého po‑
čátku obnovení dudácké tradi‑
ce v regionu, tedy od roku 2017. 
Prostranství velkého hřiště 
v Omicích je zároveň jediným 
místem, kde se představí všich‑
ni účinkující celého tříden‑
ního festivalu. Velké pódium, 
zasazené do přírodní scenérie 
omických lesů, dodává festiva‑
lu slavnostní nádech a program 
zde běží prakticky celé odpole‑
dne až do nočních hodin.

15. 8. OSLAVANY
Poslední třetí den navštívil 

GajdeFest se svým programem 
pohádkové kulisy oslavanského 
zámku. Zde na rozlehlém ná‑
dvoří a pod řadou renesančních 
arkád se nesl silný zvuk blíží‑
cích se skotských dud tím nej‑
stylovějším způsobem a pest‑
rá mozaika festivalových scén 
se obohatila o nádhernou his‑
torickou lokaci, dokonale rá‑
mující třídenní koncertní pu‑
tování s  jedním z nejstarších 
hudebních nástrojů.

Je skoro až neuvěřitelné, jak 
se festival, který vznikl u pří‑
ležitosti znovuobjevení víc než 
120 let zapomenuté regionál‑
ní hudební tradice, rozvinul 
z původně jediného odpoled‑
ne na omickém hřišti do celo‑
víkendového dudáckého svát‑
ku. Za uplynulých pět ročníků 
GajdeFest získal obrovskou 
řadu diváků, posluchačů, 

nadšených příznivců i podpo‑
rovatelů, jimž není tradiční li‑
dová kultura lhostejná.

Tímto bychom mile rádi vy‑
slovili obrovské díky a složili 
hlubokou poklonu všem našim 
spoluorganizátorům a partne‑
rům, kteří se s námi rozhod‑
li GajdeFest i v této době plné 
různých omezení uspořádat, 
ale také účinkujícím, kterým 
se u nás snad líbilo i tentokrát.

Při příležitosti tohoto naše‑
ho pětiletého výročí festivalu 
se i GajdeFest dočkal neuvě‑
řitelné pocty v podobě pořa‑
du Ozvěny GajdeFestu kona‑
ného v rámci mezinárodního 
folklorního festivalu Lidový 
rok 4. 9. 2021 ve Velké Bystřici 
u Olomouce.

Pevně věříme, že situace 
bude už jen lepší a za rok se při 
6. ročníku GajdeFestu na vidě‑
nou a na slyšenou na všechny 
těší

Dudáci Tryhuci
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GajdeFest 2021 – účinkující

Blue	Squadron	Pipe	Band	(Skotsko)
Evros	(Řecko)
Dzivabor	(Bělorusko)
Roc′hann	(Francie)
Musica	Balkanika	(Srbsko)
Habibis	(Izrael	‑Palestina,	Egypt)
Lukáš	Lacko	(Slovensko)
Konstantin	Bublikov	(Rusko)
Dairel	Peréz	Santana	(Kuba)
Mladá	dudácká	muzika	ze Strakonic	(jižní	Čechy)
Čípova	gajdošská	muzička	(Valašsko)
Dudáci	Tryhuci	(Brněnsko	a Podhorácko)

Zahrádkáři
Léto – sběr rajčat, malin, 
cuket a dalších plodin

Většina lidí měla v  letoš‑
ním roce na své zahrádky více 
času než jindy, a tak se teď mů‑
žeme těšit z našich výpěstků, 
které menší množství sluníč‑
ka na jaře už zdárně dohánějí. 
I ve společenské sféře začíná‑
me dohánět resty z posledních 
měsíců. Zahrádkáři v Zastáv‑
ce se po nucené pauze v letoš‑
ním roce rozhodli uspořádat 
výroční schůzi, která proběh‑
la 19. června 2021. Členové sbo‑
ru byli rádi, že se mohli po delší 
době společně potkat a popoví‑
dat si. Protože tato setkání ne‑
jsou v dnešní době samozřej‑
mostí, ale spíše vzácností.

V letošním roce členové také 
pokračují ve  zvelebování bu‑
dovy zahrádkářů, a  to stav‑
bou přístřešku před budovou. 
Dále bychom vám rádi podě‑
kovali za vaši podporu a účast 

na tradiční výstavě výpěstků, 
která se uskutečnila při příle‑
žitosti Hornického dne v sále 
Dělnického domu v Zastávce.

Hana Procházková
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Deštné v Orlických horách
V sobotu 17. července 2021 jsme vyrazili na týdenní rekondiční 
a rehabilitační pobyt v Deštném v Orlických horách, který trval 
až do 24. července 2021.

Jeli jsme díky podpoře Sva‑
zu neslyšících a nedoslýcha‑
vých, za  což moc děkujeme. 
Jako každoročně nás ráno vy‑
zvedl autobus hned na několi‑
ka místech: Rosice, Zastávka, 
Zbýšov a dokonce nastupova‑
li lidé i  v  Brně. Cesta trvala 
cca čtyři hodiny a jako tradič‑
ně jsme měli jednu přestávku 
v České Třebové. Zde jsme si 
odskočili a také nakoupili něco 
dobrého na zub.

Naším cílem bývá chalupa 
U Supa, kde jsme hosty úžas‑
né rodiny Strnadových. Hned 
po příjezdu nás potěšil výbor‑
ný oběd. Jídlo jsme měli vždy 
třikrát denně – snídaně, oběd 
a  večeře. Každý dostal porci 
jídla, o jakou si řekl, a dokon‑
ce na snídani nachystají švéd‑
ské stoly. Pití se na chatě objed‑
nává u baru, který je nonstop 
otevřený. Láká zde i vyhlídka 
U Supa, u níž nalezneme sa‑
moobslužný bar, kde nechy‑
bí v  létě pití, jídlo a  hlavně 
nanuky.

Každý den začínal stejně – 
rozcvičkou. Na  ní nám vy‑
hládlo a  hned po konci jsme 
dostali snídani. Po  snídani 
bylo volno, takže hraní ping 
pongu nebo fotbalu nás za‑
bavilo na dlouhou dobu. Vel‑
kou specialitou je zdejší hři‑
ště nacházející se v  kopci, 
tudíž hrát fotbal zde přináší 

opravdu nové výzvy. Poté ná‑
sledoval oběd, který chutnal 
všem, kaž dý den nám servíro‑
vali snad ještě lepší oběd než 
byl minulý, což zní neuvěřitel‑
ně, ale opravdu z toho míváme 
takový pocit. Každodenní od‑
polední procházka buď do pří‑
rody, nebo do města byla vždy 
krásná. Ve  městě navíc točí 
úžasnou zmrzlinu! Navečer 
na nás čekala samozřejmě ve‑
čeře a po jídle zase různé ak‑
tivity a nakonec jsme unavení 
ulehli do postelí.

V půlce týdne, což znamená 
ve  středu, jsme organizova‑
li také soutěže pro děti. Těch 
se zúčastnilo letos pouze je‑
denáct, a  tak byly rozděleny 
do  dvou skupin podle věku. 
Hry letos vytvořila Barbora 

Lišková, která je jen o pár let 
starší než soutěžící. Házení 
na cíl, slalom, atomy a různé 
další hry zde nechyběly. Ve‑
čer byly soutěže vyhodnoce‑
ny a každý dostal tašku plnou 
odměn. Opékání špekáčků at‑
mosféru jen vylepšilo. Před 
odjezdem jsme se všichni ješ‑
tě vyfotili a  pak jsme krátce 
před polednem dorazili domů.

Pobyt byl úžasný, jen nás le‑
tos dorazilo pouze čtyřicet dva. 
Příští rok se akce koná od 16. 
do  23.  července  2022 a  rádi 
uvítáme i nové účastníky re‑
kondičního a rehabilitačního 
pobytu.

Hradilová Věra
výbor SNN v ČR, z. s.

Zastávka u Brna, p. s.
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Titul Mistra ČR pro Moravu
Poslední srpnová sobota (28. 8. 2021) byla v kalendáři 
Českého kuličkového svazu rezervována pro uspořádání 
turnaje Mistrovství České republiky jednotlivců.

Pořadatelským klubem, kte‑
rý přivítal u důlků více než tři‑
cítku registrovaných účast‑
níků, přičemž nechyběla 
absolutní špička, tedy všichni 

hráči TOP 20 národního žeb‑
říčku, byl tentokrát klub Chro‑
báci Brno.

S čím se však pořadatelé mu‑
seli potýkat už od rozehrávek 

úvodních kol základních sku‑
pin, byla totální nepřízeň po‑
časí. Nebe pod mraky, mrhole‑
ní a drobné dešťové přeháňky 
vystřídaly intenzivní průtrž 
a  bouřka. Lužánecké kurty, 
hrací plocha mistrovského tur‑
naje, se ocitly během pár desí‑
tek minut pod vodou, v laguně 
zmizely jak důlky, tak kuličky. 
Pro pokračování zápasů byly 
zcela nepoužitelné. Co dál?

Řešení a pomoc nabídli čle‑
nové oddílu SK  Zastávecká 
koule: zastávecké hřiště a jeho 
24 důlků je většině účastníků 
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dobře známé, z Brna přijatel‑
ně blízko, zbývalo jen ověřit 
si aktuální stav ohledně hra‑
telnosti. Situaci mohla mírně 
zkomplikovat i jiná akce prá‑
vě probíhající přímo v areálu 
TJ Čechie Zastávka, Rozloučení 
s prázdninami. Stačilo ovšem 
několik telefonátů, podpora 
a spolupráce všech zaintereso‑
vaných, přesun z Brna do Za‑
stávky a turnaj o titul Mistra 
ČR mohl pokračovat jak zápasy 
v hlavním „pavouku“ soutěže, 
tak i v tzv. dohrávkách.

Pořadatelé i  samotní hráči 
se pokusili odehrát, co se dalo, 
třeba i  pod umělým osvětle‑
ním. Původní odhady počítaly 
s tím, že o mistrovském titulu 
by mohlo být rozhodnuto poz‑
dě večer. S přibývajícími ho‑
dinami ale bylo jasné, že s té‑
měř dvouhodinovým mankem 
souvisejícím se změnou hřiště, 
po  opakovaných přeháňkách 
a další průtrži, která přeruši‑
la už rozehrané finálové utká‑
ní Karla Kočího (SK Zastávecká 
koule) a Martina Mišoviče (Bo‑
hemia – Moravia Team), v so‑
botu jméno nového mistra zná‑
mé nebude. Zápas byl odložen 
na další den.

Bohužel počasí nepřálo br‑
něnským pořadatelům ani 
v neděli. Přesto dokázali zor‑
ganizovat turnaj kategorie 
Open a rozehrát jeho základní 
skupiny podle plánu. Násle‑
dovalo dokončení odloženého 
mistrovského zápasu, kdy Ka‑
rel Kočí sice držel z domácího 
hřiště pozici 2:1 na sety, ovšem 
Martin Mišovič dokázal vy‑
rovnat zápas na 2:2. Diváci se 
proto mohli těšit skvělou hrou 

obou soupeřů a  vychutnat si 
napínavý a rozhodující závě‑
rečný set. Ten pro sebe nako‑
nec o jedinou kuličku rozhodl 
právě Karel Kočí a získal tak ti‑
tul Mistr České republiky 2021. 
Titul vicemistra a 2. místo ob‑
sadil Martin Mišovič, bronzo‑
vý stupínek vybojoval Martin 
Dostál (Ginzel Rakovník).

Připomeňme jen, že od roku 
1999, kdy byl Český kuličkový 
svaz založen, se jedná o prv‑
ní mistrovský titul pro hráče 
z Moravy, všichni předchůd‑
ci Karla Kočího se hlásí k do‑
movským klubům v Čechách. 
Blahopřejeme!

Po nervy drásajícím republi‑
kovém finále nic nebránilo po‑
kračování a dokončení turna‑
je Open. A výsledky? 1. Martin 
Mišovič (Bohemia – Moravia 
Team), 2. Martin Dostál (Gin‑
zel Rakovník), 3.  Karel Kočí 
(SK Zastávecká koule). Pánové 
si tedy jen „prohodili“ pořadí 
na bedně…

A jak se (ne)dařilo ostatním 
zastáveckým hráčům? Střídavě 
oblačno, určitě lze zmínit sym‑
patický výkon nováčka týmu, 

Filipa Škrance (29. místo MČR, 
15. místo v turnaji Open). Důle‑
žité jsou body a pořadí tří nejlé‑
pe umístěných, jejich výsledky 
se totiž započítávají do soutě‑
že klubů. Díky dvěma úspěš‑
ným turnajům se SK Zastávec‑
ká koule drží na skvělé stříbrné 
příčce.

V závěru textu se vždy na‑
jde místo pro poděkování. Po‑
děkování za podporu a pomoc 
našemu sportu ze strany obce 
Zastávka, pana Libora Nehy‑
by a Restaurace Stadion, po‑
řadatelskému týmu Chrobáci 
Brno i členům klubu SK Zastá‑
vecká koule. Za to, že neváha‑
li pustit se do souboje s rozma‑
ry počasí, dokázali se domluvit 
na nezbytných změnách a sla‑
dit náročný program dvou zce‑
la odlišných, ale divácky velmi 
atraktivních a na účast boha‑
tých akcí. I  díky zapojení se 
všech zmiňovaných se poda‑
řilo dovést ke zdárnému kon‑
ci a s profesionální ctí nejpres‑
tižnější podnik kuličkářské 
sezóny.

SK Zastávecká koule
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Prázdninová dobrodružství
Léto nás uvítalo krásným slunečným počasím, bazén byl průzračně 
čistý, vedoucí tábora se už těšili na děti. První tábor děti malovaly, 
vyráběly a tvořily na již tradičním Duhovém týdnu. Bylo radost 
sledovat, co děti dokáží a jak jim jde tvorba od ruky. Za zmínku určitě 
stojí malování na porcelán, keramická zvířátka nebo fimo lžičky. 
A i při všem tom tvoření se stihly děti koupat a hrát různé hry.

Další týden se z dětí staly pl‑
nohodnotní detektivové a  tá‑
borníci řešili zapeklitý případ 
zmizelého zahradníka a ztráty 
vzácných šperků. Bohužel ne‑
byl zahradník dopaden, pro‑
tože stihl uletět na  Bahamy, 
ale šperky děti našly a vráti‑
ly paní továrníkové. Naše de‑
tektivy vystřídali rytíři. Tábor 
Po stopách pověstí a legend byl 
plný tajemna, pověstí, úkolů 

a hádanek z dávných dob. Ná‑
sledoval sportovní tábor, plný 
her, soutěží a vycházky do Ří‑
čan. V  srpnu se děti vydaly 
na  cestu kolem světa. Řešily 
různé (nejen zeměpisné) kvízy, 
hádanky, navíc je čekalo množ‑
ství soutěží a her. Za odměnu 
se ve čtvrtek mohly děti pro‑
jít po zooparku v Biskoupkách.

Další týden se domeček 
proměnil v  místo plné her 

a oživlých postaviček z klasic‑
kých počítačových her. Mohli 
jste se setkat se Super Mariem, 
Spyrem, Pacmanem a  další‑
mi postavičkami. A až v pátek 
došlo na název tábora GAME 
OVER. Děti to zvládly i bez při‑
pojení a wi‑fi sítě. V druhé půl‑
ce srpna proběhlo fotbalové 
soustředění a věřím, že kvalit‑
ní příprava se odrazí ve výsled‑
né hře a  přinese fotbalistům 



34

Školství 03 | 2021

mnohá vítězství. Poslední srp‑
nový týden patří již tradičně 
větším dětem a airsoftovému 
táboru. Bezmála třicet hráčů 
si mohlo užít svou oblíbenou 
hru, včetně přespání, noční 
hry a středeční airsoftové aré‑
ny v Jaroměřicích.

Bylo toho opravdu hodně, co 
děti zažily na  táborech, a vě‑
řím, že se s většinou dětí se‑
tkáme i  v kroužcích startují‑
cích v průběhu září.

Od půlky září už běží krouž‑
ky. Kompletní nabídku na‑
šich kroužku a  akcí nalezne‑
te na internetových stránkách 
www.ddmzastavka.cz. Bude‑
me rádi, pokud zapíšete vaše 
dítě na některý z našich krouž‑
ků, nebo navštívíte naše akce. 
Na podzim jsme si pro vás při‑
chystali 9. 10. 2021 Drakiádu, 
12. 11. 2021 Začarovaný les.

Letošní a  příští rok bude 
v  domečku probíhat stav‑
ba. Podařilo se nám získat 
dotaci na  přístavbu učeben 

a  materiálového vybavení. 
Všichni se těšíme na dvě nové 
učebny a  sál. Po  dokončení 
stavby budeme moci rozšířit 
nabídku kroužků a  akcí na‑
šeho DDM. V  současné době 
stavba začíná a přináší množ‑
ství výzev a komplikací. Prv‑
ním větším omezením bude 
nemožnost parkování v  za‑
hradě DDM. Věřím, že všech‑
ny komplikace překonáme 

a  i ve ztížených podmínkách 
budou vaše děti odcházet 
z kroužků spokojené a šťast‑
né. Každá stavba jednou skon‑
čí a ve výsledku budeme mít 
nové krásné učebny, větší 
a lepší možnost využití celého 
areálu. V příštím čísle Zpravo‑
daje vás budu určitě informo‑
vat o dalším postupu přístavby.

za DDM Zastávka Michal Kříž
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