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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,

poslední číslo letošního ročníku Zastáveckého zpravodaje spat‑
řilo světlo světa. I když to zpočátku opět vypadalo, že s přituhují‑
cími protiepidemickými opatřeními, jež limitují spolkový, spole‑
čenský a kulturní nebo sportovní život v naší obci, nebude skoro 
o čem psát, opak je nakonec pravdou. Naštěstí!

Ve svých příspěvcích se řada jejich autorů vrací k tomu pří‑
jemnému a zajímavému, co se podařilo zvládnout a úspěšně do‑
táhnout do konce během právě končícího roku 2021. Přinášíme 
tak prakticky kompletní přehled o působení sportovních oddílů 
TJ Čechie Zastávka. Své aktivity podzimního času a času adventu 
představují RIC Zastávka, slavící sympatické jubileum, DDM Za‑
stávka, Zahrádkáři Zastávka nebo Klub seniorů Zastávka. Samo‑
zřejmostí zůstává obvyklý přísun informací v rubrice Obec infor‑
muje. Vše podstatné také pečlivě dokumentují fotografie vybrané 
z archivu jednotlivých přispěvatelů právě pro publikování v ZZ.

Vážení čtenáři, doufáme, že každý z vás si najde i ve čtvrtém 
čísle Zpravodaje to „své pravé ořechové“ k počtení…

Hezké svátky vánoční a vše dobré a krásné do roku 2022 přeje
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že vás mohu 

přivítat v úvodu zimního čísla 
Zastáveckého zpravodaje. Čas 
adventní je v samotném závě‑
ru a již jen několik málo chvil 
zbývá do propuknutí jedněch 
z nejhezčích svátků, svátků vá‑
nočních. Zapálené svíčky na ad‑
ventním věnci pomalu dohasí‑
nají a všichni věříme, že splnily 
úkol, který před nimi stál. Při‑
nést naději v době mezi vzpomí‑
náním a očekáváním.

Chtěl bych, abychom mohli 
všichni prožít krásné Vánoce. 
Měli kolem sebe blízké i bližní, 
byli zdraví a připravení rozdá‑
vat lásku, a třeba i nějakou ma‑
ličkost všem kolem nás. To vše 
vám upřímně přeji.

Rok 2021 nebyl jednoduchý, 
ale protože jsem v něm mohl 
přivítat zastávecké občánky 
i  za  rok předešlý, tak vím, že 
máme kolem nás ty nejkrásnější 
dětské oči na celém světě. A pro 
ně stojí za to se usmívat a snažit 
se zapalovat v nich ohýnky ra‑
dosti, lásky a štěstí. Jsem hrdý 
na to, že toto v naší krásné obci 
děláme rádi. Myslím tím samo‑
zřejmě jak tvorbu dětí, tak i těch 
ohýnků.

Já jsem v roce končícím po‑
znal, jaké mám štěstí na rodi‑
nu, která mne obklopuje, přá‑
tele, kteří mi pomáhají, a vás 
všechny, kterým mám tu čest 
„starostovat“ v Zastávce. Díky 
zdravotním problémům jsem 
vždy neprožíval chvilky šťastné 

a optimistické, ale přesto jsem 
našel ve vás oporu, optimismus, 
dokonce došlo i na přání uzdra‑
vení. Asi bych si význam této 
podpory neuvědomil tak sil‑
ně, kdybych v přímém přenosu 
neviděl, jak se někteří lidé do‑
káží chovat k člověku, který je 
několik málo dnů v nemocnici. 
A to i v případě, že je tím člově‑
kem prezident republiky. Děku‑
ji vám všem.

Před námi je rok 2022. V něm 
pak 252 pracovních dnů a  13 
státních svátků, z nichž 8 při‑
padá na mimovíkendové dny. 
A  taky je to dle čínského ka‑
lendáře rok vodního tygra, což 
by prý mohlo znamenat, že 
to bude rok síly, vymítání zla 
a statečnosti. A taky, když se‑
čteme všechny číslice v letopoč‑
tu 2022, získáme číslo 6, které 

je v numerologii jedním z nej‑
harmoničtějších čísel. A taky, že 
v naší obci bude s velkou prav‑
děpodobností rokem oprav 
hlavní silnice. Takže neodmí‑
tejte vánoční cukrovíčko a oba‑
lujte si nervy a trpělivost.

Vážení přátelé, v  dnešním 
čísle našeho zpravodaje vás po‑
dle mého čekají krásné a zají‑
mavé články. Mně už jen dovol‑
te, abych vám poděkoval za vše 
dobré, co jste v končícím roce 
2021 učinili. Ale především vám 
i vašim blízkým upřímně přeji 
vše nejlepší v roce 2022, přede‑
vším pak hodně zdraví.

Již nyní se s  vámi těším 
na shledanou. Dávejte na sebe 
pozor.

Petr Pospíšil, starosta obce
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Výpisy z usnesení z jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka
6. 10. 2021

I. ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce kona‑

ného dne 6. 10. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 

ze dne 6. 10. 2021 pana A. D. a pana J. P.,
3.	 poskytnutí individuální dotace pro Klub ab‑

solventů Gymnázia v Zastávce, z. s. z roz‑
počtu obce Zastávka v  roce 2021 ve  výši 
16 000 Kč na rok 2021,

4.	 po projednání a v souladu s § 84 odst. 4 záko‑
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, systém spo‑
lufinancování sociálních služeb pro správní 
obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktu‑
álně platných Pravidlech financování sociál‑
ních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 
2021–2022. Příslib spolufinancování pro rok 
2022 se týká následujících poskytovatelů so‑
ciálních služeb:

a.	Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská 
služba, identifikátor 5072219, přepočtený 
úvazek 0,66, předpokládaná výše spolufi‑
nancování 94 090 Kč,

b.	Středisko rané péče SPRP Brno, raná péče, 
identifikátor 4123958, přepočtený úvazek 
0,09, předpokládaná výše spolufinancová‑
ní 13 440 Kč,

c.	Práh jižní Morava, z. ú., sociální rehabilita‑
ce, identifikátor 7587852, přepočetný úva‑
zek 0,2, předpokládaná výše spolufinanco‑
vání 23 501 Kč,

d.	Slezská diakonie, raná péče, identifikátor 
9734991, přepočtený úvazek 0,04, předpo‑
kládaná výše spolufinancování 5 973, Kč,

e.	IQ Roma servis,  o.  s., terénní programy, 
identifikátor 96848779, přepočtený úva‑
zek 0,2, předpokládaná výše spolufinan‑
cování 24 970 Kč,

f.	 IQ Roma servis, o. s., sociálně aktivizač‑
ní služby pro rodiny s dětmi, identifikátor 

7557383, přepočtený úvazek 0,2, předpo‑
kládaná výše spolufinancování 31 215 Kč,

g.	Diecézní charita Brno – Oblastní charita 
Rajhrad, odlehčovací služby, identifikátor 
4574664, přepočtený úvazek 0,08, předpo‑
kládaná výše spolufinancování 2 510 Kč.

5.	 postup starosty obce v rámci plnění úkolů 
zadavatele výběrového řízení „Rekonstruk‑
ce asfaltových povrchů – Zastávka“ a výběr 
zhotovitele SOUKUP MILOŠ, s. r. o., Na Láně 
708, 664 11 Zbýšov, IČ: 29351511, a příslušnou 
smlouvu o dílo,

6.	 příkazní smlouvu mezi obcí Zastávka jako 
příkazcem a Regionální rozvojovou agen‑
turou Východní Moravy jako příkazníkem, 
jejímž předmětem je poskytnutí poraden‑
ských, analytických a konzultačních služeb 
při zpracování žádosti o podporu k projektu 
zaměřeného na „Rozvoj infrastruktury v Zá‑
kladní a Mateřské škole T. G. Masaryka Za‑
stávka“, který bude předložen do Integrova‑
ného regionálního operačního programu,

7.	 přijetí dotace na malou komunální techniku 
od Energoregionu 2020 ve výši 72 000 Kč,

8.	 prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/3, 
způsob využití byt, jednotka vymezená dle 
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve‑
likosti 105,86 m2, nacházející se a vymeze‑
ná v 3. nadzemním podlaží v budově Zastáv‑
ka, 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 k jednotce náležející spoluvlast‑
nický podíl ve výši id. 14/100 na společných 
částech shora uvedené budovy Zastávka, 
č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené na po‑
zemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná plo‑
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastáv‑
ka, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 14/100 
na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka. 
Jednotka s podílem na pozemku je zapsána 
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v katastru nemovitostí vedeném Katastrál‑
ním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katas‑
trální pracoviště Brno ‑venkov na LV č. 1038 
pro obec a  kat. území Zastávka. Budova 
a pozemek jsou zapsány v katastru nemo‑
vitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 
Brno ‑venkov na LV č. 11037 pro obec a kat. 
území Zastávka. Kupní smlouvu bude obec 
Zastávka uzavírat s paní M. S. (C.),

9.	 výběr dodavatele PORR,  a.  s., se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100  00 Praha 10, IČ: 
43005560 a  pořadí nabídek dle Písemné 
zprávy o hodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku s názvem „I/23 hranice okresu Tře‑
bíč – úsek III a IV (Zastávka u Brna)“,

10.	smlouvu o dílo s dodavatelem PORR, a. s., 
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 
10, IČ: 43005560 a zadavateli Ředitelství sil‑
nic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa a údrž‑
ba silnic Jihomoravského kraje, příspěvko‑
vá organizace, IČ 70932581, obec Zastávka, 
IČ 00488399, a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1.	 záměr pronájmu pozemku parc. č. 1177/2, 

ostatní plocha, o výměře 50 m2,
2.	 záměr pronájmu části pozemku parc. 

č. 1177/1, ostatní plocha, o výměře 17 m2,
3.	 rozpočtová opatření č.  22/2021, 23/2021 

obce Zastávka,
4.	 informace o činnosti zřízených příspěvko‑

vých organizací a organizačních složek obce,
5.	 informace starosty obce o činnosti organi‑

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

III. ZO ukládá:
1.	 starostovi obce činit veškeré úkony, kte‑

ré plynou z výběru zhotovitele výběrové‑
ho řízení „Rekonstrukce asfaltových povr‑
chů – Zastávka“ (podpis smlouvy, předání 
staveniště, předání podkladů poskytovate‑
li dotace apod.).

27. 10. 2021

ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce kona‑

ného dne 27. 10. 2021,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 

ze dne 27. 10. 2021 pana M. O. a pana P. K.,
3.	 pronájem pozemku parc. č.  174/1, ostatní 

plocha, o výměře 80 m2, paní R. Ch. za cenu 
5 Kč/1 m2/1 rok,

4.	 pronájem pozemku parc. č. 1177/2, ostatní 
plocha, o výměře 50 m2, panu K. S. za cenu 
5 Kč/1 m2/1 rok,

5.	 pronájem části pozemku parc. č.  1177/1, 
ostatní plocha, o výměře 17 m2 paní H. O., 
za cenu 5 Kč/1 m2/1 rok,

6.	 postup starosty obce při ukončení realizace 
projektu „Obnova místních komunikací – ul. 
Červený vrch, Domky, Havířská, Mánesova 
a Sportovní“, který nebyl podpořen dotací 
MMR ČR a schvaluje Dohodu o ukončení pl‑
nění smlouvy o dílo uzavřené mezi smluv‑
ními stranami (obcí Zastávka jako objedna‑
telem a firmou Soukup Miloš, s. r. o. jako 
zhotovitelem) ze dne 4. 10. 2021,

7.	 podání žádosti o dotaci na  realizaci akce 
„Přechod na knihovní systém Tritius“ z roz‑
počtu odboru umění, literatury, knihoven, 
kulturních a kreativních průmyslů minis‑
terstva kultury,

8.	 zhotovení projektové dokumentace na ve‑
řejné osvětlení „PD VO Zastávka u Brna“ po‑
dél silnice Lípová a 1. máje. Na základě ce‑
nové nabídky projekt zhotoví Regionální 
rozvojová agentura Východní Moravy,

9.	 podání žádosti o dotaci do programu Minis‑
terstva pro místní rozvoj ČR – Podpora roz‑
voje regionů 2022, podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210e – 
Rekonstrukce a  přestavba veřejných bu‑
dov na akci s názvem „Rekonstrukce mul‑
tifunkčního objektu – Dělnický dům v obci 
Zastávka“,

10.	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Za‑
stávka a Regionální rozvojovou agenturou 
Východní Moravy, jejímž předmětem je ak‑
tualizace podání žádosti o dotace na akci 
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„Rekonstrukce multifunkčního objektu – 
Dělnický dům v obci Zastávka“,

11.	 podání žádosti o dotaci do programu Minis‑
terstva pro místní rozvoj ČR – Podpora roz‑
voje regionů 2022, podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A – 
Obnova místních komunikací na akci s ná‑
zvem „Rekonstrukce povrchu místních ko‑
munikací  – Havířská, Mánesova, Domky, 
Komenského“,

12.	vyhotovení projektové dokumentace na re‑
konstrukci povrchu místní komunikace 
Komenského a výstavbu parkovacích stá‑
ní na ulici Havířská (MaD projekt, s. r. o.),

13.	podání žádosti o dotaci do programu Minis‑
terstva pro místní rozvoj ČR – Podpora roz‑
voje regionů 2022, podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H – 
Podpora budování a obnovy míst aktivního 
pasivního odpočinku na akci s názvem „Za‑
stávka – les pro všechny“,

14.	smlouvu o zpracování projektu mezi obcí 
Zastávka a  Centrem grantové podpo‑
ry, s. r. o. na podání žádosti o dotaci na akci 
„Zastávka – les pro všechny“,

15.	smlouvu o podání žádosti do dotačního pro‑
gramu Státního fondu dopravní infrastruk‑
tury na akci „Rekonstrukce chodníků v Za‑
stávce“ a podpis příslušné smlouvy o dílo 
s Regionální rozvojovou agenturou Východ‑
ní Moravy,

16.	revokaci usnesení zastupitelstva obce ze 
dne 7. 7. 2021 ve znění: „ZO schvaluje pro‑
dej pozemku parc. č. 123/36, zastavěná plo‑
cha a nádvoří, o výměře 37 m2, paní R. K. 
za cenu 300 Kč/m2 a náklady prodeje“,

17.	 uzavření Smlouvy č. : ZN‑001040020910/001‑
DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Zastávka a  společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace 
stavby „Zastávka, Bezručova 385, 386: NN 
kab. ved.“ na pozemku parc. č. 890 v k. ú. 
Zastávka,

18.	uzavření Smlouvy č. : ZN‑001030064953/001‑
DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Zastávka a  společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace 

stavby „Zastávka – AXIMA: NN přel. kb. ved.“ 
na pozemku parc. č. 759/1 v k. ú. Zastávka,

19.	uzavření  Smlouvy  č í s lo :  ZN‑
001030070468/001‑DURP o  smlouvě bu‑
doucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Zastávka a  společností EG.D,  a.  s., jejímž 
předmětem je realizace stavby „Zastávka, 
Domky 64,418: NN kab. příp.“ na pozemku 
parc. č. 86/25 v k. ú. Zastávka,

20.	uzavření  Smlouvy  č í s lo :  ZN‑
001030070658/001‑DURP o  smlouvě bu‑
doucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Zastávka a  společností EG.D,  a.  s., jejímž 
předmětem je realizace stavby „Zastávka – 
Mikuláštíková: NN přip. kab.“ na pozemku 
parc. č. 1086/1 v k. ú. Zastávka,

21.	smlouvu o  smlouvě budoucí nájemní 
č. E617‑S‑2536/2021 mezi obcí Zastávka 
a Správou železniční dopravní cesty, stát‑
ní organizace, jejímž předmětem je nájem 
části pozemku parc. č. 769/1, o předpoklá‑
dané výměře 12 m2, nájem části pozemku 
parc. č.  787/2, o  předpokládané výměře 
54 m2, nájem části pozemku parc. č. 802/1, 
o předpokládané výměře 101 m2 a nájem 
části pozemku parc. č. 1271/2, o předpoklá‑
dané výměře 123 m2, které jsou ve vlast‑
nictví obce Zastávka v souvislosti s rea‑
lizací stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ 
Brno–Zastávka u Brna, 2. etapa“ s nájem‑
ní cenou 22 Kč/1 m2/1 rok, a pověřuje sta‑
rostu obce jejím podpisem,

22.	smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení slu‑
žebnosti č. E617‑S‑2538/2021 mezi obcí Za‑
stávka a Správou železniční dopravní ces‑
ty, státní organizace, jejímž předmětem je 
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu‑
žebnosti k  části pozemku parc. č.  802/1, 
o  předpokládané výměře 11 m2 a  k  čás‑
ti pozemku parc. č.  1271/2, o  předpoklá‑
dané výměře 15 m2, které jsou ve vlastnic‑
tví obce Zastávka v souvislosti s realizací 
stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno–Za‑
stávka u Brna, 2. etapa“ s cenou služebnos‑
ti 10 000 Kč bez DPH za každý služebností 
dotčený pozemek, a pověřuje starostu obce 
jejím podpisem.



8

Obec informuje 04 | 2021

II. ZO bere na vědomí:
1.	 záměr prodeje pozemku parc. č.  198/22, 

ostatní plocha, o výměře 18 m2,
2.	 záměr prodeje pozemku parc. č.  198/23, 

ostatní plocha, o výměře 18 m2,
3.	 záměr prodeje pozemku parc. č.  123/38, 

ostatní plocha, o výměře 12 m2, pozemku 
parc. č. 124/9, zahrada, o výměře 160 m2,

4.	 rozpočtové opatření č.  24/2021, 25/2021 
obce Zastávka,

5.	 plán inventur na rok 2021,
6.	 informace o  činnosti zřízených příspěv‑

kových organizací a organizačních složek 
obce,

7.	 informace starosty obce o činnosti organi‑
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 

KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),

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

9.	 termíny jednání zastupitelstev obce Za‑
stávka v  roce 2022: 26.  leden, 23.  únor, 
30. březen, 27. duben, 25. květen, 29. čer‑
ven, 31. srpen, 21. září, 28. listopad (pondě‑
lí), 14. prosinec,

10.	záměr prodeje pozemku parc. č. 790/3, trva‑
lý travní porost, o výměře 33 m2, a pozem‑
ku parc. č. 791/3, ostatní plocha, o výměře 
42 m2, které jsou ve vlastnictví obce Zastáv‑
ka v souvislosti s realizací stavby „Elektri‑
zace trati vč. PEÚ Brno–Zastávka u Brna, 
2. etapa“.

PŘEJE KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
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Plán svozu odpadu – 1. pololetí 2022
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Komise životního prostředí 
a odpadového hospodářství 
ve volebním období 2018–2022

Komise byla jmenována sta‑
rostou obce ve složení: předsed‑
kyně Jaroslava Baštařová, členo‑
vé: pan Zdeněk Milan – zástupce 
obce, pan Zdeněk Pospíšil – zá‑
stupce svozové firmy KTS, paní 
Marie Dušková, pan Jan Chme‑
líček, pan Stanislav Kratochvíl. 
Složení komise se ani v roce 2021 
neměnilo. Vzhledem ke zdravot‑
ní situaci v republice se jednání 
komise konala podle upraveného 
plánu práce.

Ke stálým bodům našich jed‑
nání patřily vybrané body z ná‑
vrhu práce na celý rok:

1.	 pravidelné hodnocení úrov‑
ně odpadového hospodářství 
v obci, připomínky občanů,

2.	 hospodaření ve  sběrném 
dvoru, jeho další vybavení,

3.	 vyhodnocení úhrad za od‑
voz a likvidaci odpadů od ob‑
čanů (tabulka za rok 2021),

4.	 spolupráce s  firmou KTS 
Ekologie, s. r. o.,

5.	 zavedení barevných popel‑
nic na papír a plasty v obci,

6.	 úpravy v lesoparku, výsadba 
nových stromů a keřů,

7.	 připomínky, náměty a dota‑
zy členů komise, informace 
zástupce obce o  aktivitách 
v oblasti životního prostředí,

8.	 příprava a prezentace zpráv 
o jednáních KŽP ve Zpravo‑
daji průběžně během roku.

Poděkování patří všem čle‑
nům komise životního prostře‑
dí, kteří své jmenování brali 
zodpovědně a pracovali po celý 
rok 2021. Děkujeme.

Termíny jednání komise 
v roce 2022: 24. ledna, 21. úno‑
ra, 28.  března, 25.  dubna, 
23. května, 27. června, 29. srp‑
na, 19. září.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně KŽP

Poplatky	za svoz	popelnic	v roce	2021

Předpis 2 083 309 Kč

Vybráno (listopad) 1 398 526 Kč

Dluh k 30. 11. 2021 684 783 Kč

Poplatky	za psy	v roce	2021

Předpis 105 426 Kč

Vybráno (listopad) 81 176 Kč

Dluh k 30. 11. 2021 24 250 Kč

Pohádka o smrku…
Je jedno nádraží, na kterém 
denně nastupují do vlaků 
a autobusů možná i stovky 
cestujících. Od těch 
nejstarších, kteří tudy jezdí 
k lékařům, přes každodenní 
cestující do zaměstnání, 
až po žáčky základní školy 
a studenty gymnázia.

Ti všichni, a  s  nimi i  další 
návštěvníci, kteří se na nádra‑
ží dostanou, se mohli po celá 
léta těšit pohledem na krásný, 
vzrostlý, štíhlý a zelený – smrk! 
Rostl až do výše 23 metrů a jeho 
zelené jehličí, nádherně rostlé 
větve lákaly např. k tomu, vy‑
užít prostor kolem smrku k vá‑
nočnímu zpívání pod stromem.

Záměr to byl, ale už se nám 
ho nepodaří nikdy uskutečnit. 
Proč? Protože smrk už není! 
Stačil na to ten maličký brou‑
ček, kterému říkáme kůrovec. 
I když je tento škůdce pro lid‑
ské oko neviditelný, tak pro náš 
smrk byl smrtelný. Možná mu 
záviděl tu jeho výšku, ze kte‑
ré byl rozhled široko daleko. 
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Možná mu záviděl tu krásnou 
zelenou barvu jehličí, a tak si 
řekl: počkej, já ti ukážu! A za‑
čal dílo zkázy. Rok jsme moh‑
li pozorovat nejprve usychající 
a padající hnědé jehličí, potom 
už to byly celé větve, které 
usychaly a musely se odřezá‑
vat a nakonec zůstal ze smrku 
jen suchý pahýl, který hrozil 
spadnutím.

Stačily dvě hodiny, sehra‑
ný tým pracovníků technické 
čety obce, pomohla jim dvace‑
timetrová plošina, drtička vět‑
ví, motorová pila a z krásného, 

vysokého, zeleného smrku zů‑
stala hromada štěpků a polena 
pro topení. Jen zbytek pařezu 
v  trávě nám bude ještě něja‑
kou dobu připomínat, kde náš 
smrk stál.

Příběhy v pohádkách končí 
šťastně, příběh našeho smrku 
je smutný. A tak jsme na ulici 
Havířská a Hutní osada vysa‑
dili v listopadu třicet nových, 
malých stromků, jehličnanů, 
které za čas nahradí ten náš, 
z nádraží.

J. Baštařová, 
KŽP obce Zastávka

Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jména jubilantů, kteří nám dali svůj souhlas a jsou 
narozeni v období od října do prosince.

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

Říjen: pan František Odehnal 87 let
 paní Hedvika Gottwaldová 76 let
 paní Růžena Pánková 80 let
 pan František Šandera 75 let

Listopad: pan Josef Gottvald 78 let
 paní Emílie Krčmová 87 let
 pan Pavel Jurman 78 let
 pan Jiří Pánek 86 let

Prosinec: pan Rudolf Maršálek 78 let
 paní Marie Pokorná blahopřejeme
 paní Jaroslava Baštařová blahopřejeme

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

Sociální komise starosty obce Zastávka
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RIC INFORMUJE

OHLÉDNUTÍ:

MFL – O princezně, která 
se ničeho nebála

Odpoledne prvního říjno‑
vého pátku před RIC patři‑
lo dětem. Malý festival loutky 
zpříjemňuje začátek podzimu 
v Zastávce již několik let. Le‑
tos k nám zavítalo Divadlo Ton‑
dy Novotného, které sehrálo 

loutkové představení O prin‑
cezně, která se ničeho nebála. 
Pohádka o svérázné a nebojác‑
né princezně vítězící nad všemi 
nástrahami, jež jí osud přiná‑
ší, vtáhla do děje všechny klu‑
ky i holčičky.

Hornické slavnosti
Hornické slavnosti se letos 

konaly společně v  Zastávce 

a ve Zbýšově již počtvrté. Naše 
atrakce a programy jsme roz‑
prostřeli do velké části středu 
obce, nádraží a prostor Regi‑
onálního informačního cent‑
ra Zastávka. Na hlavním podiu 
v zahradě Dělnického domu se 
odehrával kulturní program. 
Jako první vystoupila brněnská 
kapela Baobab se širokým žán‑
rovým záběrem a poté na po‑
dium přicupitali permoníčci, 
kteří k nám přijeli až ze Zla‑
tých hor v Jeseníkách. V Klubu 
přátel Zlatých hor vznikl spon‑
tánně badatelský tým kahanco‑
vých písní a tanců objevem zla‑
tohorského kancionálu Praděd. 
Pánové se snaží uvést v život 
písně a tance, které jen tak ně‑
kdo nezná. Hudební program 
proložil mladý český barman 
David Sedlák, který nejen pro‑
dával skvělé míchané nápoje, 
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ale předvedl i  barmanskou 
show s hornickým speciálem.

Po kapele Grýn, která má ko‑
řeny v nedalekých Oslavanech, 
proložila hudební produk‑
ci adrenalinová show Václava 
Koláře, který se věnuje jízdě 
na kole a biketrialu od dětských 
let. V  odpoledních hodinách 
pokračoval Olympic revival 
band, jejichž cílem není být ka‑
pelou Olympic, nýbrž ji věrně 
a profesionálně interpretovat. 
Natěšení fanoušci se dočkali 
oblíbené kapely Alband a zá‑
věr patřil místní kapele Tre‑
molo. Jako každoročně nechy‑
běla bohatá výstava výpěstků 
místních zahrádkářů, letos do‑
plněná stánkem zbraslavských 
včelařů. V zadní části zahrady 
příjemně vyhrávala cimbálová 
muzika Javor, nechyběly stánky 
s vínem a burčákem. Na Bend‑
láku jsme tradičně přivítali 
Veteran Vehicle Club z Březní‑
ka, pyšnící se nespočtem his‑
torických vozidel a také polní 
kuchyní, které se jistě mnozí 

z vás nemohli dočkat. Dále zde 
byla k vidění vojenská techni‑
ka a zbraně Spolku pohraniční 
historie ze Zbraslavi. K vidění 
byla technika zastáveckých ha‑
sičů, kteří nám při organizaci 
akce velice pomohli.

V okolí RIC se nejvíce líbilo 
dětem. Do Zbýšova po celý den 
jezdila parní mašinka z MPŽ 
a na první koleji byly vystaveny 
k prohlédnutí historické maši‑
ny spolku Hrbatá Máňa. Jedna 
děti vozidla a ve druhé se če‑
povalo pivo, což potěšilo hlav‑
ně tatínky. Bohatý program pro 
děti zahájil Dům dětí a mládeže 
Zastávka se spoustou her a sou‑
těží s hornickou tematikou. Od‑
poledne se proměnilo okolí RIC 
ve sportovní arénu – děti mohly 
vyzkoušet ping pong, trampo‑
línky, kuželky či chůdy. Nechy‑
běl ani workshop žonglování 
a dvě pohádková představení. 
V infocentru probíhala projek‑
ce nového dokumentu o zastá‑
veckých vilách. Největší sen‑
zací letošního ročníku se staly 
tři živé sochy horníků. Již nyní 

přemýšlíme o programu příští‑
ho ročníku.

Narozeniny RIC
Příjemný podvečer v kruhu 

příznivců a účastníků našich 
akcí jsme prožili 24. září 2021, 
kdy jsme oslavili pět let od slav‑
nostního otevření. V první čás‑
ti zazněly tóny klasické hudby 
v  podání Piotra Waclawika, 
polského hráče na  violu da 
gamba. Druhá polovina oslavy 
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se nesla v uvolněnějším duchu 
s minikapelou Kiksylend a je‑
jich pohodovými autorskými 
písničkami. Aby se u nás naši 
hosté dobře cítili, připravili 
jsme stylové občerstvení a vý‑
zdobu laděnou do  RICových 
barev. Moc nás těšilo se s vámi 
potkat.

Kurz šití
O  první říjnové sobotě se 

v  RIC konal celodenní kurz 
šití. Dámy si v předchozí anke‑
tě vybraly, že budou šít kalho‑
ty. Vše k tomu potřebné je nau‑
čila místní švadlena a lektorka 
Petra Koukalová, kterou mů‑
žete znát z předchozích kur‑
zů. Celý den byl velice pohodo‑
vý a příjemný. O přestávkách 

jsme si hezky popovídaly a ob‑
čerstvily se.

Virtuální univerzita 3. věku
Každý druhý čtvrtek se v in‑

focentru opět scházejí student‑
ky virtuální univerzity třetí‑
ho věku. Tentokrát společně 
na  přednáškách o  rituálech 
evropských královských rodů.

Minijarmark
V  říjnu se uskutečnil dal‑

ší z  řady našich minijarmar‑
ků. Velkou oblibu si získal 
hlavně stánek se zeleninou, 
kde je také velký výběr ovoce 
a medu. Ke koupi byla i další 
řada produktů, například vý‑
robky z včelího vosku, domá‑
cí sirupy, zákusky z brněnské 
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cukrárny, náramky z minerál‑
ních kamenů, zdravá výživa, 
frgály, nebo přírodní drogerie. 
Pro děti jsme připravili dopro‑
vodný program na terase a vy‑
užili tak jeden z posledních slu‑
nečných dní.

100 let od přejmenování 
obce – rok poté

28.  října  2021 jsme oslavi‑
li výročí přejmenování obce 
z původního Božího Požehná‑
ní na dnešní Zastávku. V loň‑
ském roce jsme oslavu stého 
výročí nemohli realizovat, ale 
letos se to podařilo. Program 
jsme zahájili slavnostní intrá‑
dou a produkcí žáků základní 
umělecké školy, poté se před‑
stavil Spolek elegantních dam 
s módní přehlídkou šatů a his‑
torického prádla z doby před 
100 lety. Dámy z tohoto sdru‑
žení předvedly také dva tan‑
ce  – charleston, jak se tančil 
na přelomu století, a rozverný 
kankán. První část programu 
uzavřelo představení plánova‑
né knihy o Zastávce, na které 
pracuje kolektiv autorů spolu 
s ukázkou textu jedné kapitoly. 
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Závěr večera patřil swingové 
kapele Django Jet.

Pohádka pro děti
Z  důvodu velkého zájmu 

o dětská divadélka jsme na zá‑
věr podzimu zajistili ještě dal‑
ší představení pro děti, a to po‑
hádku O dvanácti měsíčkách, 
kterou sehrálo divadelní usku‑
pení Trumpetka. Známý pří‑
běh o hodné Marušce, která si 
v této verzi od své sestry Hole‑
ny nenechala všechno líbit, po‑
bavil malé, ale i dospělé divá‑
ky. Na závěr si děti v RIC mohly 
prohlédnout krásné masky jed‑
notlivých měsíců a případně se 
s nimi vyfotit.

Výstava Pro energii 
a/i potěšení

Od  začátku listopadu až 
do Vánoc probíhala v prosto‑
rách našeho infocentra origi‑
nální výstava obrazů a šperků 
dvou umělkyň z nedalekých Te‑
tčic. Výstava Pro energii a/i po‑
těšení byla prodejní, proto bylo 
možné zakoupit si zdobené 
svíčky a vánoční ozdoby Soni 
Štossové zkrášlené voskovou 
technikou, nebo obrazy, kte‑
ré ozdobily prostor infocentra. 

Druhá část výstavy patřila cí‑
novaným šperkům z dílny Jany 
Vodičkové. Vitríny zaplnily ná‑
hrdelníky, náramky, náušni‑
ce, ale také vílenky a andělky 
ozdobené drobným šperkem 
s minerálem. Některé z těchto 
kousků udělaly radost novým 
majitelkám, případně se sta‑
ly krásným vánočním dárkem.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Letošní Adventní zastavení 

jsme museli přizpůsobit sou‑
časné situaci, ale i v této trochu 
štíhlejší verzi akce příjemně 
zahájila adventní období v Za‑
stávce. Několik týdnů dopředu 

jsme se věnovali přípravám vá‑
nočních dekorací a zkrášlová‑
ní prostředí v okolí RIC, kte‑
ré jak doufáme, dodá těmto 
nádherným svátkům tu pra‑
vou atmosféru. Letos poprvé 
se můžeme pyšnit ozdobeným 
a svítícím stromem před ná‑
dražní budovou. Za  to děku‑
jeme především pracovníkům 
technické čety obce a hasičům, 
kteří nám při přípravách akce 
byli velmi nápomocní. Samot‑
né zastavení probíhalo převáž‑
ně na terase před infocentrem, 
kde je zahájilo vystoupení MŠ 
Havířská. Děti sehrály krás‑
nou pohádku o  Ježíškovi. 



18

Obec informuje 04 | 2021

V několika blocích se pak stří‑
dali Dudáci Tryhuci a country 
kapela Dejna. Hudební program 
proložil Dramaťáček – kroužek 
Domu dětí a mládeže v Zastáv‑
ce. Mladí herci předvedli scén‑
ku, při které objasnili příběh 
čtyř adventních svíček. Působi‑
vým vystoupením se pochlubi‑
ly i děti z MŠ Babice. Doufáme, 
že se vám Adventní zastavení 
líbilo a věříme, že příští rok se 
zde opět sejdeme a užijeme si je 
včetně vánočního jarmarku.

PŘIPRAVUJEME:
Následující měsíce plánuje‑

me využít především k přípra‑
vě naučné stezky po zastávec‑
kých vilách, která naváže na již 
připravený dokument, jenž pro 
zájemce promítneme začátkem 
roku. Projekci tohoto videa 
chceme spojit s posezením nad 
starými fotografiemi.

Doplňujeme digitální archiv 
zastáveckých fotografií a histo‑
rických dokumentů a proto vás 

prosíme: pokud nějaké zajímavé 
historické snímky vlastníte, po‑
dělte se s námi a zapůjčte nám 
je k oskenování. Rádi bychom 
archiv rozšířili o nové snímky 
a archivní materiály. Fotografie 
archivu si můžete prohlédnout 
na našich webových stránkách 
https: //archiv ‑zastavka.cz/
Menu. Rádi bychom je v budouc‑
nu využívali také např. k pro‑
mítání, výstavám, případně 
různým soutěžím a kláním his‑
torických nadšenců.

V prostorách infocentra hod‑
láme i v příštím roce obměňovat 
výstavy, abychom zde vytvořili 
příjemné prostředí pro všech‑
ny, kteří k nám zavítají. Pravi‑
delně obměňujeme tzv.  Gale‑
rii na plotě, výstavku fotografií 
ve venkovních prostorách před 
infocentrem. Rozšiřujeme také 
sortiment kavárny, abyste se 
u  nás dobře cítili a  rádi zde 
poseděli.

Současná doba stále nepře‑
je organizování rozsáhlejších 

akcí. Pořád ladíme varian‑
ty, jak chystané akce připra‑
vit, aby byly co nejzajímavější 
a zároveň jsme vyhověli všem 
současným hygienickým a epi‑
demiologickým nařízením. Plá‑
nované akce proto budou spíš 
pro menší počet zúčastněných, 
jako např. besedy a promítání. 
Raději se s vámi budeme schá‑
zet častěji (pokud to bude mož‑
né), ale v menších skupinách.

Hodláme také uskutečnit dal‑
ší kurz šití a od února bude pro‑
bíhat další, už sedmý semestr 
virtuální univerzity. Uvažuje‑
me o zcela nové akci, ale uvi‑
díme, kdy a jak ji bude možné 
zrealizovat. Proto sledujte naše 
výlepové plochy, web i  face‑
book, kde budeme všechny in‑
formace o připravovaných ak‑
cích postupně přidávat.

Těšíme se na vás.
Jarmila Helsnerová
a Kateřina Havlová,

RIC Zastávka
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Správa zámku Rosice hledá pro sezónu 2022 a další roky zájemce 
o práci průvodce/průvodkyně na zámku Rosice.

Máme zájem o  nové kole‑
gy se zájmem o historii, prů‑
vodcovskou práci v zajímavém 
prostředí historického objek‑
tu s bohatou historií, kteří jsou 
komunikativní, tvořiví a  ak‑
tivní. Nabízíme dobré pracov‑
ní prostředí i podmínky.

Práce je vhodná zejména pro 
studenty, aktivní seniory, nebo 
pro osoby s možností nepravi‑
delného výkonu práce. Průvod‑
covská služba je vykonávána 
na základě Dohody o provede‑
ní práce jako sezonní činnost. 
V případě, že se průvodce/prů‑
vodkyně osvědčí, a v případě 
oboustranného zájmu může být 
uzavřena stálá pracovní smlou‑
va na 0,5 pracovního úvazku. 
Preferujeme zájemce o  dlou‑
hodobější spolupráci.

Základní popis vykonávané 
práce
1.	 Provází skupiny návštěvní‑

ků kulturní památky – zám‑
ku Rosice,

2.	 reprodukuje průvodcovské 
texty a provádí výklad ná‑
vštěvníkům zámku a  jeho 
prohlídkových okruhů,

3.	 podává návštěvníkům zá‑
kladní informace, a to v čes‑
kém jazyce, znalost ang‑
lického nebo německého 
jazyka je výhodou, ale není 
podmínkou,

4.	 zajišťuje prodej vstupenek 
a upomínkových předmětů,

5.	 zajišťuje běžný úklid pro‑
stor pokladny zámku.

Další činnosti vykonává po‑
dle pokynů kastelána zámku 
a  jeho zástupkyně, v souladu 
s  Organizačním řádem. Prů‑
vodce provází na  dvou hlav‑
ních zámeckých návštěvnic‑
kých okruzích, a to v Zámecké 
expozici a Krytu CO. Provází 
jako dohled i na Stálé výstavě 
hraček.
Pracovní doba

Pracovní doba je odvozena 
od provozní dobu zámku pro 
návštěvníky a řídí se rozvrhem 
služeb průvodců, který se aktu‑
alizuje na každý měsíc.
• Duben, květen  – víkendy 

a svátky, 9–17 hodin
• Červen – víkendy, svátky, po‑

dle potřeby a možností i pra‑
covní dny, 9–17 hodin

• Červenec, srpen  – pracov‑
ní dny, víkendy, svátky, 
9–17 hodin

• Září – víkendy, svátky, podle 
potřeby a možností i pracov‑
ní dny, 9–17 hodin
Podmínkou je, aby průvod‑

ce v každém měsíci odpracoval 
nejméně dva víkendy (po před‑
chozí termínové dohodě).
Platové podmínky

Typ pracovního poměru je 
Dohoda o provedení práce, zá‑
kladní mzda je 120 Kč/hodinu

Možnost mimořádné odmě‑
ny v případě výborného plnění 
pracovních povinností.
Požadavky
1.	 Základní orientace v  his‑

torii s  přihlédnutím 
k  historii zámku Rosice 

a  šlechtických rodů, kte‑
rým zámek patřil.

2.	 Schopnost rétoriky pro vý‑
kon služby průvodce kul‑
turní památkou.

3.	 Komunikativnost a pozitiv‑
ní vztah k  návštěvníkům 
zámku.

4.	 Aktivní přístup k  plnění 
pracovních povinností.

5.	 Pečlivost a bezúhonnost.
Způsob a forma přihlášení

V případě zájmu prosím po‑
šlete svoji přihlášku s krátkým 
strukturovaným profesním ži‑
votopisem a  výpisem z  evi‑
dence rejstříku trestů (ne star‑
ším než 3 měsíce) nejpozději	
do 31.  12. 2021, a  to buďto pí‑
semně na adresu: Správa zámku 
Rosice, p. o., Žerotínovo nám. 1, 
665 01 Rosice nebo e ‑mailem na: 
kastelan@zamek.rosice.cz.
Další informace

Předpokládaný nástup 
na pracovní místo je 1. 4. 2022. 
V  období 01–03/2022 budou 
mít vybraní zájemci za povin‑
nost zúčastnit se jednodenního 
školení BOZP a semináře prů‑
vodců na zámku Rosice. V pří‑
padě vašeho zájmu o bližší in‑
formace můžete po předchozí 
telefonické domluvě na telefo‑
nu 606 683 229 navštívit Sprá‑
vu zámku Rosice v pracovních 
dnech od 7.00 do 15.30 hodin, 
rádi vám vaše případné dotazy 
zodpovíme.

PhDr. Ludvík Vaverka, kastelán, 
ředitel Správy zámku Rosice, p. o.

inzerce
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Před 80 lety nacisté rozhodli 
o likvidaci Sokola
8. říjen – Památný den sokolstva, je významným dnem 
České republiky a je vzpomínkou na tisíce sokolů a sokolek, 
kteří obětovali své životy za svobodu a demokracii.

Datum 8. října bylo zvoleno 
jako připomínka tragických 
událostí roku 1941. V noci ze 7. 
na 8. října 1941 gestapo v rám‑
ci „Akce Sokol“ pozatýkalo 
na  1500 sokolských funkcio‑
nářů a členů Sokola. Ještě téhož 
večera podepsal říšský protek‑
tor Reinhard Heydrich úřed‑
ní výměr o  rozpuštění České 
obce sokolské, kterou němeč‑
tí nacisté považovali za nejne‑
bezpečnější domácí organizaci 
podílející se na domácím pro‑
tifašistickém odboji. Mnozí ze 

zatčených se již domů nikdy 
nevrátili a zahynuli na popra‑
vištích německých koncentrač‑
ních táborů. Po celý den 8. října 
se konají pietní akty a společen‑
ská setkání. Celý den zakončuje 
Večer sokolských světel. Lodič‑
ky se svíčkami plující po hladi‑
ně připomínají konkrétního so‑
kolského hrdiny, který obětoval 
svůj život za vlast.

Právě před 80  lety nacisté 
zavraždili ve  věznici gestapa 
brněnských Kounicových ko‑
lejí Vladimíra Groha. Historik 
a klasický filolog Vladimír Groh 
se aktivně zúčastnil tehdejšího 

společenského dění a  kromě 
své pedagogické činnosti byl 
také dlouholetým členem So‑
kola. Právě jeho názory a čin‑
nost v sokolské odbojové sku‑
pině spojené s Obranou národa 
mu byly osudné.

Letos byla v Brně Vladimíru 
Grohovi na nároží ulic Arne No‑
váka a Grohovy odhalena bron‑
zová pamětní deska. Nachází se 
na zdi filozofické fakulty, kde 
Groh v letech 1936 až 1937 pů‑
sobil jako děkan.

Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
Foto: Masarykova univerzita
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125. výročí narození Marie Rafajové
Marie Rafajová (1896–1978) byla česká protestanská diakonka, spisovatelka, 
básnířka, novinářka a překladatelka z němčiny, angličtiny a švédštiny.

Narodila se 29.  11.  1896 
v Brně ‑ Králově Poli. Svá díla 
psala česky i  slovensky. Ně‑
které její básně zhudebnil Bo‑
huslav Foerster (Kantáta 1945) 
a Zdeněk Čep. Největší část své‑
ho života prožila na Slovensku 
v městě Stará Turá, kde ukrý‑
vala v  sirotčinci během vál‑
ky deset židovských dětí před 
transportem do koncentrační‑
ho tábora. Marie Rafajová ze‑
mřela 11.  7.  1978 v Bratislavě. 
Pohřbena je na Ústředním hřbi‑
tově v Brně.

V roce 1991 obdržela in me‑
moriam medaili: „Spravedlivý 
mezi národy“, kterou uděluje 
komise státu Izrael za záchranu 
Židů pronásledovaných v obdo‑
bí holokaustu v průběhu 2. svě‑
tové války.

Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka

Dolujeme vzpomínky. Zapojte se 
do unikátního sběru „paměti Kahanu“
Rok 2022 věnuje mikroregion Kahan mimo jiné velkému 
projektu, kterým chce připomenout 30 let od ukončení 
těžby černého uhlí na Rosicko ‑Oslavansku. Cílem je, 
aby vzpomínkami přispěli především lidé, kteří v oblasti žijí 
a práci na dolech sami (anebo jejich příbuzní) zažili.

Nadneseně se dá říci, že 
kaž dá rodina v  Kahanu má 

svého havíře. Možná se pořád 
prochází mezi námi, možná 

už jej připomíná jen vybled‑
lá fotografie. Tátové, dědové, 
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strejdové, pradědové, prapra‑
dědové, ale i matky, babičky, … 
ve zdejších dolech na nejrůz‑
nějších odděleních pracovalo 
neuvěřitelné množství lidí. 
Zatímco fakta a data o jámách 
byla zaznamenána již mnoho‑
krát, příběhy lidí spojených se 
zdejším hornictvím zapadají. 
„Neměly by ale zůstat zapome-
nuty a  třicetileté výročí ukon-
čení těžby je dobrým důvodem 
je připomínat. Závěr roku 2021 
a celý rok 2022 věnujeme projek-
tu, který jsme nazvali Dolujeme 
vzpomínky a chtěli bychom za-
pojit co nejvíce pamětníků a vy-
pravěčů,“ popsal Petr Pospíšil, 
předseda Mikroregionu Ka‑
han dso a starosta Zastávky.

Léta 1991 a  1992 se dají 
označit jako „začátek kon‑
ce“. Je tomu právě 30  let, co 
se na Rosicko ‑Oslavansku de‑
finitivně přestalo rubat černé 
uhlí. O útlumu bylo rozhod‑
nuto tehdejším ministerstvem 
průmyslu v červnu 1991, v říj‑
nu se přistoupilo k  likvidaci 
fyzické. Postupně mizely těž‑
ní věže i důlní zařízení, vyjíž‑
děly poslední vozíky s uhlím, 
přestávaly jezdit lanovky, hor‑
níci fárat.

Jak na svoji práci vzpomína‑
jí? Co o ní současníkům vyprá‑
věl děda? Jakou měl přezdív‑
ku? Jak žila rodina prababičky, 
která si vzala havíře? Bála se 
máma, když šel otec na šich‑
tu? Kdo je na  této fotce, kde 
dělal? „Připravujeme speciál-
ní seriál rozhovorů a povídání 
s  těmi, kteří na  různých pozi-
cích ve zdejších dolech pracovali. 

S některými si už ale popovídat 
nemůžeme, bohužel již nejsou 
mezi námi. Ale v  jejich rodi-
nách vzpomínky zůstávají a my 
bychom jich rádi co nejvíc vynes-
li na světlo,“ vysvětluje základ 
akce Dolujeme vzpomínky 
Halka Horká, která řeší pro‑
pagaci mikroregionu Kahan.

Zapojte se tak do unikátní‑
ho sběru vzpomínek, posílej‑
te fotografie a k nim třeba jen 
pár řádků, ale i příběhy dlou‑
hé, o  své vlastní práci nebo 
práci jiných lidí z vaší rodi‑
ny, kteří byli s doly svázáni. 
„Jak nám budou přicházet, bu-
deme je se vzpomínkami zveřej-
ňovat na webu a Facebooku. Jed-
nou si v nich budou vaši potomci 
listovat a překvapeně zjišťovat, 
jak bohatou historii má region 
za sebou. Budeme rádi, když se 
zapojí co nejvíce lidí,“ říká Petr 
Pospíšil s tím, že mikroregion 
Kahan na projektu bude spo‑
lupracovat s  vlastivědnými 

spolky, které mají ohromný 
archiv snímků, se školami 
i obcemi mimo Kahan. „Mnoho 
lidí generačně mladších ročníků 
se z  obcí odstěhovalo. Naopak 
velké množství zase přistěho-
valo. A  právě takzvaným ‚ná-
plavám‘ může projekt pomoci 
k tomu, aby zjistili, kam se při-
stěhovali,“ myslí si Horká.

Důvodů pro to „dolovat 
vzpomínky“ je mnoho. „Kro-
mě samotného významného vý-
ročí je to velký zájem, který po-
každé vzbudí hornické příspěvky 
na našich sociálních sítích. Vý-
bornou sledovanost má seri-
ál Dolů do dolů. A v neposled-
ní řadě nás mile zaskočil zájem 
o havířskou historii při letní akci 
S párou za horníky, kam přije-
li spíše lidé mimo Kahan a ptali 
se a ptali,“ přibližuje Pospíšil.

„Už je to mnoho let, co mi 
manžel vyprávěl, jak zase jemu 
babička líčila své dětství v chudé 
rodině z hornické kolonie. Když 
byl hlad a nebylo na jídlo, cho-
dili spát co nejdřív, aby trýzeň 
zaspali. To jsou věci, které my 
si dnes vůbec nedovedeme před-
stavit. A takových vzpomínek je 
mezi lidmi spousta, říkají si je 
z pokolení na pokolení a jednou 
zmizí. Stejně jako neuvěřitelné 
historky, veselé i vážné, z práce 
v dolech, které slýchám od bý-
valým havířů. Moc rádi bychom 
je zachovali,“ doplňuje další 
z důvodů Horká.

Děkujeme předem, že ne‑
necháte havířskou minulost, 
která rezonuje snad v každé 
zdejší rodině, zapomenout.

VZPOMÍNKY
PŘISPĚJTE SVÝMI PŘÍBĚHY A POSTŘEHY U PŘÍLEŽITOSTI 30. VÝROČÍ UKONČENÍ TĚŽBY NA ROSICKO -OSLAVANSKU
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A já 
to zažil 

na vlastní 
kůži!

Můj děda fáral,
strejda taky Táta pracoval na dole

Kamarád 
vyprávěl

Moje babička
tam byla Máma 

dělala 
u šachty

ZAPOJTE SE
DO UNIKÁTNÍHO

SBĚRU
„PAMĚTI KAHANU“

Posílejte vzpomínky na vzpominky@mikroregionkahan.cz.

DOLUJEME
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Informační článek 
o pečovatelské službě
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, rádi bychom vám 
v tomto čísle zpravodaje předali základní informace o naší 
pečovatelské službě a o tom, jak konkrétně pomáháme obyvatelům 
Zastávky, kteří pomoc pečovatelské služby využívají.

Komu je pečovatelská 
služba určena

Pečovatelská služba je urče‑
na všem, kteří z různých dů‑
vodů (zdravotní stav, ubývají‑
cí fyzické síly) potřebují pomoc 
druhých a přitom chtějí dál žít	
doma	ve své	domácnosti. Po‑
máháme i  rodinám s  dětmi, 
např.  v  případě onemocnění 
pečující osoby, dítěte či při na‑
rození vícerčat.

Pečovatelská služba je po‑
skytována, pokud nelze po‑
třebnou pomoc zajistit za po‑
moci rodinných příslušníků, 
blízkých, či za využití dostup‑
ných komerčních nebo jiných 
služeb (např. úklidová firma, 
komerční dovoz obědů apod.).

Jak pečovatelská služba 
funguje
• Pečovatelská	služba	je	po-

skytována	každý	den	v době	
od 6:30	do 21:00	v domác-
nostech	uživatelů.

• S uživatelem služby se do‑
hodneme, jakou pomoc, kdy 
a jak často potřebuje a kam 
má tato pomoc směřovat.

• Každému uživateli sestavu‑
jeme plán péče „na míru“.

• Pečovatelky pomáhají pouze 
s tím, co uživatel nezvládne 
vykonat sám.

• Při poskytování péče se za‑
měřujeme na  zvyšová‑
ní samostatnosti a získává‑
ní potřebných dovedností 
uživatelů, aby byl uživatel 
na pomoci pečovatelské služ‑
by co nejméně závislý, pří‑
padně ji nepotřeboval vůbec.

• Uživatelům služby, pečují‑
cím i široké veřejnosti posky-
tujeme	poradenství týkající 
se sociálních a  zdravotních 
služeb, kompenzačních a in‑
kontinenčních pomůcek, so‑
ciálních dávek a jiných běžně 
dostupných zdrojů podpo‑
ry. Pomáháme zprostředko‑
vat potřebné služby, které 
neposkytujeme.

• Pečujícím nabízíme mož‑
nost podělit se s námi o ná‑
ročnou péči, případně zdar‑
ma prakticky ukážeme, jak 
provádět výměnu inkonti‑
nenčních pomůcek, jak pou‑
žívat kompenzační pomůcky 
a jak bezpečně manipulovat 
s  člověkem na  lůžku či při 
přesunech z lůžka na vozík, 
aby byla péče pro pečující 
co nejjednodušší a  příjem‑
ná. Poskytujeme informace 
o  dalších službách, včetně 
potřebných kontaktů, které 
mohou pečujícím v péči od‑
lehčit či je podpořit.

Pomoc pečovatelské služby 
v Zastávce

Za  posledních 12  měsíců 
jsme v  Zastávce pravidelně 
pomáhali patnácti obyvate‑
lům. K některým uživatelům 
dojíždíme až třikrát denně, 
a to i o víkendech a ve státní 
svátky. Nejčastěji pomáháme 
seniorům, u kterých z důvo‑
du vysokého věku nebo zhor‑
šení zdravotního stavu dochází 
ke snížení sebeobsluhy a péči 
nelze zajistit ze strany blíz‑
kých, protože jsou stále ak‑
tivně zaměstnaní, sami jsou 
v  důchodovém věku a  mají 
zdravotní obtíže, nebo bydlí 
daleko. Díky spolupráci blíz‑
kých a  pečovatelské služby 
mohou naši uživatelé zůstat 
žít doma a nemusí se stěhovat 
do domova pro seniory či do ji‑
ného pobytového zařízení.

V Zastávce našim 
uživatelům pomáháme:
• při úkonech osobní hygie‑

ny: při sprchování či kou‑
pání, při provádění hygieny 
na lůžku, při provádění běž‑
né denní hygieny,

• při oblékání, svlékání,
• při výměně inkontinenčních 

pomůcek a provádění souvi‑
sející hygieny,
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• při přípravě a podávání jíd‑
la a pití, při zajištění stravy: 
chystání snídaní / večeří, za‑
jištění a servírování obědů, 
při podávání jídla a pití,

• při zajišťování nákupů či do‑
provázení na nákupy,

• při doprovázení k lékařům či 
na úřady za využití služební‑
ho vozu, případně doprová‑
zíme uživatele do nemocni‑
ce sanitním vozem,

• při zajišťování léků u  léka‑
řů, vyzvedáváme léky v  lé‑
kárně, vyřizujeme pochůz‑
ky na úřadech,

• s péčí o domácnost, při praní 
prádla a vynášení odpadků.

Všem obyvatelům Zastávky 
poskytujeme zdarma základ‑
ní sociální poradenství – tele‑
fonicky, písemně nebo osob‑
ně v kancelářích pečovatelské 
služby, či v domácnostech.

Co dělat, pokud potřebujete 
pomoc pečovatelské služby, 
nebo nevíte, jak řešit svou 
situaci či situaci svých 
blízkých?

Ozvěte se nám. Celou situaci 
s vámi probereme a pomůžeme 
najít nejlepší řešení. Pokud po‑
třebujete pomoc pečovatelské 
služby, dohodneme se s vámi 
na sociálním šetření = schůz‑
ce u vás doma, kde potřebnou 
pomoc naplánujeme. V přípa‑
dě, že vám pomoc pečovatel‑
ské služby nebude dostačovat, 
či potřebujete jinou formu po‑
moci, předáme vám potřebné 
kontakty a pomůžeme vám zo‑
rientovat se v systému dávek 
a dostupné podpory. Pokud je 
to možné, kontaktujte nás, pro‑
sím, telefonicky na mobilní te‑
lefony. Pokud se vám nepodaří 
dovolat, budeme vás kontak‑
tovat zpětně, jakmile to bude 
možné.

Úhrada za pečovatelskou 
službu

Základní sociální poraden‑
ství je poskytováno zdarma. 
Pomoc pečovatelek při pomo‑
ci uživatelům je poskytována 
za poplatek. Informace o aktu‑
álním ceníku vám předají soci‑
ální pracovnice.

Na  úhradu pečovatelské 
služby lze využít příspěvek	
na péči. Informace o příspěvku 
na péči získáte na úřadu práce, 
nebo vám je poskytnou pracov‑
níci pečovatelské služby.

Vaření obědů v pracovní 
dny včetně rozvozu

Seniorům nabízíme dovoz 
obědů v pracovní dny. Vaříme 
dva druhy jídel. Je možno se do‑
hodnout s pracovnicí kuchyně, 
která obědy dováží, zda si stráv‑
ník přeje oběd ponechat za dveř‑
mi, nebo si přeje, aby pracovnice 
počkala na otevření dveří, předa‑
la oběd seniorovi přímo do ru‑
kou a zároveň tak zkontrolova‑
la, zda je v pořádku. V mnohých 
případech je to jediný pravidel‑
ný kontakt seniora s další oso‑
bou a lze tak zachytit případné 
zhoršení zdravotního stavu a po‑
skytnout pomoc. V případě, že si 
strávník není schopen oběd sám 
ohřát a naservírovat, je toto mož‑
né dohodnout v rámci poskyto‑
vání pečovatelské služby.

Bc. Jana Tomšíková
www.penzionrosice.cz

KONTAKTY:

Penzion	pro	důchodce	Rosice,	příspěvková	organizace
Kaštanová 1223, Rosice

Ředitelka –	sociální	pracovnice	Bc. Jana	Tomšíková: 546 125 590, 723 278 412, 
tomsikova@penzionrosice.cz

Vedoucí	pečovatelské	služby –	sociální	pracovnice	Bc. Adéla	Kavková: 546 125 593, 
730 164 489, kavkova@penzionrosice.cz

Pečovatelky: 546 125 592
Vedoucí	stravování –	Hana	Svítková: 730 164 495, svitkova@penzionrosice.cz
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P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 TJ Rajhradice 13 10 3 0 36:13 33

2 TJ Čechie Zastávka 13 9 2 2 53:12 29

3 TJ Viktoria Želešice 13 9 1 3 34:25 28

4 FK Kunštát 13 7 3 3 36:22 24

5 FK Zbraslav 13 7 2 4 28:25 23

6 RAFK 13 5 4 4 22:21 19

7 AFK Tišnov 13 5 2 6 30:24 17

8 SK Slatina 13 5 2 6 16:20 17

9 SK Žebětín 13 4 2 7 19:33 14

10 TJ Sokol Novosedly 13 3 3 7 25:35 12

11 FC Slovan Brno 13 3 2 8 22:36 11

12 SK Vojkovice 13 3 2 8 18:43 11

13 Sokol Dobšice 13 2 3 8 18:35 9

14 FC Soběšice 13 1 5 7 17:30 8

P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 Čechie/Kahan 8 6 1 1 33:9 19

2 Troubsko 8 4 2 2 18:26 14

3 Lažánky/V. Bítýška 7 4 1 2 28:11 13

4 Měnín/Těšany 8 3 4 1 16:11 13

5 Říčany 7 3 3 1 22:11 12

6 Podolí 8 0 2 6 5:30 2

7 Mokrá‑Horákov 8 0 1 7 7:31 1

Statistika fotbalových oddílů 
TJ Čechie Zastávka a FKM Kahan
Výsledky družstev TJ Čechie Zastávka a FKM Kahan 
v „poločase“ sezóny 2021/2022.

MUŽI „A“

DOROST
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P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 Kahan 9 8 1 0 55:10 25

2 Podolí 9 7 2 0 46:6 23

3 Zbraslav 9 5 1 3 47:29 16

4 Troubsko 9 5 1 3 33:24 16

5 RAFK B 9 4 1 4 42:34 13

6 Rosice B 9 4 0 5 47:23 12

7 Kuřim B 9 3 2 4 36:34 11

8 Hrušovany/Vojkovice 9 3 2 4 30:35 11

9 Těšany 9 0 1 8 12:77 1

10 Lažánky/Deblín 9 0 1 8 11:87 1

STARŠÍ ŽÁCI

P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 Troubsko 10 10 0 0 119:24 30

2 Střelice 10 8 1 1 75:38 25

3 Ivančice 10 8 0 2 128:45 24

4 Dolní Kounice 10 6 0 4 90:64 18

5 Moravské Bránice 10 5 0 5 74:54 15

6 Rosice A 10 3 2 5 66:93 11

7 Zbraslav 10 3 1 6 39:72 10

8 Kahan A 10 2 2 6 57:82 8

9 Rosice B 10 2 2 6 55:90 8

10 Kahan B 10 2 1 7 53:113 7

11 Oslavany 10 1 1 8 43:124 4

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 Říčany 8 8 0 0 57:5 24

2 Kahan 8 7 0 1 61:12 21

3 Rosice B 8 6 0 2 39:13 18

4 Kuřim B 8 5 0 3 51:24 15

5 Střelice 8 4 0 4 38:30 12

6 Zbraslav 8 2 0 6 18:41 6

7 Veverská Bítýška 8 2 0 6 13:48 6

8 Drásov/Čebín 8 2 0 6 6:53 6

9 Oslavany 8 0 0 8 9:66 0

MLADŠÍ ŽÁCI
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P Družstvo Záp. V R P Skóre Body

1 Střelice A 9 9 0 0 201:32 27

2 Ivančice 9 8 0 1 138:28 24

3 Modřice 9 6 0 3 108:62 18

4 Kahan 10 5 2 3 83:77 17

5 Rosice A 9 5 1 3 98:85 16

6 Rosice B 10 2 3 5 63:100 9

7 Ořechov A 9 2 2 5 63:104 8

8 Ořechov B 9 2 0 7 44:119 6

9 Střelice B 9 1 2 6 67:111 5

10 Moravské Bránice 9 1 0 8 24:171 3

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Závěrem tohoto statistic‑
kého okénka si dovolím jmé‑
nem členů TJ Čechie Zastávka 
a FKM Kahan poděkovat všem 
fanouškům a rodičům za pod‑
poru našich družstev. Samot‑
ným hráčům a hráčkám chci 
poděkovat za  jejich nasazení 
a  výkony. Trenérům jednot‑
livých kategorií za jejich prá‑
ci a  trpělivost. Pracovníkům 
technické čety obce Zastávka 
za údržbu našeho sportovní‑
ho areálu.

Velké díky patří především 
vedení obce Zastávka a zastu‑
pitelům obce za finanční pod‑
poru, kterou oběma našim klu‑
bům každoročně poskytuje.

Nakonec nezbývá než po‑
přát všem pěkné a klidné pro‑
žití vánočních svátků, šťastný 
vstup do nového roku a se vše‑
mi, jak pevně věřím, se uvidí‑
me na zápasech našich fotbalis‑
tů a fotbalistek.

Jan Pospíšil,
FKM Kahan,

TJ Čechie Zastávka 
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Zdravíme všechny běžce
Dne 8.  září  2021 se usku‑

tečnil Olympijský běh v Ivan‑
čicích, v  rodišti Vladimí‑
ra Menšíka a Alfonse Muchy. 
Startovalo se v 18 hodin na sta‑
dionu FC Ivančice, kde je i pěk‑
né sportovní zázemí. Tento běh 
se odehrává na různých mís‑
tech ČR a je odstartován z éte‑
ru Českým rozhlasem. Sa‑
motný závod vede kolem toku 
blízkých řek Jihlavy a Rokyt‑
né a je prostě nádherný. S kaž‑
dou registrací se navíc přispěje 
na Českou olympijskou nadaci, 
která poté posílá penízky dál. 
Nadace pomáhá sportovat dě‑
tem, jejichž rodičům chybí fi‑
nanční prostředky na  jejich 
sportovní aktivity.

Dne 25. září 2021 se v 9 hodin 
uskutečnil Svatováclavský běh 
v Břeclavi – místem konání bylo 
okolí Nového Dvoru – běželo se 
kolem památek UNESCO. Trať 
naplánovaná 5 a  10 km. Vý‑
těžek ze startovného putoval 

pro sdružení rodičů dětí s po‑
ruchou autistického spektra 
Modrá vážka.

Vrcholem podzimní se‑
zóny se stal, jako již tradič‑
ně, Sokolský běh republiky 
28.  října  2021. Tento běh je 
kaž doroční oslavou založení 
Československa, proto běží‑
me 28. října. Na podzim roku 
1919, při příležitosti první‑
ho výročí vzniku Českoslo‑
venské republiky, připravili 
sokoli do  té doby nevídanou 
sportovní akci, která umožni‑
la účast co největšího počtu so‑
kolů a sokolek, tzv. rozestavný 
běh 28. října. O sto let později 
se podařilo tuto tradici obno‑
vit. Vznikl tak Sokolský běh re‑
publiky a s ním i oslava 28. říj‑
na  1918 v  podobě sérií běhů 
pořádaných po celé republice. 
Každý si tedy může vybrat, 
kde chce startovat. Letos byla 
naše volba opět jasná – Syrovi‑
ce. Zde je vždy krásné zázemí, 

příjemní lidé a náčelník Ota je 
prostě sokol tělem i duší. Re‑
gistrací na tento běh jsme pod‑
pořili mladého sokola Adama, 
který trpí dětskou mozkovou 
obrnou. Rodina si pro něj přá‑
la rehabilitační pobyt s potřeb‑
nými léčebnými procesy – po‑
dařilo se vybrat 70 950 Kč.

Snad jsme vás alespoň troš‑
ku nalákali a příště se uvidíme 
na startu…

Simča Klímová 
& Peťa Kosková



31

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity

Myslivost v Zastávce
Myslivecký spolek Bažant, 
se sídlem v Zastávce má 
v současné době osm členů. 
Spolek hospodaří v honitbě 
pronajaté od Honebního 
společenstva Babice. Tato 
honitba o rozloze asi 510 ha 
je tvořena téměř z poloviny 
tzv. Babickým lesem, 
zbytek jsou pole a ostatní 
plochy. Obecně je možno 
říct, že v posledních letech 
jsou životní podmínky 
zvěře negativně ovlivněny 
masivním kácením 
smrkových porostů z důvodu 
kůrovcové kalamity, která se 
nevyhnula ani naší honitbě.

Péče o  zvěř a  zajištění do‑
statku krmiva pro přikrmová‑
ní patří k hlavním činnostem 

myslivců. Drobná zvěř, tedy ze‑
jména zajíc a bažant, se v honit‑
bě vyskytuje sporadicky. Také 
u  srnčí zvěře jsme zazname‑
nali určitý úbytek počtu kusů. 
Příznivě ovlivnit tento stav se 
snažíme přikrmováním zvě‑
ře kvalitním krmivem, zejmé‑
na v době nouze, a zlepšením 
zdravotního stavu srnčí zvěře 
předkládáním medikovaných 
krmiv. Systematický nákup 
všech druhů krmiva je umož‑
něn mimo jiné i díky prostřed‑
kům, které v rámci interního 
programu „Srnec obecný“ po‑
skytuje ze svého rozpočtu obec 
Zastávka, za což jí patří dík.

Další činností myslivců je sa‑
mozřejmě lov zvěře. V naší ho‑
nitbě je lovena pouze zvěř srnčí 
a černá, případně škodná.

Lov zvěře se řídí schváleným 
plánem lovu, probíhá podle zá‑
sad správného mysliveckého 
hospodaření a zejména u lovu 
srnčího je kladen důraz na od‑
povědný výběr odlovu slabých, 
nebo jinak pro chov nevhod‑
ných kusů.

Výsledky lovu je možno 
zhlédnout na  každoročních 
chovatelských přehlídkách 
trofejí z honiteb v působnosti 
Městského úřadu Rosice.

Čtenářům Zastáveckého 
zpravodaje přejí členové Mys‑
liveckého spolku Bažant krás‑
né blížící se vánoční svátky 
a úspěšné dny roku 2022.

Miloš Pospíšil,
Myslivecký spolek Bažant

Klub seniorů
Dlouho jsme se v našem klubu nescházeli, jelikož „řádil“ 
koronavirus a museli jsme být v izolacích a v klidu domova.

Teprve koncem června roku 
2021 jsme se sešli na  schůzi 
a poté 28. června odjeli na prv‑
ní zájezd v  tomto roce. Ten 
směřoval nejprve do  zámku 
Buchlovice (tam směli pouze 
ti, kteří si v třicetistupňovém 
vedru nasadili roušku na ho‑
dinu cesty po zámku) a  také 
do  parku. V  parku účastní‑
ci viděli nejen staré a  velice 
zvláštní stromy, ale také spe‑
ciální zoologickou zahradu, 

věnovanou zvířátkům, kte‑
rá prodělala nějakou chorobu 
nebo úraz. Byla tam k  vidě‑
ní také výstava fuchsií. Nako‑
nec si každý mohl dát v parku 
zmrzlinu, kávu nebo čokoládu 
v krásné kavárně.

Po prohlídce zámku a par‑
ku nás čekal oběd v  centru 
Buchlovic. Po obědě jsme odje‑
li do Uherského Hradiště a tam 
v nesmírném vedru navštívi‑
li železnou ZOO. Nejdříve nás 

provezl vláček po všech provo‑
zovnách, ze kterých se vyrá‑
bí železná zvířata pro místní 
zoo. Ve vláčku nás informoval 
o všech zajímavostech průvod‑
ce. Potom si každý mohl pro‑
hlédnout zvířata vyrobená 
z kovu.

V červnu se také konala vy‑
cházka z Brna ‑Bohunic do Ho‑
ledné, k  rybníku Vrbovec, 
k památníčku Goly a Pelikána 
a do Žabovřek na tramvaj.
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Další čtyři vycházky proběh‑
ly v červenci a srpnu.

V  úterý 13.  července se 
jelo do Tišnova a potom pěš‑
ky po stezce hrdelního práva 
k rozhledně Klucanina a zpět 
do Tišnova.

Následující úterý 20. červen‑
ce se šlo údolím Balinky do Za‑
křan a odsud do Zastávky. Dru‑
hé srpnové úterý jeli všichni 
nejprve autobusem do Příbra‑
mi a potom šli ke kamenolomu, 
k  vodní elektrárně U Marka, 
k vyhořelé chatě a pak do Rosic. 
V úterý 17. srpna se jelo vlakem 
do Kralic, autobusem do Břez‑
níka a pak pěšky ke studánce, 
památníku trampů, mostu přes 
Oslavu, památnou alejí na Vlčí 
kopec a do Mohelna.

Na schůzi v září 2021 přišel 
pan starosta Petr Pospíšil, aby 
nás všechny informoval o no‑
vinkách a změnách v naší obci. 

Po jeho projevu následovala bo‑
hatá diskuse.

Zářijový zájezd vedl pan Jan 
Tondl. Zora Stejskalová, která 
vedla a vede všechny zájezdy 
klubu seniorů od  roku 2008, 
kdy do klubu vstoupila, kvůli 
nemoci své vnučky, o kterou se 
starala, nemohla vyrazit.

Ve  čtvrtek 30.  září odje‑
li účastníci zájezdu do Třebe‑
chovic pod Orebem podívat se 

na pohyblivý betlém a po obědě 
se podívali na zámek v Opočně. 
Zastavili se i v Dobrušce, aby 
zavzpomínali na příběh seriá‑
lu F. L. Věk.

Říjnová schůze se nekonala 
v Zastávce, ale jak si už všich‑
ni členové klubu seniorů zvyk‑
li ve vinárně pana Vyhnalíka 
v Lukovanech. Této schůzi se 
v  klubu říká „výjezdní zase‑
dání“ a probíhá v přátelském 

Rozhledna Klucanina, Tišnov, 
foto B. Vinohradský

Třebechovice pod Orebem, foto L. Říhová

Čechy pod Kosířem, foto B. Vinohradský
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duchu při debatách, hudbě 
a tanci.

Ve  středu 13.  října  2021 se 
uskutečnil další zájezd naše‑
ho klubu. Ten probíhal pou‑
ze na jediném místě, kde toho 
ale bylo mnoho k vidění – v Če‑
chách pod Kosířem. Dopoled‑
ne byla na programu návštěva 
zámku a přilehlého parku, obo‑
jí s místní průvodkyní. Zámek 
navštěvoval často také Josef 
Mánes, který byl přítelem ro‑
diny Silva Tarouca. Tudíž bylo 
možné jak v zámku, tak v  le‑
tohrádku v parku spatřit Má‑
nesovy krásné obrazy. Oběd 
jsme měli objednán v restau‑
raci pensionu Mánes a  hned 
po obědě jsme se vydali do mu‑
zea kočárů. Pan Václav Obr, kte‑
rý je majitelem tohoto muzea, 
nás osobně provázel a byla to 
prohlídka opravdu po  všech 
stránkách skvostná! V  tom‑
to roce se totiž podařilo jemu 
i jeho nadšeným spolupracov‑
níkům dokončit stavbu celé bu‑
dovy a rozšířit expozici do dvou 
pater. Je tam možné vidět ko‑
čáry slavnostní, jeden z nich 
se ocitl i ve filmu Marie Tere‑
zie, jsou tam rovněž kočáry po‑
hřební, potom také různé sáně, 
postroje na koně atd. Také nám 
byl promítnut film ze slavnos‑
ti, která se koná jednou ročně 
a na níž je možné kočáry z mu‑
zea vidět. Výklad pana Obra 
byl tak poutavý i dojemný, že 
na jeho konci byli všichni nad‑
šeni a také dojati.

Hned 14. října jeli účastníci 
vycházky autobusem do Brna, 
tramvají na Poříčí a pak pěš‑
ky na Kamennou čtvrt, zastáv‑
ku Lesnickou a do Anthroposu.

Připomenu i  druhou záři‑
jovou vycházku 21. září 2021. 
Autobusem se jelo k nemocni‑
ci Bohunice, autobusem č. 50 
k zoo a dalším autobusem 303 
na hrad Veveří. Devítikilome‑
trová trasa z hradu vedla přes 

most na druhou stranu, směr 
Bystrc hráz a k MHD.

V  říjnu se uskutečnily cel‑
kem tři vycházky  – 12., 19. 
a 26. října 2021.

První vedla ze Zastávky Obo‑
rou do Rosic a zpět do Zastávky. 

Čechy pod Kosířem, muzeum kočárů, foto B. Vinohradský

Anthropos Brno, foto B. Vinohradský
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Při druhé jeli účastníci au‑
tobusem na  Poříčí, tramvají 
na Starou osadu a autobusem 
do Ochozu ‑Říček. Pěšky šli ko‑
lem Kaprálova mlýna, Mucho‑
vy boudy, Kadlecova mlýna, 
do Mariánského údolí a  pak 
znovu autobusem na židenic‑
ké nádraží. A konečně při třetí 
vycházce se jelo do Brna auto‑
busem a pak pěšky na Šibenič‑
ní vrch, Křenovice u Slavkova – 
na zámek a do parku. Zpět se 
jelo vlakem.

V pondělí 8. listopadu 2021 
se konala členská schůze seni‑
orů, na kterou přišla paní Lud‑
mila Klímová, aby členům klu‑
bu povyprávěla o svých cestách 
po  pobaltských republikách. 
Tuto svou přednášku, která se 
setkala s velkých zájmem členů 
klubu, nazvala „Pobaltské trio“ 
a při její přednášce jí technicky 
asistoval Vojta Šibral.

Na této schůzi se rovněž čle‑
nové klubu dohodli, že poje‑
dou letos ještě na jeden zájezd, 
a  sice na předvánoční zájezd 
do  Jindřichova Hradce. Tam 
probíhají vánoční trhy a  vá‑
noční program nejen na  ná‑
městí Míru, ale také na zámku, 
což je ve srovnání s jinými měs‑
ty u nás spíše výjimkou. Navíc 
jde o třetí největší zámek v Čes‑
ké republice.

Listopadové vycházky byly 
naplánované čtyři – 9., 16., 23. 
a 30. listopadu 2021.

Při první se jelo autobu‑
sem do Veverské Bítýšky a pak 
po  červené značce k  hradu 
Veveří, mostu přes přehra‑
du a  po  žluté zpět do Vever‑
ské Bítýšky. Druhá vedla nej‑
prve do  Neslovic autobusem 

Brněnská přehrada, hrad Veveří, foto L. Říhová

Oslavka pod Vlčím kopcem, foto L. Říhová

Křenovice u Slavkova, Šibeniční vrch, foto L. Říhová
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a pak pěšky – Neslovice, ryb‑
níček, studánka, boží muka, 
silnice, lesní cesta „Martál‑
ka“ a po modré značce kolem 
kostela sv. Jakuba a kolem kří‑
žové cesty do  Ivančic, odtud 

autobusem domů. Třetí vy‑
cházka směřovala do Příbrami 
a odsud pěšky kolem rybníka, 
pomníku z I. a II. světové války 
do Újezda, Hlubokého, Námě‑
ště nad Oslavou a autobusem 

zpět. Poslední listopadová 
vycházka vedla autobusem 
na Kratochvilku a odsud pěšky 
k Rybičkové skále a do Zbýšova.

Zora Stejskalová, Klub seniorů

Letos mašinky zase jezdily…
… a z komínů se jen kouřilo.

Než se tak stalo, musely být 
lokomotivy a vagónky v před‑
stihu připraveny, opraveny, vy‑
čištěny, aby se pasažérům líbi‑
ly. Ti první se mohli svézt už 
15. května 2021 při tradiční za‑
hajovací muzejní jízdě. Hlavní 

nápor vždy přichází o prázdni‑
nách, a to se splnilo. Hned první 
velká akce: pondělí 5. červen‑
ce – svátek Cyrila a Metoděje. 
Vláčky jezdily každou půlhodi‑
nu a naše železnička převezla 
více než 800 cestujících.

„S párou za horníky“ byly ná‑
sledující velmi vydařené akce. 

Návštěvníci se mohli podívat 
nejen do areálu bývalého dolu 
Simson ve Zbýšově, ale kdo si 
troufal, tak si mohl vyšlápnout 
na babickou haldu u bývalého 
dolu Ferdinand. Halda už se 
ztrácí, jak je prorostlá bříza‑
mi, pro oči kolemjdoucích. Vý‑
šlap až nahoru a potom výhled 
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Kuličkáři TJ Čechie Zastávka 
ukončili sezónu
Že se sportu a sportovním 
aktivitám v Zastávce daří, 
není žádnou novinkou. 
TJ Čechie Zastávka sdružuje 
pod svou hlavičkou 
sportovního klubu hned 
několik oddílů, mezi 
něž samozřejmě patří 
i Zastávecká koule. A daří 
se jí reprezentovat skvěle!

Letošní kuličkářská sezóna 
se sice rozjížděla opatrně a se 
zpožděním, zejm. díky mimo‑
řádným opatřením reagujícím 
na aktuální epidemiologickou 
situaci v době covidové pande‑
mie. O to dynamičtější ovšem 

nabrala spád v  letních a  čas‑
ně podzimních měsících, kdy 
k realitě života aktivních hrá‑
čů a klubů v žebříčku patřily 
např. dva turnaje během víken‑
du. Situace, kdy v sobotu hraje‑
te turnaj typu Open na Moravě 
a neděli pak bojujete o mistrov‑
ské body v  kategorii turnaje 
Masters v Čechách, nebývala 
zase tak výjimečnou…

Co je však sympatické, jsou 
stabilní a vydařené výkony za‑
stáveckého týmu. O největších 
úspěších a mistrovském titulu 
jste se už dočetli v minulém čís‑
le zpravodaje. Zbývá už jen do‑
plnit finální tečku: 30. 10. 2021, 

Praha ‑Modřany, tzv. Turnaj mi‑
strů. V tomto prestižním podni‑
ku kuličkářského sportu může 
startovat pouze dvanáct nejlé‑
pe postavených hráčů celkové‑
ho žebříčku soutěže. I zde měla 
TJ Čechie Zastávka a Zastávec‑
ká koule dvojnásobné zastou‑
pení. O titul vyrazili zabojovat 
Karel Kočí a Robin Kříž. Domů 
se nevraceli s prázdnou. Skvě‑
lé 5. místo Robina Kříže pod‑
trhl vítězstvím v turnaji Karel 
Kočí. Navíc se po definitivním 
přepočtu bodů v soutěži potvr‑
dilo očekávané 2. místo a stří‑
brná příčka v  rámci soutěže 
klubů pro TJ Čechie Zastávka, 

do okolí, to už za tu trochu ná‑
mahy stojí a stálo.

Celé prázdniny se mohli ná‑
vštěvníci o  sobotách zastavit 
v muzejním areálu ve Zbýšo‑
vě. Sbírky, které se snaží oživit 
a opravit ve svém volném čase 
dobrovolní členové spolku, také 
stojí za zhlédnutí. Hlavním ta‑
hákem pro rok 2022 bude par‑
ní lokomotiva BS80 z roku 1951, 
zejména pro znalce. My ostat‑
ní se budeme kochat pohledem 
a obdivovat šikovné ruce těch, 
kteří lokomotivě „vdechnou 
život“. Projet se parními nebo 
motorovými vláčky ze Zbýšova 
až do Zastávky, na to se budou 
nejvíce těšit vždy ti nejmenší, 
ale i znalci se také rádi svezou.

„Hornický den“ v Zastávce – 
další navštívená a  velmi vy‑
dařená akce s  doprovodnými 
programy, které už se stávají 
na Zastávce a ve Zbýšově tra‑
dicí. Rádi se zapojujeme a jez‑
díme, jezdíme, jen se nám kouří 
z komínů. Zájem o jízdy je pro 
nás odměnou.

Při hodnocení letošní sezóny 
nesmíme zapomenout pochlu‑
bit se, co se nám podařilo za po‑
moci nadšenců a příznivců, kte‑
ří se přidali k vyhlášené veřejné 
sbírce „Nový domov pro staré 
mašinky“. Sbírka probíhala 
od začátku června a podařilo 
se (díky dárcům a příznivcům) 
vybrat přes 313 000 Kč. Tak 
jsme mohli vybudovat novou, 

18 metrů dlouhou, dvoukolej‑
nou vozovnu. V ní najdou „stře‑
chu nad hlavou“ historické lo‑
komotivy a vozy, které musely 
být do té doby odstaveny ven‑
ku na pospas rozmarům počasí.

I  když sezóna končí, naše 
práce v areálu Regionální úz‑
korozchodné železnice a Mu‑
zea průmyslových železnic 
ve  Zbýšově nekončí. Ta prá‑
vě začíná! Máme další náměty 
a záměry, jak připravit novinky 
pro návštěvníky, a tak je přiví‑
tat u nás v roce 2022. Už teď se 
na vás těšíme!

Jaroslava Baštařová,
Filip Kaněk

za dozorčí radu RÚŽ, o. p. s.
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Zastávecká koule. Na to, že ku‑
ličky se v Zastávce hrají teprve 
čtvrtým rokem, jde o výsledky 
přímo famózní.

Za  každými výsled‑
ky ale něco stojí: osobní 
čas a trénink jednotliv‑
ců i celého týmu. Mož‑
nost využívat skvělého 
zázemí a  hrací plochy, 
hřiště ve  sportovním 
areálu TJ Čechie Zastáv‑
ka. Spolupráce jak s do‑
movským sportovním 
klubem, tak i s obcí Za‑
stávka, bez jejichž pod‑
pory by nebylo možné 
dále technicky zdoko‑
nalovat parametry hřiš‑
tě s 24 důlky, nebo spo‑
lupořádat  turnaje 
mistrovského charakte‑
ru, např. letošní podzim‑
ní Mistrovství ČR junio‑
rů. Díky.

Nabízenou podporu 
a  pomoc kuličkáři rádi 

vítají, ale i vrací zpět: při reno‑
vaci a úpravách hřiště už počí‑
tali s tím, že v zimních měsících 

se jeho plocha stane základnou 
pro postavení ledové plochy 
a  bude tak sloužit Zastávec‑

kým a občanům z blíz‑
kého okolí pro rekreač‑
ní sport a zábavu.

A co čeká a nemine za‑
stávecké kuličkáře v se‑
zóně příští? Doufejme, 
že především start v re‑
álně příznivé době, ně‑
kolik plánových turna‑
jů jak kategorie Open, 
tak i Masters, nebo tře‑
ba i opětovné přidělení 
organizace některého 
z kategorie turnajů Mis‑
trovství ČR.

Každopádně o tom bu‑
dete informováni! Vše 
dobré a pěkné do nové‑
ho roku 2022 přejí

TJ Čechie Zastávka,
členové oddílu 

Zastávecká koule
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Pojď hrát hokej!
Příležitostí, jak se hýbat, je dnes nepřeberné množství, což je určitě 
dobře. Konkurence mezi sporty je však všudypřítomná. A tak by 
tomu, dle mého názoru, být nemělo. Jako rodič, i jako trenér chci 
vychovávat děti především k lásce a radosti z pohybu. Chci dětem 
umožnit, aby se mohly potkávat, najít si nové přátele a aby spolu 
prožívaly hezké chvíle, ale zároveň i ty horší, které je stmelí.

Zastávka nepatří mezi velké 
obce, přesto podporuje spous‑
tu sportovních klubů i aktivit 
a mezi nimi má své místo i ho‑
kejový klub. HC Zastávka, kte‑
rý trénuje na zimním stadionu 
v Rosicích, se dne 25. září 2021 
účastnil akce, Pojď hrát ho‑
kej‘‘, což je projekt Českého 
svazu ledního hokeje. Jeho cí‑
lem je ukázat dětem i rodičům, 
že hokej je správný sport, který 
rozvíjí děti jak po fyzické strán‑
ce, tak i po stránce psychické. 
Tato akce doplnila pravidelné 
nedělní školičky bruslení, kte‑
ré se staly již tradiční možnos‑
tí děti naučit nejen bruslit, ale 
také je přivést ke sportu, zejmé‑
na k hokeji.

A  jak samotná akce probí‑
hala? Po  uvítání a  nezbytné 
registraci se rodiče zúčastni‑
li přednášky vedené Vladimí‑
rem Kozárkem. Na  ní se do‑
zvěděli, co obnáší tento sport, 
že není tak nedostupný, jak se 
může na  první pohled zdát. 
Dále co takový hráč potřebuje, 
aby mohl být hokejistou, a ja‑
kým způsobem vedeme tré‑
ninky, resp. naše děti k  lásce 
ke sportu, k respektu ke svým 
spoluhráčům ale i  protihrá‑
čům, k týmové práci a k rados‑
ti ze hry. Mezitím již na  ledě 

pod vedením trenérů probíhal 
ukázkový trénink našeho roč‑
níku 2013. Děti, které si při‑
šly vyzkoušet hokej, zkoušely 

mimo jiné také, jaké je to být 
hokejistou, co je to bruslařská 
abeceda, jaké je to jet s hokej‑
kou a pukem na opravdického 
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brankáře, a  hlavně si zahrá‑
ly hokej a zažily radost z prv‑
ních gólů.

Pro zhodnocení, jak se tato 
akce povedla, byly nejvýmluv‑
nější úsměvy dětí a radost, kte‑
rou na ledě prožívaly. Za to pa‑
tří velký dík hned vedle autorů 
projektu „Pojď hrát hokej“ i ve‑
dení klubu HC Zastávka, obci 
Zastávka a hlavně všem, kte‑
ří se kolem hokeje pohybu‑
jí a  odvádějí práci, jež často 
není příliš vidět. Trenér je to‑
tiž pouze jedním z mnoha lidí, 
kteří stojí za tím, že děti mohou 
na zimním stadionu v Rosicích 
hrát hokej. Všem patří velké 
poděkování.

Pavel Matal,
trenér HC Zastávka

Na ledě s HC Zastávka
V době, kdy píšeme tento článek, je hokejová sezóna v plném proudu, 
a pevně věříme, že i v době, kdy čtete tyto řádky, tomu tak 
stále ještě je. Jedinou výzvou, které totiž chceme čelit, je, 
aby všichni, kteří chtějí, měli možnost hrát hokej!

Dnešní společnost je oprav‑
du vystavena velkým výzvám, 
různým omezením a i rozděle‑
ní společnosti na různé tábory. 
A o to raději jsme, když pod zá‑
štitou hokejového klubu HC Za‑
stávka můžeme spojovat spo‑
lečnost lidí s různými názory 
v jednu skupinu nadšenců led‑
ního hokeje.

Loňská sezóna vzhledem 
k pandemii koronaviru nepro‑
běhla tak, jak bychom si přáli, 
a moc času jsme si na zimním 
stadionu neužili. Dokonce jsme 
se poprvé setkali s tím, že led 
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byl na zimním stadionu v Rosi‑
cích rozpuštěn. O to více jsme 
se těšili na letošní rok.

Jakmile tedy bylo v Rosicích 
znovu namraženo, byla hned 
5. září 2021 zahájena naše Ško‑
lička bruslení pro širokou ve‑
řejnost. Pro lepší dostupnost 
všem zájemcům bylo možné 
využít v prvních několika týd‑
nech zvýhodněné vstupné, což 
bylo kvitováno s  povděkem. 
Naše školička bruslení je stále 
velmi oblíbenou možností, jak 
lze naučit bruslit všechny děti 
bez rozdílu věku. Pokud jste se 
ještě nepřidali, přijďte to vy‑
zkoušet. Můžete dorazit opa‑
kovaně, nebo jen na jednu lekci 
dle vašich časových možností.

Letošní rok je však pro naše 
hokejisty mužstva A poněkud 
jiný. Po změně pravidel již ne‑
bylo možné přihlásit náš tým 

do  soutěže v  kraji Vysočina, 
kde předtím dlouhodobě hrál. 
Po sportovní odmlce tedy naše 
mužstvo nastoupilo v okresní 

Muži A
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soutěži Blansko. Přestože tedy 
nyní hraje nižší soutěž, fanouš‑
ků rozhodně neubylo a chce‑
me jim tímto moc poděkovat 
za přízeň.

Hokejová sezóna našim ma‑
lým hokejistům začala již v srp‑
nu, jak soustředěním starších 
žáků, několika přátelskými 
utkáními a turnaji přípravek, 
tak tréninky všech kategorií. 
Počáteční sníženou fyzickou 
zdatnost dětí, způsobenou ome‑
zením sportovních aktiv v loň‑
ském roce, jsme pravidelnými 
tréninky rychle doháněli a bylo 
vidět, jak se s každým dalším 
zápasem děti výrazně zlepšují.

Opravdu snad není nic krás‑
nějšího než radost dětí z prv‑
ních krůčků na  ledě, nadšení 
z prvních vyhraných zápasů, 
gólů, z  těšení se na  další zá‑
pas a  další trénink, na  partu 
dětí, se kterou tvoří svůj prv‑
ní tým. Není našim cílem, aby 
naše děti vyhrávaly první mís‑
ta v turnajích, ale aby milovaly 
sport, měly chuť se hýbat, učily 
se fair play, uměly respektovat 
sebe i ostatní, poznaly správ‑
nou partou dětí a navíc se nau‑
čily hrát hokej. A právě s touto 
filozofií, s chutí a radostí hrát 
hokej se pak dostavují i výsled‑
ky v podobě vyhraných a vybo‑
jovaných zápasů.

Hokej není nedostupný 
sport, jak si mohly děti a rodi‑
če vyzkoušet v „Pojď hrát ho‑
kej“. O této akci jste se dočet‑
li o pár stránek dříve a v lednu 
budeme tuto událost pořádat 
znovu, a to hned 30. ledna 2022 
od 9.00 hodin. Nicméně není 
třeba se soustředit pouze 
na tuto akci. HC Zastávka má Přípravka ročník 2012

Přípravka ročník 2011

Starší žáci
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stálý nábor dětí ve všech roční‑
cích, rádi vás uvidíme kdykoliv 
na některém z našich tréninků 
a zodpovíme vaše dotazy. Sta‑
čí nás kontaktovat a  sledovat 
na našich webových a faceboo‑
kových stránkách.

A co nás čeká ještě v  letoš‑
ní sezóně? Mimo tréninků tři‑
krát týdně a plánovaných mis‑
trovských utkání o víkendech 
ve  všech věkových kategori‑
ích také i Mikulášská nadílka 
na ledě, zápasy proti rodičům, 
vánoční turnaje, přátelské zá‑
pasy a multisportovní utkání.

Tak, jak do  tohoto článku 
přispěl každý z  realizačního 
týmu svou troškou, do fungo‑
vání klubu přispívá každý vel‑
kou měrou. K fungování klubu 
je však mimo dobré vůle, po‑
moci a nadšení také zapotře‑
bí financí. Za ty děkujeme na‑
šim sponzorům a jsme vděční 
za podporu i v této složité době. 
Poděkování patří i všem rodi‑
čům, bez jejichž spolupráce by 
naše úsilí k ničemu nevedlo.

Na závěr bychom vám chtě‑
li popřát opravdu krásné a po‑
hodové Vánoce a hlavně pevné 
zdraví, štěstí, optimismus, po‑
spolitost a víru ve vše dobré.

A  jako malý vánoční dá‑
rek bychom vás rádi pozva‑
li na naši Vánoční	olympiádu	
pro	 děti	 a  rodiče	 s  HC	 Za-
stávka, která se bude konat 
na zimním stadionu v Rosicích 
dne 30.  12.  2021 od  15.45 ho‑
din. A protože je to dárek, tak 
vstup je samozřejmě zdarma. 
Těšíme se na vás nejen na Vá‑
noční olympiádě, ale v celé ho‑
kejové sezóně.

HC Zastávka

Přípravka ročník 2013

Přípravka ročník 2014 a mladší

Školička bruslení
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Zahrádkáři informují
Listopad – doba, kdy příroda 
začíná po náročné sezoně 
odpočívat a většina lidí má 
již vše ze zahrádky sklizené, 
zavařené a zpracované.

Celou zimu tak můžeme 
čerpat produkty ze zahrádky: 
kompoty, marmelády, povidla, 
kyselé okurky a  spoustu dal‑
ších plodin. I v tomto roce čle‑
nové zahrádkářského sboru, 
ale i další milovníci zahrádka‑
ření, mohli své výpěstky a pro‑
dukty představit na  tradiční 
výstavě Zahrádkářů, která se 
konala při příležitosti Hornic‑
kých slavností v Zastávce dne 
18. 9. 2021. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout vypěstované ovo‑
ce, zeleninu, vyřezávané vý‑
robky, ale hlavně také ochutnat 
domácí sušenky, pomazánky 
a další pochutiny. Jsme rádi, že 
i v této nejisté době se podob‑
né akce mohou konat a může‑
me si tak každoročně připomí‑
nat tuto tradici.

S koncem roku bychom také 
moc rádi poděkovali obci Za‑
stávka za jejich finanční pod‑
poru, které se Zahrádkářům 
dostává. Bez jejich pomoci by 
nebylo možné zrekonstruovat 
budovu Zahrádkářů a nakoupit 
vybavení do moštárny a dalších 
provozních místností.

V  závěru bychom rádi po‑
přáli hodně štěstí, zdraví v no‑
vém roce a co nejméně škůdců 
na zahrádce.

Hana Procházková,
Zahrádkáři Zastávka
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(Ne)hodnocení roku 2021 z pohledu 
šachistů TJ Čechie Zastávka
MEMORIÁL LEOŠE 
ROZTOČILA 24. 6. 2021

Po  jarních uzávěrách, kte‑
ré znemožnily odehrát turnaj 
v  obvyklém březnovém ter‑
mínu (jak minulý rok, tak le‑
tos), proběhl tentokrát turnaj 
ve volnějším předprázdnino‑
vém čase. Bleskového turnaje 
se zúčastnilo 11 hráčů, kteří se 
utkali každý s každým. Hrálo 
se venku pod pergolou v areálu 
Domu dětí a mládeže v Zastáv‑
ce. Vítězem se stal Petr Pečenka 
s 8,5 body, před autorem těch‑
to řádků (8 bodů) a Václavem 
Novákem (7,5 bodu). Následo‑
vali dva nejostřílenější borci – 
Rudolf Klapal a Dušan Lacko. 
A za nimi nadějná omladina.

Poř. Jméno Rtg Body PH 1

1 Pečenka Petr 1488 8,5 36,25

2 Dumek Aleš 1364 8 32

3 Novák Václav 1000 7,5 28,25

4 Klapal Rudolf 1653 7 29,5

5 Lacko Dušan 1431 6,5 25,75

6 Kroutil Matěj 1179 5,5 15,75

7 Řehák Šimon 1150 4 13,5

8 Sigmund Jakub 0 3 9

9 Hudec Tomáš 1105 3 5

10 Staněk Václav 0 1 4

11 Hudec Lukáš 0 1 1
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VELETRŽNÍ TURNAJ
V  období od  29.  8. 

do 5. 9. 2021 proběhl 46. Vele‑
tržní šachový turnaj. V řečko‑
vické sokolovně se hrály kla‑
sicky dva turnaje. FIDE OPEN 
hraný současně jako otevře‑
ný přebor JmŠS v kategoriích 
muži, ženy, junioři, juniorky, 
dorostenci, dorostenky, senio‑
ři, seniorky, žáci a žákyně do 14 
a 16 let. A Národní OPEN hraný 
současně jako otevřený přebor 
JmŠS v kategoriích žáci a žáky‑
ně do 10 a 12 let. Zde Daniel Šva‑
gr vybojoval skvělou stříbrnou 
medaili!

ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA
V sobotu 5. 9. 2021 se v krás‑

ném prostředí Louckého kláš‑
tera ve Znojmě odehrál celore‑
publikově známý přebor žen 
v rapid šachu. I letošní ročník 

„postihla“ nižší účast, proto 
pořadatelé sloučili turnaj žen 
s turnajem dívek do 14 let. Ví‑
tězkou turnaje se stala WIM 
Kristýna Novosadová (8,5 bodu 
z 9 možných), stříbro vybojova‑
la WIM Nataša Richterová ml. 
(6,5 b) a bronz WGM Olga Si‑
korová (6 b). Daniela Dumková 
obsadila krásné 6. místo (5,5 b).

ROZPAČITÝ ZAČÁTEK 
SEZÓNY 2021/2022

Koncem prázdnin proběh‑
la e ‑mailová diskuse na téma 
sestavení soupisky pro OP do‑
spělých. Bohužel paní s  ko‑
sou si za  poslední dva roky 

vzala tři hráče základní sesta‑
vy. A zájemci o aktivní účast 
se dali spočítat na  prstech 
jedné ruky. Proto se v aktuál‑
ní sezóně šachový oddíl sou‑
těže družstev dospělých ne‑
účastní. Tréninky mládeže 
začaly na přelomu září a října. 
A vzhledem k dynamice opat‑
ření je účast dětí na turnajích 
čistě na zvážení rodičů. Bohu‑
žel ve světle současných naří‑
zení (psáno 21. 11.) to ale zase 
začíná zavánět (po)zastave‑
ním (až zrušením) rozběhnu‑
tých soutěží/tréninků, protože 
zdaleka ne všichni hráči aktu‑
ální požadavky splňují…

Šachisté přejí všem pevné 
zdraví, zdravý rozum a vše nej‑
lepší v novém roce 2022!

Aleš Dumek,
TJ Čechie Zastávka,

šachový oddíl
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Plány TJ Sokol Zastávka
Plány na rekonstrukci 
sokolovny

V  roce 2020 se Sokol Za‑
stávka zapojil do vyhlášené‑
ho dotačního programu Jiho‑
moravského kraje „Podpora 
přípravy rekonstrukcí histo‑
rických sportovních zaříze‑
ní tělocvičných jednot a obcí 
v  JMK“, který byl však kvů‑
li pandemické situaci zrušen. 
Obnoven byl v roce 2021, kdy 
jsme se opět přihlásili, doda‑
li veškerou potřebnou doku‑
mentaci a  jako jedna z mála 
jednot v Jihomoravském kra‑
ji jsme uspěli a dotaci na pří‑
pravu projektové dokumenta‑
ce na kompletní rekonstrukci 
sokolovny získali.

Popis území stavby 
a využití objektu

Objekt sokolovny je stan‑
dardně využíván několika 

oddíly Sokola Zastávka – flor‑
bal, cvičení dětí, seniorů, ná‑
cvik mažoretek Hvězdičky, 
aerobik a  dalších. Sokolov‑
na je využívána ke  sportov‑
ním a pohybovým aktivitám 
a  všestranné pohybové pří‑
pravě. V menší míře ke kul‑
turně společenským akcím, 
zde historickou roli sokolov‑
ny částečně převzala jiná spe‑
cializovaná zařízení Zastávky, 
přestože se kdysi dávno v so‑
kolovně hrávalo i  divadlo. 
Na  tuto tradici se v novodo‑
bé historii podařilo navázat 
úspěšným hraním loutkového 
divadla pod vedením Michala 
Horáčka. Předmětem studie 
rekonstrukce sokolovny není 
podrobný návrh jeho řešení, 
obsahuje však rámcovou vizi 
rozvoje veřejného prostoru 
v okolí budovy tak, aby došlo 
k  zúročení potenciálu místa 

jako veřejného prostoru kon‑
centrujícího kulturní, rekre‑
ační a správní funkce.

Celkový popis záměru
Projekt zpracovává obno‑

vu budovy Sokola v  souladu 
se současnými hygienický‑
mi požadavky a zkušenostmi 
s provozem podobných spor‑
tovních staveb v  jiných ob‑
cích. Zároveň akceptuje his‑
torickou a  architektonickou 
hodnotu stavby, kterou se 
snaží rehabilitovat. Záměrem, 
ke kterému po různých disku‑
zích směřujeme, je vybudová‑
ní multifunkčního kulturně‑
‑sportovního centra, které by 
propojilo jak sportovní funk‑
ci objektu, tj. zachování tělo‑
cvičny a  vybudování hygie‑
nického zázemí v horní části 
sokolovny, tak společensko‑
‑kulturní funkci, kterou by 
měla naplnit spodní část ob‑
jektu. Rádi bychom dosáhli 
funkčnosti v  různých oblas‑
tech života, jakými jsou spole‑
čenské události, oslavy, před‑
nášky, promítání, atd., včetně 
cateringového zázemí či příle‑
žitostné kavárny.

Celkové urbanistické 
a architektonické řešení

Stávající budova postavená 
v roce 1928 má velmi hodnot‑
nou architekturu (podle kro‑
niky Tělocvičné jednoty vy‑
pracoval plány budovy stavitel 
Dvořák z Brna). Monumentál‑
ní hlavní vstup je orientovaný 
k hlavní silnici, zadní fasáda 
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pak tvoří protějšek obecnímu 
úřadu. Od  hlavního vstupu 
hmoty domu stupňovitě na‑
růstají a hlavní objem s  cvi‑
čebním sálem v patře je zasa‑
zen do strmého svahu.

V současnosti má stavba ne‑
dostatečné hygienické zázemí, 
velkou část zabírá byt správce 
a autodílna (bývalá hasička), 
jejímž pronájmem získává 
tělocvičná jednota převážně 
prostředky na  svůj provoz. 
Tyto funkce však blokují vyu‑
žití objektu pro činnosti, jimž 
by měl být zejména určen, 
a proto se jich budeme muset 
velmi pravděpodobně vzdát. 
Získané prostory autodílny 
pak mohou sloužit jako mul‑
tifukční sál se zázemím (vyba‑
vení pro catering, příležitost‑
ná kavárna). Původní prostory 
bytu pak vytvoří důstojné fo‑
yer sálu s hygienickým záze‑
mím pro návštěvníky.

Ve  druhém patře vznik‑
nou oddělené šatny pro muže 
a  ženy, každá s  vlastní spr‑
chou. Multifunkční sál bude 
nabízet využití nejen pro 
pohybové aktivity (cvičeb‑
ní sál, herna), ale mohou se 
zde konat různorodé spole‑
čenské akce, přednášky, pro‑
jekce  apod. Jedinými přista‑
věnými doplňky hmoty domu 
by měly být doskočiště s mo‑
litanem (1. NP) a nářaďovny 
(2. NP) v podélné ose domu, 
dále pak dostavba schodiště 
na  severní straně spojující‑
ho oba sály pro případné vět‑
ší společenské akce.

Přední část objektu bude 
navrácena do  stavu blízké‑
ho původní podobě po  do‑
končení r.  1928. Bohužel se 
nedochovala původní pláno‑
vá dokumentace, pro odvo‑
zení původní podoby balus‑
trád, dveří a oken tak budou 

využity pouze dobové foto‑
grafie a vnitřní výplně, kte‑
ré v budově místy stále ještě 
zůstávají. Na západní straně 
by měla být k  domu přista‑
věna pobytová terasa, v  jejíž 
zadní části je navržena ram‑
pa pro bezbariérový vstup 
do objektu. Terasa nabízí vý‑
hled do  předprostoru soko‑
lovny se vzrostlými stromy, 
pod nimiž navrhujeme vy‑
tvořit dětské hřiště. Postup‑
ně by se tak okolí sokolovny 
mohlo stát místem setkávání 
rodičů a dětí a kromě samot‑
ných sportovních a vzděláva‑
cích programů nabízet i kva‑
litní zázemí pro oddechový čas 
mimo samotné cvičení.

Důležitá se nám proto jeví 
i  celková kultivace okolního 
veřejného prostoru. Aktuálně 
se nacházíme v první fázi ce‑
lého projektu, tj. zpracování 
projektové dokumentace. Pev‑
ně doufáme, že by se následně 
mohla zrealizovat i druhá část, 
tj. samotná realizace obnovy 
sokolovny. Získat financová‑
ní celého projektu nebude nic 
jednoduchého, přesto věříme, 
že by se ve spolupráci s Jiho‑
moravským krajem a dalšími 
subjekty mohl tento zásad‑
ní projekt uskutečnit. Nikdy 
jsme nebyli tak blízko tomu, 
aby se sokolovně v Zastávce 
vrátila její téměř původní po‑
doba, funkčnost a důstojnost.

Tomáš Kudela,
starosta TJ Sokol Zastávka
ve spolupráci s architekty
Ing. Robertem Václavíkem
a Ing. Alenou Všetečkovou
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Pamětní deska
V sobotu 11. září 2021 byla v budově základní školy odhalena pamětní 
deska RNDr. Antonínu Radovi, dlouholetému řediteli základní školy 
a od roku 1953 řediteli Jedenáctileté střední školy v Zastávce.

Akci finančně podpoři‑
la obec Zastávka. Autorkou 
výtvarného návrhu desky je 
Ing.  arch.  Eva Macholánová. 
Desku vytvořil umělecký ko‑
vář Pavel Tasovský. Akce se 

zúčastnili bývalí i současní za‑
městnanci místních škol, absol‑
venti, studenti, pamětníci.

Na  organizace se podíleli 
OÚ Zastávka, Klub absolventů 
gymnázia v Zastávce, ZŠ a MŠ 

TGM Zastávka, Gymnázium 
TGM Zastávka

Eva Kokešová,
Klub absolventů Gymnázia 

v Zastávce
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Konec roku v DDM
Měsíc listopad probouzí svými mlhami a dlouhými večery 
v některých lidech pocit letargie a únavy. U nás na Domečku 
tomu naštěstí tak nebylo a není. Zvládli jsme připravit 
a zrealizovat několik pěkných akcí a zážitků nejen pro děti.

Ve středu 10. listopadu 2021 
si rodiče s dětmi měli možnost 
vyrobit lucerničku na procház‑
ku Začarovaným lesem.

V  pátek 12.  listopadu  2021 
ožil pohádkovými postava‑
mi již tradiční ZAČAROVANÝ 
LES. Cílem bylo ulovit devět du‑
chů splněním náročných úko‑
lů na jednotlivých stanovištích. 
Děti bojovaly s vervou a pro od‑
měnu za statečnost si jich při‑
šlo 207! Vezmeme ‑li v potaz, 
že kaž dé doprovázel minimál‑
ně jeden dospělý, pohybova‑
la se ten večer v lesoparku cel‑
kem slušná parta lovců.

Ve středu 24. listopadu 2021 
se na  Domečku sešly tvořivé 
dámy, aby si vyrobily adventní 
věnce. V zastáveckých domác‑
nostech tak mohl advent začít!

V  pátek 26.  listopadu  2021 
vyrazili členové kroužků Zoo‑
logové a Dobrodruzi na exkurzi 
do Střediska ekologické výcho‑
vy Hlídka v Brně. Děti se sezná‑
mily se zvířaty, která na Hlídce 
chovají, a mohly si některé dru‑
hy i pohladit nebo je nakrmit. 
Program byl perfektní a  se‑
tkání se zvířaty takto zblízka 
bylo pro všechny jedinečným 
zážitkem.

V neděli 28. listopadu 2021 se 
DDM podílel na programu akce 
Adventní zastavení v Zastáv‑
ce. Trhy sice bohužel musely 
být zrušeny, kulturní program 
však mohl zůstat zachován. 

Děti z kroužku DRAMAŤÁČEK 
secvičily krátký příběh s ná‑
zvem „Tajemství adventních 
svíček“. Jeho prostřednictvím 
se diváci dozvěděli, jaký je vý‑
znam jednotlivých svíček. Po‑
selstvím příběhu bylo to, že 
i drobnost, obrázek, krátká ná‑
vštěva či úsměv dokážou lidem 
prozářit den. Snad se to povedlo 
i našim mladým hercům.

Přejeme všem krásné Vá‑
noce a  hlavně hodně zdraví 
a pohody!

pracovníci a zaměstnanci
DDM Zastávka



Výstava Zahrádkářů Zastávka

Memoriál Leoše Roztočila



Projekt „Pojď hrát hokej“

Začarovaný les


