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zima nezima, jaro nejaro, s koncem března prostě přichází čas
prvního čísla nového ročníku Zpravodaje. O čem si budete moci
číst tentokrát?
Aktuální číslo ZZ dokázalo zaplnit svým obsahem více než pade‑
sát stran. Zčásti jsou v něm představeny vize a plány pro Zastávku
a její obyvatele a rok 2022, z části se ještě některé příspěvky a fo‑
tografie vrací k roku právě uplynulému. Ale především informu‑
jeme o aktuálním dění, do něhož se můžete zapojit i vy. Zajímají
vás plány stavebních a silničních úprav v obci, nebo hospodaře‑
ní obce v oblasti odpadů? Vybíráte si program z nabídky RIC Za‑
stávka, nebo vás zaujaly fotografie z aktivit zastáveckých senio‑
rů? Jste zvědavi, jak moc pokročily projekty Domu dětí a mládeže
nebo úpravy lesoparku a máte k nim co říci? Určitě by vás mohly
oslovit i články věnované vzniku Sokola, osobní glosa zastávec‑
kého rodáka pana Krumla, nebo příspěvek připomínající Komen‑
ského jubileum.
Nezapomeňte se o tom všem přesvědčit právě na stránkách
Zpravodaje.
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Slovo starosty
Dobrý den, vážení spoluobča‑
né, jsem velice rád, že jste otevře‑
li první, jarní číslo Zastáveckého
zpravodaje. To je důkazem toho,
že alespoň v základních věcech
jste v pořádku a snad se můžete
těšit ze svých bližních, a jak dou‑
fám, tak i z pevného zdraví.
Očekával jsem, že pandemie
skončí, otupí se nesmiřitelné
vášně ohledně očkování a po‑
stupně se začneme vracet do ži‑
vota, který jsme žili už skoro
osmdesát let po druhé světové
válce. Do světa, jenž nám přiná‑
šel nejrychlejší pokrok v historii
lidstva, zlepšoval kvalitu našeho
žití, prodlužoval délku lidského
života, a také nás i rozmazloval.
Zejména v posledních letech se
zcela zásadně vyvinuly komu‑
nikační technologie, o nichž
jsem si myslel, že měly pomoci
tomu, aby co nejméně lidí bylo
samo. Opak se však stal pravdou
a skoro až fantastické možnos‑
ti setkávání se ve virtuální rea‑
litě často nahradily prostý lid‑
ský kontakt. Možnost cokoliv si
objednat a nechat si to dovézt až
domů nám vzala umění náhod‑
ně komunikovat s ostatními lid‑
mi. Při vědomí všech těchto ne‑
dostatků jsem však věřil, že je
možný návrat k životu přede‑
vším v míru.
Svět se ale změnil mnohem
více, než jsem si dokázal předsta‑
vit. Zvítězila myšlenka, že někdo
je absolutně dobrý a druhý abso‑
lutní padouch. Zvítězila myšlen‑
ka, že ani prostí lidé z oficiálně
znepřátelených stran spolu ne‑
mohou hrát fotbal, nebo hledat
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nové léky pro celé lidstvo. Zví‑
tězila myšlenka, že obyčejní lidé
nemohou pochopit složitost sou‑
časného světa, a proto musí mít
cenzura absolutní moc. Není to
svět, kterému rozumím. Ale je to
svět, v němž musí žít moji bližní,
mé vnučky, a také vy, moji spolu‑
občané, kteří mi umožnili vyko‑
návat funkci starosty naší obce.
A snad nejvíc za celý svůj život
bych chtěl, aby se ta ohromná ne‑
návist vyhnula našim rodinám
a obcím. Pojďme proto hledat
spolu, jak by nám mohlo být lépe.
Mohli bychom k tomu využít
třeba dostavby Domu dětí a mlá‑
deže v Zastávce, který může mít
moc rozšířit možnosti setkávání
všech generací. Hledáme všech‑
ny, již by se chtěli podělit s ostat‑
ními o své znalosti i dovednos‑
ti. Nebo se je učit s ostatními.
Stavbu musíme vybavit a moc
bychom potřebovali znát vaše
náměty, co byste v nové budo‑
vě chtěli najít. Ale i to, co byste
tam chtěli naučit ostatní. Těm‑
to hlasům bude pečlivě naslou‑
chat i škola, protože i ta má nyní
možnosti upravit své plány pro
naše děti.
V době psaní mého článku stá‑
le věřím tomu, že se letos podaří
opravit silnice, chodníky a par‑
kovací stání v centru obce. Opti‑
mismus není tak nezdolný poté,
co nová vláda odsunula elekt‑
rifikaci trati, na kterou se přes
patnáct let chystáme. Ale u sil‑
nice ještě naděje trvá. Dokonce
by v době, kdy se k vám Zpravo‑
daj dostane, mohlo být s akcí za‑
počato. Vím dobře, že nás čeká

sto padesát dnů velkých doprav‑
ních komplikací, ale bez nich se
nových silnic a chodníků nedo‑
čkáme. Moc proto prosím o trpě‑
livost a vstřícnost.
Pokud se podaří opravit prů‑
jezd obcí, vybudovat chodníky
a parkovací stání, tak se na vás
znovu obrátíme s prosbou, abys‑
te nám pomohli s náměty pro
smysluplné využití nově vznik‑
lých veřejných prostor. Což se sa‑
mozřejmě týká i lesoparku, kde
byla zahájena jeho obměna.
Také si letos připomeneme de‑
vadesát let od otevření naší zá‑
kladní školy, kterou nyní využí‑
vá i gymnázium. Mimochodem
to zase v příštím roce oslaví se‑
dmdesát let působení v Zastávce.
A snad se dočkáme i křtu první
ucelené knihy o obci. Nové ka‑
biny u tenisových kurtů a ví‑
ceúčelového hřiště, které jsou
nyní ve výstavbě, také čekají ne‑
jen na své návštěvníky, ale také
na další nápady na využití. Jsme
na začátku kalendáře akcí pro
rok 2022, který bychom rádi
s vámi rozšiřovali. Přijďte proto
za námi na obecní úřad, do infor‑
mačního centra, do škol, na hřiš‑
tě, hasičku nebo hospody. Přijďte
prosím nejlépe osobně.
Vážení spoluobčané, mám
od vzniku války na Ukrajině
strach. Od něj mi pomáhá, když
nejsem sám. Třeba to bude fun‑
govat i u vás. Přeji nám všem
hodně zdraví, štěstí, rodinné
i pracovní pohody. A přeji nám
všem mír.
Petr Pospíšil, starosta obce
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Lesopark včera, dnes a zítra
Mnozí z vás jste si nepochyb‑
ně povšimli významných změn
probíhajících v našem lesopar‑
ku. Cílem těchto změn je ma‑
ximalizovat návštěvnost leso‑
parku slušnými návštěvníky
a minimalizovat škody a nepo‑
řádek, který v lesoparku čas‑
to převládá. V první etapě jsme
navázali na čištění porostů pod
vedením vysokého napětí a pro‑
vedli jsme obdobný úkon i v dal‑
ší části lesoparku. Pokračová‑
ním by měla být dosadba keřů
a stromů a úprava míst k pose‑
zení (lavičky, odpadkové koše).

Pokud obec získá dotaci, dojde
rovněž k osazení prvků umož‑
ňujících zábavný a poučný po‑
byt v lesoparku. Chtěli bychom
instalovat dosud chybějící ve‑
řejné osvětlení. Rádi samo‑
zřejmě uslyšíme vaše další ná‑
měty na zpříjemnění pobytu
v lesoparku.
Kdo může, pomůže?
Zcela zásadní pro další změ‑
ny v lesoparku však je, aby si
péči o něj vzalo za své co nejví‑
ce z nás. Naši techničtí pracov‑
níci budou lesoparku věnovat

velkou pozornost, ale vzhle‑
dem k jejich dalším úkolům je
každodenní péče nemožná. Pro‑
sím všechny z vás, kteří by na‑
šli nějaký čas, elán, zájem a tře‑
ba i zkušenosti, aby se přihlásili
na obecním úřadě. Společně bu‑
deme hledat cestu, jak lesoparku
pomáhat (úklidem, péčí o novou
zeleň, odstraňováním znovu se
objevujících nežádoucích náletů
apod.). Jsme připraveni být v na‑
šem vzájemném vztahu koope‑
race maximálně vstřícní.
Petr Pospíšil, starosta obce

Výpisy z usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Zastávka
24. 11. 2021
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 24. 11. 2021,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 24. 11. 2021 pana Z. M. a pana J. P.,
3. prodej pozemku parc. č. 198/22, ostatní plo‑
cha, o výměře 18 m2, panu J. S. za smluvní
cenu 129 Kč,
4. prodej pozemku parc. č. 198/22, ostatní plo‑
cha, o výměře 18 m2, panu P. S. za smluvní
cenu 129 Kč,
5. prodej pozemku parc. č. 123/38, ostatní plo‑
cha, o výměře 12 m2, pozemku parc. č. 124/9,
zahrada, o výměře 160 m2, panu P. K. za cenu
150 Kč/m2 a náklady prodeje a pověřuje sta‑
rostu obce podpisem příslušné smlouvy,
6. prodej pozemku parc. č. 790/3, trvalý trav‑
ní porost, o výměře 33 m2 a pozemku parc.
č. 791/3, ostatní plocha, o výměře 42 m2,

Správě železnic, státní organizace s určenou
kupní cenou dle znaleckého posudku ve výši
71 430 Kč bez DPH a pověřuje starostu pod‑
pisem kupní smlouvy č. E617-S-4519/2020,
7. ukončení nájemní smlouvy pana P. K. na po‑
zemky parc. č. 1004/4 a parc. č. 1003/30
ke dni 31. 12. 2021,
8. ukončení nájemní smlouvy č. 68/2007 man‑
želů Š. na pozemek parc. č. 159/2, zahrada,
o výměře 232 m2 ke dni 31. 12. 2021,
9. v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., zá‑
kon o obcích, poskytnutí mimořádné odmě‑
ny starostovi obce RNDr. P. P. za rok 2021
ve výši jednonásobku měsíční odměny sta‑
rosty. Odměna se poskytuje za mimořádné
úsilí výkonu vedení investičních akcí (ze‑
jména přístavba učeben DDM, obnova míst‑
ních komunikací) a vedení všech příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
10. v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb., zá‑
kon o obcích, poskytnutí mimořádné odměny
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místostarostovi obce Z. M. za rok 2021 ve výši
jednonásobku měsíční odměny místostaros‑
ty. Odměna se poskytuje za mimořádné úsilí
při obnově místní infrastruktury (zejména
vodovodů a kanalizací), vedení integrované‑
ho záchranného systému v obci v době pan‑
demie a zajištění akceschopnosti technické
čety v tomto období,
11. rozpočtové opatření č. 29/2021 obce
Zastávka,
12. poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Za‑
stávka z rozpočtu obce Zastávka v roce 2021
ve výši 80 000 Kč na rok 2021,
13. odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace na rok 2022,
14. odpisový plán RIC Zastávka, příspěvková or‑
ganizace na rok 2022,
15. odpisový plán Dům dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace na rok 2022,
16. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka
č. 1/2021, o místním poplatku za obecní sys‑
tém odpadového hospodářství,
17. převod bytového hospodářství z vedlejší hos‑
podářské činnosti do hlavní činnosti ke dni
1. 1. 2022,
18. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní E. B., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na ulici
Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka,
19. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Za‑
stávka a manželi J. a N. G., jejímž předmě‑
tem je pronájem bytové jednotky č. 2 v byto‑
vém domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
20. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem J. M., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka,
21. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní T. M., jejímž předmětem je proná‑
jem bytové jednotky č. 5 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka,
22. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem J. D., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 8 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka,
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23. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní M. Š., jejímž předmětem je proná‑
jem bytové jednotky č. 9 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka,
24. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem R. K., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 3 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 10 v obci Zastávka,
25. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní N. Z., jejímž předmětem je proná‑
jem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 10 v obci Zastávka,
26. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem J. M., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 6 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 10 v obci Zastávka,
27. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem R. M., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
28. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a panem P. H., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
29. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní A. Š., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 5 v bytovém domě na ulici
Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
30. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní P. K., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 7 v bytovém domě na ulici
Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
31. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní L. P., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 4 v bytovém domě na ulici
Hutní osada č. p. 14 v obci Zastávka,
32. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní E. Š., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na uli‑
ci Martinská osada č. p. 76 v obci Zastávka,
33. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní G. K., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na uli‑
ci Martinská osada č. p. 77 v obci Zastávka,
34. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní R. H., jejímž předmětem je proná‑
jem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě
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na ulici Martinská osada č. p. 573 v obci
Zastávka,
35. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní J. L., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na uli‑
ci Martinská osada č. p. 574 v obci Zastávka,
36. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní D. M., jejímž předmětem je pronájem
bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na uli‑
ci Martinská osada č. p. 575 v obci Zastávka,
37. dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. C550005641
uzavřené mezi obcí Zastávka a Allianz
pojišťovna, a. s.,
38. aktuální znění Programu obnovy venkova
pro obec Zastávka,
39. smlouvu č. 10/21 o sběru, přepravě a odstra‑
ňování odpadu v obci Zastávka uzavřenou
mezi obcí Zastávka a společností KTS Eko‑
logie, a to včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2.

II. ZO bere na vědomí:
1. záměr prodeje pozemku parc. č. 1130/1, za‑
hrada, o výměře 416 m2,
2. záměr prodeje pozemků parc. č. 1004/4, ostat‑
ní plocha, o výměře 35 m2, a parc. č. 1003/30,
zahrada, o výměře 185 m2,
3. záměr prodeje pozemků parc. č. 1034/4, za‑
hrada, o výměře 44 m2, parc. č. 1030/2, zahra‑
da, o výměře 5 m2, a parc. č. 1034/2, zahrada,
o výměře 120 m2,
4. záměr pronájmu pozemku parc. č. 159/2, za‑
hrada, o výměře 232 m2,
5. rozpočtová opatření č. 26/2021, 27/2021,
28/2021 obce Zastávka,
6. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2022,
7. návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů
příspěvkových organizací, jejichž zřizovate‑
lem je obec Zastávka,
8. návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
Zastávka na roky 2023 a 2024,
9. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
10. 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, …),

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

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce
na rok 2022 způsobem a v termínu požadova‑
ném platnými právními předpisy,
2. starostovi obce zveřejnit návrh střednědobé‑
ho výhledu obce na roky 2023 a 2024 způ‑
sobem a v termínu požadovaném platnými
právními předpisy.

15. 12. 2021
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 15. 12. 2021,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 15. 12. 2021 pana Z. S. a P. P.,
3. prodej pozemku parc. č. 1130/1, zahrada, o vý‑
měře 416 m2, panu F. B. za cenu 150 Kč/m2
a náklady prodeje,
4. prodej pozemků parc. č. 1004/4, ostatní plo‑
cha, o výměře 35 m2, parc. č. 1003/30, zahra‑
da, o výměře 185 m2, panu K. a paní D. za cenu
150 Kč/m2 a náklady prodeje,
5. prodej pozemků parc. č. 1034/4, zahra‑
da, o výměře 44 m2, parc. č. 1030/2, zahra‑
da, o výměře 5 m2, a parc. č. 1034/2, zahra‑
da, o výměře 120 m2, manželům J. za cenu
150 Kč/m2 a náklady prodeje,
6. pronájem pozemku parc. č. 159/2, zahrada,
o výměře 232 m2, panu K. a paní B. za cenu
5 Kč/m2/1 rok s platností od 1. 1. 2022,
7. ukončení nájemní smlouvy č. NS1/2017 paní
A. H. na část pozemku parc. č. 986, zahrada,
o výměře 221 m2, ke dni 31. 12. 2021,
8. ukončení nájemní smlouvy č. NS 18/2012
s paní M. K. na pozemek parc. č. 161/18, za‑
hrada, o výměře 157 m2, ke dni 31. 12. 2021,
9. rozpočtové opatření č. 32/2021 obce Zastávka,
10. rozpočet obce Zastávka na rok 2022,
11. střednědobý výhled rozpočtu obce Zastávka
na roky 2023, 2024 a 2025,
12. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní N. C., jejímž předmětem je pronájem
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bytové jednotky č. 6 v bytovém domě na uli‑
ci Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka, a to
na dobu určitou do 30. 6. 2022,
13. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a paní M. H., jejímž předmětem je pro‑
nájem bytové jednotky č. 3 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 9 v obci Zastávka, a to
na dobu určitou do 31. 3. 2022,
14. dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK uzavřený mezi Jihomorav‑
ským krajem a obcí Zastávka a pověřuje sta‑
rostu obce jejím podpisem,
15. prominutí nájemného za pronájem Dělnické‑
ho domu v roce 2022 u příležitosti konání spo‑
lečenských akcí (ples, schůze) pro organiza‑
ce SDH Zastávka, Zahrádkáři Zastávka, SVČ
Rosice, Gymnazijní společnost, z. s., Klub ab‑
solventů gymnázia v Zastávce, Svaz tělesně
postižených Rosice, Mighty Shake Zastávka,
KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka, Šachy
Zastávka, Klub seniorů Zastávka, Svaz nesly‑
šících a nedoslýchavých v ČR, oblastní orga‑
nizace Brno‑venkov, Rybáři, základní škola,
dům dětí a mládeže, základní umělecká ško‑
la, gymnázium, Regionální informační cent‑
rum Zastávka, obec Zastávka,
16. přílohu k odpisovému plánu obce Zastávka
na rok 2021,
17. ceník poplatků a služeb na rok 2022,
18. vyhlášení dotačního programu „Individuální
dotace z rozpočtu obce Zastávka na rok 2022“,
19. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030071301/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností
EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace stav‑
by „Zastávka – Žídek, garáž: NN přip. kab.“
na pozemku parc. č. 212/1 v k. ú. Zastávka,
20. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030071532/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – Šerák: NN přip. kab. příp.“
na pozemku parc. č. 86/54 v k. ú. Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1. záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 199/27, ostatní plocha, o výměře 20 m2,
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části pozemku parc. č. 199/1, ostatní plocha,
o výměře 30 m2,
2. záměr prodeje pozemku parc. č. 1034/7, za‑
hrada, o výměře 127 m2,
3. záměr prodeje pozemku parc. č. 26/3, zahra‑
da, o výměře 17 m2,
4. záměr pronájmu části pozemku parc. č. 986,
zahrada, o výměře 221 m2,
5. záměr prodeje pozemku parc. č. 1069/35,
ostatní plocha, o výměře 53 m2,
6. směnu pozemků parc. č. 550/2, orná půda,
o výměře 248 m2 ve vlastnictví obce Zastávka
za pozemek parc. č. 550/4, orná půda, o vý‑
měře 181 m2 ve vlastnictví společnosti LEIS
Park Julius, s. r. o.,
7. záměr prodeje pozemku parc. č. 550/1, orná
půda, o výměře 1 255 m2,
8. záměr směny pozemků parc. č. 199/45, o vý‑
měře 2 m2 za pozemek parc. č. 212/9, o vý‑
měře 5 m2,
9. rozpočtová opatření č. 30/2021, 31/2021 obce
Zastávka,
10. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
11. 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, …),
12. informace o činnosti výborů zastupitelstva
obce a komisí starosty obce,
13. záměr prodeje bytové jednotka č. p./č. jed‑
notky 79/1, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 50,91 m2, nacházející se
a vymezená v 3. nadzemním podlaží v bu‑
dově Zastávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037
postavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka,
obec Zastávka, zapsaná na LV č. 1038 v ka‑
tastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno
‑venkov, pro obec a kat. území Zastávka,
a k jednotce náležející spoluvlastnický po‑
díl ve výši id. 7/100 na společných částech
shora uvedené budovy Zastávka, č. p. 79,
byt. dům, LV č. 1037 postavené na pozemku
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parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná plocha a ná‑
dvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, a ten‑
to podíl je zapsaný na LV č. 1037 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, KP Brno‑venkov pro
obec a kat. území Zastávka a spoluvlast‑
nický podíl ve výši id. 7/100 na pozemku
parc. č. 24/1 zastavěná plocha a nádvoří,
na němž stojí budova Zastávka č. p. 79 – by‑
tový dům, LV 1037, postavená na pozemku
parc. č. 24/1, LV 1037, a tento podíl je za‑
psaný na LV č. 1037 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomo‑
ravský kraj, KP Brno‑venkov pro obec a kat.
území Zastávka.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce Za‑
stávka na rok 2022 zákonným způsobem
a v termínu požadovaném platnými právní‑
mi předpisy,
2. starostovi obce zveřejnit dotační program
„Individuální dotace z rozpočtu obce Zastáv‑
ka na rok 2022“.

26. 1. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 26. 1. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 26. 1. ,
3. projednání bodu 3.f) - prodej pozemku parc.
č. 550/1, orná půda, o výměře 1 255 m2, v rám‑
ci bodu 2, připomínky hostů jednání,
4. pronájem části pozemku parc. č. 199/27,
ostatní plocha, o výměře 20 m2, části po‑
zemku parc. č. 199/1, ostatní plocha, o výmě‑
ře 30 m2, za cenu 5 Kč/m2/1 rok s platností
od 1. 2. 2022,
5. prodej pozemku parc. č. 26/3, zahrada, o vý‑
měře 17 m2, za cenu 150 Kč/m2 a náklady
prodeje,
6. pronájem pozemku parc. č. 986, zahrada,
o výměře 221 m,2 za cenu 150 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje,

7. prodej pozemku parc. č. 1069/35, ostatní plo‑
cha, o výměře 53 m2, za cenu 150 Kč/m2 a ná‑
klady prodeje,
8. směnu pozemků parc. č. 550/2, orná půda,
o výměře 248 m2, ve vlastnictví obce Zastávka
za pozemek parc. č. 550/4, orná půda, o vý‑
měře 181 m2, ve vlastnictví společnosti LEIS
Park Julius, s. r. o.,
9. směnu pozemků parc. č. 199/45, o výměře
2 m2, do vlastnictví obce Zastávka a pozem‑
ku parc. č. 212/9, o výměře 5 m2, do osobní‑
ho vlastnictví,
10. prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/1,
způsob využití byt, jednotka vymezená dle
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve‑
likosti 50,91 m2, nacházející se a vymezená
ve 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, zapsaná na LV č. 1038 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, KP Brno‑venkov, pro
obec a kat. území Zastávka, a k jednotce ná‑
ležející spoluvlastnický podíl ve výši id. 7/100
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 po‑
stavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastáv‑
ka, obec Zastávka, a tento podíl je zapsaný
na LV č. 1037 v katastru nemovitostí vede‑
ném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, KP Brno‑venkov pro obec a kat. území
Zastávka a spoluvlastnický podíl ve výši id.
7/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná plo‑
cha a nádvoří, na němž stojí budova Zastáv‑
ka č. p. 79 – bytový dům, LV 1037, postavená
na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037, a tento po‑
díl je zapsaný na LV č. 1037 v katastru nemo‑
vitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ji‑
homoravský kraj, KP Brno‑venkov pro obec
a kat. území Zastávka. Schvaluje i příslušnou
kupní smlouvu a pověřuje starostu obce je‑
jím podpisem,
11. poskytnutí individuální dotace pro Zahrád‑
káři Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastáv‑
ka v roce 2022 ve výši 40 000 Kč na rok 2022,
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12. poskytnutí individuální dotace pro Klub se‑
niorů Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastáv‑
ka v roce 2022 ve výši 50 000 Kč na rok 2022,
13. poskytnutí individuální dotace pro Svaz tě‑
lesně postižených v České republice, z. s.,
místní organizace Rosice, z rozpočtu obce Za‑
stávka v roce 2022 ve výši 18 000 Kč na rok
2022,
14. poskytnutí individuální dotace pro Myslivec‑
ký spolek Bažant z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2022 ve výši 15 000 Kč na rok 2022,
15. poskytnutí individuální dotace TJ Čechie Za‑
stávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce
2022 ve výši 450 000 Kč na rok 2022,
16. poskytnutí individuální dotace HC Zastáv‑
ka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022
ve výši 60 000 Kč na rok 2022,
17. poskytnutí individuální dotace Svaz neslyší‑
cích a nedoslýchavých v ČR, z. s., z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2022 ve výši 10 000 Kč
na rok 2022,
18. plán účetních odpisů obce Zastávka na rok
2022,
19. přílohu ke zřizovací listině Základní a Ma‑
teřské školy T. G. Masaryka Zastávka, pří‑
spěvková organizace ke dni 31. 12. 2021,
20. u Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvko‑
vá organizace vyřazení místa výkonu čin‑
nosti, kterým je Základní škola Zbýšov a po‑
věřuje starostu obce a ředitele příspěvkové
organizace realizací potřebných kroků, kte‑
ré zajistí zavedení této změny do příslušných
rejstříků,
21. u Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěv‑
ková organizace zařazení místa výkonu čin‑
nosti, kterým je sokolovna TJ Sokol Zastávka,
Stará osada 162, Zastávka a pověřuje starostu
obce a ředitele příspěvkové organizace reali‑
zací potřebných kroků, které zajistí zavedení
této změny do příslušných rejstříků,
22. výběr dodavatele AV MEDIA SYSTEMS, a. s.,
Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČ: 48108375, a pořadí nabídek dle Písem‑
né zprávy o hodnocení nabídek ze dne
24. 1. 2022 pro veřejnou zakázku s názvem
„Vybavení učeben a školicího střediska DDM,
Zastávka“,
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23. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a doda‑
vatelem AV MEDIA SYSTEMS, a. s., Praž‑
ská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČ: 48108375, a dále pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem,
24. přílohu ke zřizovací listině Domu dětí a mlá‑
deže Zastávka, příspěvková organizace ke dni
31. 12. 2021,
25. přílohu ke zřizovací listině RIC Zastávka, pří‑
spěvková organizace ke dni 31. 12. 2021,
26. dohodu o odstoupení od kupní smlouvy uza‑
vřenou mezi obcí Zastávka jako prodávajícím
a paní M. C. jako kupujícím, jejímž předmě‑
tem je odstoupení od kupní smlouvy bytové
jednotky č. p./č. jednotky 79/3, k jednotce ná‑
ležejícímu spoluvlastnickému podílu ve výši
id. 14/100 na společných částech budovy Za‑
stávka č. p. 79 a spoluvlastnickému podílu
ve výši id. 14/100 na pozemku parc. č. 24/1
a pověřuje starostu obce podpisem dohody,
27. výběr dodavatele na rekonstrukci bytové jed‑
notky č. 7 v bytovém domě č. p. 9, kterým je
společnost Univers, s. r. o., 1. máje 87, Zastáv‑
ka, IČ: 49976699,
28. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka jako ob‑
jednatelem a společností Univers, s. r. o., jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je provede‑
ní rekonstrukce bytové jednotky č. 7 v byto‑
vém domě č. p. 9 a pověřuje starostu obce je‑
jím podpisem,
29. koupi pozemku parc. č. 199/28, ostatní plo‑
cha, jiná plocha, o výměře 27 m2, za cenu
13 500 Kč,
30. uzavření Smlouvy č.: 03MP-006840 o právu
provést stavbu mezi obcí Zastávka a Ředitel‑
stvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem
je realizace stavby „I/23 Hranice okresu Tře‑
bíč, Vysoké Popovice, Rosice, Kývalka, úsek
III a IV“ na pozemcích parc. č. 734/4, 734/5,
1265/2 a 577/5 v k. ú. Zastávka,
31. uzavření Smlouvy č.: 11010-095564 o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Za‑
stávka a společností CETIN, a. s., a Ředitel‑
stvím silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem
je realizace stavby „I/23 Hranice okresu Tře‑
bíč, Vysoké Popovice, Rosice, Kývalka, úsek
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III a IV“ na pozemcích parc. č. 1265/2 a 577/5
v k. ú. Zastávka, který je v projektové doku‑
mentaci označen jako stavební objekt SO461
Přeložka sdělovacích kabelů,
32. uzavření Smlouvy č.: SAP71010-007861 o bu‑
doucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
obcí Zastávka a společností CETIN, a. s., je‑
jímž předmětem je realizace stavby „VPI
ET Zastávka SO90-10-01 část 5.“ na pozem‑
cích parc. č. 1043/2 a parc. č. 1043/6 v k. ú.
Zastávka,
33. uzavření Smlouvy č.: ZN-014330055058/001GPM o zřízení věcného břemene mezi obcí
Zastávka a společností EG.D, a. s., jejímž před‑
mětem je realizace stavby „Zastávka – Kru‑
pica: NN přip. kab. sm.“ na pozemku parc.
č. 48/3 v k. ú. Zastávka,
34. koupi pozemku parc. č. 199/44, o výměře
13 m², za cenu 6 500 Kč,
35. koupi pozemku parc. č. 199/43, o výměře
8 m2, za cenu 4 000 Kč.

Zastávka, zapsaná na LV č. 1038 v katastru ne‑
movitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, KP Brno‑venkov, pro obec
a kat. území Zastávka, k jednotce náleží spo‑
luvlastnický podíl ve výši id. 11/100 na společ‑
ných 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 Zastávka,
a tento podíl je zapsaný na LV č. 1037 v katas‑
tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřa‑
dem pro Jihomoravský kraj, KP Brno‑venkov
pro obec a kat. území Zastávka, a spoluvlast‑
nický podíl ve výši id. 11/100 na pozem‑
ku parc. č. 24/1 zastavěná plocha a nádvoří,
na němž stojí budova Zastávka č. p. 79 – byto‑
vý dům, LV 1037, postavená na pozemku parc.
č. 24/1, LV 1037, a tento podíl je zapsaný na LV
č. 1037 v katastru nemovitostí vedeném Kata‑
strálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP
Brno‑venkov pro obec a kat. území Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:

III. ZO ukládá:

1. záměr pronájmu pozemků parc. č. 708/1, za‑
hrada, o výměře 76 m2, a parc. č. 708/6, za‑
hrada o výměře 370 m2,
2. záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 1069/1, zahrada, o výměře 8 m2,
3. záměr směny pozemků parc. č. 795/8, ostat‑
ní plocha, dráha o výměře 181 m2, parc.
č. 792/5, ostatní plocha, dráha, o výměře
39 m2, ve vlastnictví obce Zastávka za po‑
zemky parc. č. 794/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 78 m2, a parc. č. 794/8,
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 195 m2,
ve vlastnictví Regionální úzkorozchodné
železnice, o. p. s.,
4. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
5. záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jednot‑
ky 79/2, způsob využití byt, jednotka vymeze‑
ná dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
o velikosti 80,67 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

1. starostovi obce činit veškeré úkony, které ply‑
nou z výběrového řízení na vybavení učeben
a školicího střediska k DDM, Zastávka (řešení
případných námitek, podpis smlouvy, apod.)

23. 2. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona‑
ného dne 23. 2. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 23. 2. 2022 pana P. Š. a paní A. Š.,
3. pronájem pozemků parc. č. 708/1, zahra‑
da, o výměře 76 m2, a parc. č. 708/6, zahra‑
da o výměře 370 m2, za cenu 5 Kč/m2/1 rok
s platností od 1. 3. 2022,
4. pronájem části pozemku parc. č. 1069/1, za‑
hrada, o výměře 8 m2, za cenu 5 Kč/m2/1 rok
s platností od 1. 3. 2022,
5. prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/2,
způsob využití byt, jednotka vymezená dle
zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve‑
likosti 80,67 m2, nacházející se a vymezená
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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, zapsaná na LV č. 1038 v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Jihomoravský kraj, KP Brno‑venkov, pro
obec a kat. území Zastávka, k jednotce ná‑
leží spoluvlastnický podíl ve výši id. 11/100
na společných částech shora uvedené budo‑
vy Zastávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 po‑
stavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka,
obec Zastávka, a tento podíl je zapsaný na LV
č. 1037 v katastru nemovitostí vedeném Ka‑
tastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
KP Brno‑venkov pro obec a kat. území Za‑
stávka a spoluvlastnický podíl ve výši id.
11/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná
plocha a nádvoří, na němž stojí budova Za‑
stávka č. p. 79 – bytový dům, LV 1037, po‑
stavená na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037,
a tento podíl je zapsaný na LV č. 1037 v katas‑
tru nemovitostí vedeném Kat. úřadem pro Ji‑
homoravský kraj, KP Brno‑venkov pro obec
a kat. území Zastávka,
6. poskytnutí individuální dotace pro FKM Ka‑
han, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce
2022 ve výši 100 000 Kč na rok 2022,
7. poskytnutí prostor ve sportovním areá‑
lu TJ Čechie pro dopolední setkání v rámci
oslav 1. máje 2022,
8. uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Zastáv‑
ka a společností BETON RUSÍN, s. r. o., Ro‑
sická 333, 664 17 Tetčice, jejímž předmětem
je nákup betonové směsi a ostatního sta‑
vebního materiálu v období od 1. 2. 2022
do 31. 12. 2022 pro potřeby obce,
9. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030071965/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností
EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – Janda: NN přip. kab. sm.“
na pozemku parc. č. 212/2 v k. ú. Zastávka,
10. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030073416/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností
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EG.D, a. s., jejímž předmětem je realiza‑
ce stavby „Zastávka – Otoupalík: NN přip.
kab. přip.“ na pozemku parc. č. 103/1 v k. ú.
Zastávka,
11. uzavření Smlouvy č. BP – 22/020 o bezúplat‑
ném převodu vlastnického práva k nemo‑
vité věci mezi obcí Zastávka a Českou re‑
publikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, jejímž předmě‑
tem je bezúplatný převod pozemku parc. č.
828/1, ostatní plocha, způsob využití ostat‑
ní komunikace.

II. ZO bere na vědomí:
1. záměr prodeje pozemku parc. č. 161/18,
ostatní plocha, o výměře 157 m2,
2. záměr prodeje bytové jednotky č. p./č. jed‑
notky 79/3, způsob využití byt, jednotka vy‑
mezená dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnic‑
tví bytů, o velikosti 105,86 m2, nacházející
se a vymezená v 3. nadzemním podlaží v bu‑
dově Zastávka, č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037
postavené na pozemku parc. č. 24/1, LV 1037,
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka,
obec Zastávka. K jednotce náležející spolu‑
vlastnický podíl ve výši id. 14/100 na společ‑
ných částech shora uvedené budovy 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 spoluvlastnický podíl ve výši id.
14/100 na pozemku parc. č. 24/1 zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Za‑
stávka. Jednotka s podílem na pozemku je
zapsána v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno‑venkov
na LV č. 1038 pro obec a kat. území Zastáv‑
ka, budova a pozemek jsou zapsány v katas‑
tru nemovitostí vedeném Kat. úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno‑venkov na LV č. 1037 pro obec a kat.
území Zastávka,
3. rozpočtové opatření č. 1/2022 obce Zastávka,
4. informace o činnosti zřízených příspěv‑
kových organizací a organizačních složek
obce.

Obec informuje

Shrnutí roku 2021…
Už několik let je mým
zvykem, že jsem
v prosincovém čísle našeho
zpravodaje informoval o tom,
co se povedlo v příslušném
roce. Ať už se jednalo o velké
investiční akce, anebo
třeba o maličkosti. Na konci
minulého roku jsem tento
článek vynechal, protože
k některým investičním
akcím chyběly aktuální
informace, a to ne ze
strany obce, ale ze strany
spoluinvestorů, realizátorů
a podobně. A proto se
ke shrnutí toho, co se povedlo,
nepovedlo, a i co je v plánu
v letošním roce, vrátím teď.
Na začátku roku 2021 pra‑
covníci naší technické čety re‑
alizovali demolici starého skla‑
du materiálu v areálu domu
dětí, který překážel plánova‑
né přístavbě vzdělávacích pro‑
stor. Díky tomu, že byla de‑
molice provedena vlastními
silami, představovaly náklady
na demolici namísto rozpočto‑
vaného jednoho milionu pou‑
hých sto tisíc korun. Dnes už

přístavba Domu dětí a mláde‑
že běží na plné obrátky a já vě‑
řím, že v následujícím školním
roce budou nové prostory plno‑
hodnotně sloužit dětem.
V minulém roce došlo také
k obnově a doplnění vybave‑
ní naší technické čety. Obno‑
vu si vyžádala náhrada staré‑
ho vozidla Piaggio, které už
díky svému opotřebování do‑
sluhovalo a bylo potřeba jej
nahradit srovnatelným vozi‑
dlem. Po dlouhém porovná‑
vání technických kritérií na‑
bízených vozidel a s ohledem
na potřeby naší technické čety
bylo nakonec vybráno nové
vozidlo stejné značky, ale s již
větší ložnou plochou a poho‑
nem na LPG. Dlouhodobě nás
trápily také problémy s pro‑
nájmem vysokozdvižné ploši‑
ny, kterou jsme využívali při
opravách v oblasti bytového
hospodářství, objektů v majet‑
ku obce, jakými jsou základní
škola, mateřské školy, kulturní
dům a podobně. A v neposled‑
ní řadě i při zajišťování odstra‑
ňování nebezpečných stro‑
mů, větví a vlastně všeho, co

ohrožuje občany z výšky. Nevý‑
hodná bylo nejen dlouhá doba,
než byl pronájem uskutečněn,
ale také cena za pronájem plo‑
šiny. Po propočtu nákladů, ko‑
lik obec vynaloží na pronájem
vysokozdvižné plošiny za rok,
a s přihlédnutí ke komplika‑
cím, kdy byla plošina potřeba
a čekalo se na ni třeba i týden,
bylo přistoupeno k poptáv‑
kovému řízení pro pořízení
vlastní vysokozdvižné ploši‑
ny. Na základě poptávkového
řízení byla v květnu pořízena
od společnosti Rothlehner vy‑
sokozdvižná plošina s pracovní
výškou 22 metrů na podvozku
Renault Maxity. Po zaškolení
pracovníků technické čety obce
je již plošina plně v provozu a je
využívána pro všechny činnos‑
ti, které jsou třeba.
Jelikož se portfolio činnos‑
tí technické čety neustále roz‑
šiřuje, a to především v oblas‑
ti stavebních činností, kdy se
snažíme co nejlépe reagovat
na zdražování stavebních pra‑
cí a materiálu, a řadu staveb se
snažíme realizovat vlastními
silami, což vede k podstatnému
šetření finančních prostředků,
byla technická četa dovybave‑
na multifunkčním naklada‑
čem Multi One. Ten je využí‑
ván nejen pro výkopové práce,
ale je vybaven také vidlemi pro
manipulaci, čímž nám opět od‑
padlo složité pronajímání růz‑
ných manipulátorů a vysoko‑
zdvižných vozíků, když bylo
třeba složit na stavbě například
palety se zámkovou dlažbou.
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V oblasti stavebních činnos‑
tí byly realizovány tyto stavby:
první etapa odstranění havarij‑
ního stavu splaškové kanaliza‑
ce na ulici Havířská, první eta‑
pa odstranění havarijního stavu
splaškové kanalizace a vodovo‑
du na ulici Nerudova, dokonče‑
ní opravy komunikace a vybu‑
dování parkovací plochy na ulici
Sportovní směrem na Červený
vrch, první etapa rekonstrukce
chodníků pro pěší a míst pro ná‑
doby na odpad na ulici Červený
vrch, další etapa rekonstrukce
prostor v Mateřské škole Havíř‑
ská, rekonstrukce venkovní čás‑
ti přístavby sociálního zařízení
Dělnického domu, kompletní
rekonstrukce místního rozhla‑
su, kdy byl stávající rozhlas na‑
hrazen bezdrátovým systémem.
Dále byla pracovníky tech‑
nické čety provedena přestav‑
ba původního nájemního bytu
na obecním úřadě na prostory
archivu, který dlouhodobě v ob‑
jektu úřadu chyběl. Nelze také
opomenout dlouhodobou akci,
především z pohledu získání
stavebního povolení na bezpeč‑
ný přechod pro chodce na ulici
Lípová, pod školními schody.
Konečně i tuto investiční akci
se podařilo zdárně dotáhnout
do konce, kdy jsme využili do‑
pravní uzávěry v souvislosti
s rekonstrukcí povrchu silnice,
kterou realizoval Jihomoravský
kraj a současně s touto stavbou
byla provedena rekonstruk‑
ce jak chodníku, tak i výstav‑
ba nového chodníku, vybave‑
ného světelným signalizačním
zařízením.
V oblasti bytového hos‑
podářství se nám podařilo
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realizovat rekonstrukci dalšího
nájemního bytu, jenž byl ihned
po ukončení rekonstrukce po‑
skytnut mamince s dětmi, která
se dostala do svízelné situace.
V této oblasti se nám podařilo
realizovat také řadu drobných
oprav a rekonstrukcí prostor,
na nichž si to vyžadoval zub
času a bylo nutno směřovat in‑
vestice i tímto směrem.
V oblasti péče o sportovní
areál, dětská hřiště a ostatní
veřejná prostranství se snaží‑
me především zajistit bezpro‑
blémový provoz, a to se nám
snad i celkem dařilo. Nejvíce
využívanou, řekněme spole‑
čenskou plochou je sportovní
stadion TJ Čechie. Tento are‑
ál neslouží pouze pro tréninky
a fotbalové zápasy, ale po celý
rok se zde koná řada akcí, kde
se mohou nejen naši občané se‑
tkávat. I když doba covidu za‑
bránila průběhu konání řady
akcí, přesto se podařilo usku‑
tečnit oslavu dětského dne,
promítání několika letních kin
a rozloučení s prázdninami.
Mimo to se nám též dařilo za‑
jistit provoz tenisových kurtů
a umělých sportovních ploch.
Posledním aktuálním spor‑
tovním vyžitím v tomto areálu
bylo veřejné kluziště. Toto zaří‑
zení bylo provozováno po dobu
tří měsíců, a to od listopadu té‑
měř do konce měsíce února. Bo‑
hužel stávající teplé počasí nám
neumožnilo jej provozovat del‑
ší dobu. I přesto si zabruslit při‑
šla řada žáků našich školských
zařízení v rámci tělesné výcho‑
vy, žáci místního fotbalového
klubu a mladí hasiči. Zbytek
volného času bylo využito pro
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veřejné bruslení, a to jak v týd‑
nu, tak samozřejmě i o víken‑
du. Hrubým propočtem veřejné
bruslení za ty tři měsíce navští‑
vilo cca 2000 bruslících z celé‑
ho širokého okolí, a to je jistě
slušné číslo. Řada kulturních
a sportovních akcí se vydařila
i v rámci ostatních spolupra‑
cujících organizací zřízených
obcí, jako například dům dětí
a mládeže, který pro děti při‑
pravil např. drakiádu, zača‑
rovaný les, spoustu kroužků
a různých zájmových činností.
Prostřednictvím Regionálního
informačního centra Zastáv‑
ka bylo také uspořádalo mno‑
ho kulturních akcí, ať už pří‑
mo v prostorách informačního
centra, případně na různých
místech veřejného prostran‑
ství. Byly to různé přednáš‑
ky, naučné vycházky, výstavy,
jarmarky, adventní zastavení
a také Hornické slavnosti či Mi‑
kulášská nadílka v prostoru za‑
hrady Dělnického domu.
Zkrátka rok 2021 byl i přes
všechna omezení a nařízení
akční a myslím si, že se toho
dost podařilo jak z pohledu in‑
vestic, tak i v oblasti kultury
a zábavy. Pevně věřím, že i le‑
tošní rok bude z tohoto pohle‑
du úspěšný. Mimo naplánova‑
ných kulturních akcí nás čekají
také ty investiční. Jak už jsem
zmínil, intenzivně se pracuje
na dokončení přístavby Domu
dětí a mládeže Zastávka. V sou‑
časné době již probíhá další eta‑
pa odstranění havarijního sta‑
vu splaškové kanalizace na ulici
Havířská. Po dlouhých jedná‑
ních by měla být také zahájena
jedna z největších investičních
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akcí, a to rekonstrukce silni‑
ce I. třídy, která prochází naší
obcí. Nejenže dojde k opra‑
vě povrchu vozovky, ale dojde
také k zásadní přestavbě stře‑
du obce, kdy vzniknou nové dvě
křižovatky. Na ulici Babická
přibude odbočovací pruh pro
směr na Zbraslav a křižovat‑
ka bude nově řízena semafory.
Druhá křižovatka, a to u bývalé
prodejny Enapo bude přestavě‑
na do tvaru T, což by mělo vést
k lepšímu výhledu řidičů při
najíždění na silnici první tří‑
dy a měla by se tím také zvýšit
bezpečnost občanů pohybují‑
cích se na přechodu pro chod‑
ce. Nově by měly vzniknout
parkovací zálivy před obchody
ve středu obce a také přechod
pro chodce, který umožní bez‑
pečně přejit silnici k bytovým
domům na Staré osadě. V rám‑
ci této stavby dojde i k rekon‑
strukci veřejného osvětlení.
Intenzivně se také pracu‑
je na projektové dokumentaci
pro vybudování parkovacích
míst na ulici Havířská, přesně‑
ji před bytovými domy č. p. 252
až 254. V budoucnu by zde mělo
vzniknout asi 41 parkovacích
míst pro osobní automobily,

a to včetně míst pro invalidy.
Snažíme se získat opět dotaci
na rekonstrukci místních ko‑
munikací, a konečně tak do‑
táhnout rekonstrukci ulic Ha‑
vířská, Mánesova a Domky, což
se v minulém roce nepodařilo.
I když se v posledních dnech
mluví o tom, že byla pozasta‑
vena elektrifikace železniční
trati Brno–Zastávka, přesně‑
ji její II. etapa ze Střelic do Za‑
stávky, přesto je nutné i nadále
připravovat dostavbu chodníku
pro pěší z ulice Havířská k bu‑
doucímu podchodu pod želez‑
nicí, který má v rámci této stav‑
by vzniknout, a na to navázat
všechny potřebné inženýrské
sítě, jako je například veřej‑
né osvětlení a podobně. Stejně
jako v předchozích letech bude‑
me spolupracovat s firmou En
‑Com Connection, s. r. o., na po‑
stupném ukládání optického
kabelu pro zajištění kvalitního
připojení internetu a kabelové
televize v obci.
Plánů je mnoho, a tak si přej‑
me, aby se jich co nejvíce poda‑
řilo zrealizovat.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je oblastí, jíž je nutné se věnovat neustále.
Snahou vedení obce je nejen zajistit, aby fungoval svoz komunálního
odpadu, svoz separovaného odpadu a vývoz odpadů ze sběrného
střediska, ale také aby náklady na nakládání s odpady byly vynakládány
co nejefektivněji a tvořily tak co nejmenší ekonomickou zátěž jak
pro obec, tak i pro samotného občana. Nezapomínáme samozřejmě také
na péči o přírodu a ekologický přínos životnímu prostředí.
Když se podíváme na ekono‑
mickou náročnost nakládaní
s odpady v naší obci, pohybu‑
jeme se někde okolo částky 3,6
milionu korun ročně. Po pře‑
počtu nákladů na jednoho oby‑
vatele pak dojdeme k částce
cca 1500 Kč na obyvatele. Po‑
platek na občana v naší obci
v současné době činní 600 Kč.
I když náklady za likvidaci od‑
padů celkem zásadně přesahu‑
jí vybranou částku za likvida‑
ci odpadů od občanů, rozhodlo
zastupitelstvo obce o tom, že
v roce 2022 nedojde k navý‑
šení tohoto poplatku a zůsta‑
ne na úrovni minulého roku,
tedy na částce 600 Kč za ob‑
čana a rok. Ne ve všech obcích
tomu tak je. Například v někte‑
rých z okolních obcí byl navý‑
šen poplatek na 700 Kč, a ně‑
kde dokonce i na 800 Kč.
K rozhodnutí poplatek pro
rok 2022 ponechat ve stejné
výši jako v předchozím roce
vedlo několik podnětů. Jedním
z nich bylo zavedení zkvalit‑
nění třídění odpadů z jednotli‑
vých domácností, takzvaný sys‑
tém Door to Door (D2D), který
spočívá v tom, že občané mají
nádoby přímo u svých domů,

a třídění odpadů tak probíhá
přímo v domácnostech. Každá
domácnost, kde o to byl zájem,
získala zdarma nádobu na plast
a papír, čímž má možnost třídit
odpad bez nutnosti skladová‑
ní jednotlivých komodit doma
a následně je přenášet někam
na místa s kontejnery. Vím,
že řada našich občanů třídila
už dávno před zavedením to‑
hoto systému, ale je také řada
domácností, kde se netřídilo
a většina těchto komodit kon‑
čila v nádobách na komunální
odpad. Příjemnější záležitos‑
tí je také jistě to, že s odpadem
nemusí nikam běhat a odvá‑
ží se přímo od domu. Z pohle‑
du vedení obce je pro nás dů‑
ležitá také skutečnost, že nám

ubývá přeplněných kontejnerů
na sběrných místech a dokon‑
ce se situace vyvíjí tak, že bu‑
dou moci být některé kontejne‑
ry zrušeny.
Pro představu, jaké množství
odpadů se v naší obci ročně sve‑
ze, uvedu pár čísel. V roce 2021
bylo v naší obci vyproduková‑
no 196,47 tun směsného komu‑
nálního odpadu, který směřoval
na skládku. Dalších 206,46 tun
směsného komunálního odpa‑
du bylo likvidováno ve spalov‑
ně. Předešlým tříděním odpadů,
tedy prostřednictvím sběrných
míst s kontejnery, bylo vytří‑
děno 58,16 tun papíru, 56,1 tun
plastu a 44,5 tun skla. Pokud vše
rozpočítáme na jednoho obča‑
na, tak dojdeme k následujícím
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hodnotám. Jeden občan v naší
obci v roce 2021 vyprodukoval
77,7 kilogramů směsného ko‑
munálního odpadu, který pu‑
toval na skládku, 81,7 kilogra‑
mů směsného komunálního
odpadu, který byl likvidován
ve spalovně, 23 kilogramů papí‑
ru, 21 kilogramů plastu a 17 ki‑
logramů skla. Celkem tedy je‑
den občan obce vyprodukuje asi
220 kilogramů odpadu za rok. Je
ale nutné říci, že z těch 220 ki‑
logramů se podařilo cca 61 kilo‑
gramů zachránit prostřednic‑
tvím třídění a tento odpad lze
využít ke zpětnému zpracování.
Zavedením systému Door to
Door, který nám vlastně fun‑
guje pouze necelý půl rok, se
podařilo snížit produkci směs‑
ného komunálního odpadu
o 18 % a naopak navýšit třídě‑
ní papíru o 41 % a u plastu se
jedná o 31 %. Pokud se do no‑
vého třídění zapojí co nejvíce
domácností, povede to nejen
k navýšení množství vytřídě‑
ní odpadů, jakými jsou papír
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odpad. Každý, kdo měl zájem se
podílet, byl podpořen obcí po‑
skytnutím nádob zdarma, kdy
obdržel nádobu jak na plast
a papír, tak i na biologicky roz‑
ložitelný odpad. K tomu všemu
máme moderní sběrné středis‑
ko odpadů, kam každý náš ob‑
čan může uložit všechny ostat‑
ní druhy odpadů, od stavební
suti, přes elektrospotřebiče až
po nebezpečný odpad, a to bez
poplatku.
Snahou vedení obce je pod‑
porovat všechny ty, kterým
není jedno, kde odpad končí
a jak se s ním nakládá. A za to
bych chtěl všem poděkovat.
Moc si vážím všech, již se
na této činnosti jakkoliv podí‑
lí. Odpovědný přístup k naklá‑
dání s odpady je důležitý nejen
pro kvalitu našeho života, ale
také pro okolní přírodu a pro‑
středí, v němž žijeme a v němž
budou žít naše děti.

a plast, ale také k podstatné‑
mu snížení produkce směsné‑
ho komunálního odpadu. Vý‑
sledkem tohoto přístupu bude
nejen snížení nákladů za uklá‑
dání a likvidaci odpadů, což má
podstatný vliv na výši ročního
poplatku za odpad, který kaž‑
dý z nás musí uhradit, ale také
díky navýšení množství vytří‑
děného papíru a plastu se na‑
výší i odměna od společnosti
EKOKOM, a. s., kterou získává‑
me zpět do rozpočtu a můžeme
ji tak využít buď na snížení ná‑
kladů za odpadové hospodář‑
ství, anebo na zkvalitnění ce‑
lého tohoto systému.
Pokud bych to měl všechno
shrnout, tak si myslím, že naše
obec v oblasti odpadového hos‑
podářství patří k těm nejodpo‑
vědnějším. Za posledních pár
let se celý systém podařilo pod‑
statně rozšířit a zkvalitnit. Tří‑
díme téměř všechny komodi‑
ty. Od směsného komunálního
odpadu přes plast, sklo a papír
až po biologicky rozložitelný

Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Příspěvek k úhradě nákladů

Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením v roce 2021. Poskytovatelem příspěvku je Správa
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.
Příjmy

Výdaje

IV. čtvrtletí roku 2020

77 020,00 Kč

Odvoz komunálních odpadů

153 530,32 Kč

I. čtvrtletí roku 2021

72 300,00 Kč

Odvoz ostatních odpadů

101 965,28 Kč

II. čtvrtletí roku 2021

75 060,00 Kč

Silnice – posyp

III. čtvrtletí roku 2021

66 640,00 Kč

Oprava VO

CELKEM

291 020,00 Kč

CELKEM

6 670,10 Kč
28 854,30 Kč
291 020,00 Kč

RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jubilanty, kteří nám dali svůj souhlas a jsou narozeni
od ledna do března. Srdečně jim blahopřejeme k jejich významným
životním výročím a všem přejeme zdraví, to nejcennější, co jen může
být, i do dalších let.
Leden:
paní Terezie Skurovcová
pan Karel Čechovský
paní Jidřiška Berčuková
paní Marie Šindelářová
paní Hana Štěpánová
paní Anežka Böhmová
Únor:
paní Miluše Hachlerová
paní Božena Kočová
pan Josef Drábek
paní Irena Kouřilová
pan Milan Ondroušek
paní Jana Vybíralová
Březen:
pan Ladislav Kučera
paní Milada Kratochvílová
paní Marie Kulhánková
pan Arnošt Berka
pan Rostislav Mazzolini
pan Karel Žalud
paní Jiřina Modlová
pan Zdeněk Gähr
pan Rudolf Klapal
paní Ivana Herzánová

blahopřejeme
k 80. narozeninám
94 let – dlouholetý
tajemník obecního
úřadu
92 let
87 let
blahopřejeme
85 let
blahopřejeme
k 80. narozeninám
92 let
88 let
87 let
79 let
blahopřejeme
blahopřejeme
k 80. narozeninám
97 let
blahopřejeme
85 let
85 let
83 let
blahopřejeme
81 let
81 let
blahopřejeme

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
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Zpráva o bezpečnostní
situaci za rok 2021
V celkové kriminalitě bylo
evidováno 227 trestných činů,
z toho počtu objasněno/zjiš‑
těno pachatelů u 91 případů
(40,09 %).
Z tohoto celkového počtu
803 přestupků bylo policisty
Obvodního oddělení Policie ČR
vyřešeno na místě příkazem
(udělení pokuty) 407 přestup‑
ků v celkové částce 148 000 Kč.
290 přestupků oznámeno/ode‑
vzdáno správnímu orgánu po‑
věřené obce k projednání 106
přestupků odloženo policej‑
ním orgánem.
V rámci policejní činnosti
bylo šetřeno 19 případů s in‑
cidenty domácího násilí, a u 3
případů bylo provedeno vyká‑
zání osoby ze společného obydlí

za účelem ochrany bezpečnosti
ohrožených osob.
Jak u trestných činů, tak
u přestupků evidovaných Ob‑
vodním oddělením Rosice sto‑
jí za zmínku zvýšený nápad
u tzv. IT Kriminality, u které
evidujeme za loňský rok 2021,
celkem 49 případů, u kterých
se pachatelé pokoušejí podvod‑
ným způsobem vylákat od po‑
škozených finanční prostředky,
zejména za využití interneto‑
vých portálů společností SBA‑
ZAR, BAZOS, FACEBOOK apod.
NA území OOP Rosice došlo
v roce 2021 celkem k 248 do‑
pravním nehodám, při kterých
došlo k úmrtí 2 osob, 8 osob utr‑
pělo těžké zranění a 88 lehká
zranění.

Přehled trestné činnosti
v teritoriu obce Zastávka
za období 1. 1.–31. 12. 2021:
Celkem bylo ve shora uvede‑
ném období šetřeno 20 trest‑
ných činů, přičemž u 12 trest‑
ných činů byl zjištěn pachatel.
Přehled spáchaných
přestupků v teritoriu
obce Zastávka za období
1. 1.–31. 12. 2021:
Celkem bylo za uvedené ob‑
dobí šetřeno 170 přestupků,
z čehož byl u 49 přestupků
zjištěn pachatel, 52 oznámeno/
odevzdáno k projednání přípa‑
dů a 11 odloženo z důvodů neu‑
stanovení osoby pachatele.
zpracoval prap. Petr Ondráček,
Územní odbor Brno‑venkov,
OOP Rosice

RIC Zastávka informuje
OHLÉDNUTÍ
S Barborkou po Havířské
Začátkem prosince jsme pro
vás připravili putovací stez‑
ku, doprovázenou příběhem
sv. Barborky – patronky horní‑
ků. Jelikož je Zastávka hornic‑
kou obcí a sv. Barbora k ní ne‑
odmyslitelně patří, chtěli jsme,
aby se děti a možná i jejich ro‑
diče o jejím životě dozvěděli co
nejvíce. Stezka vedla od RICka,
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dále po ulici Havířská a oko‑
lo kovošrotu zpět k výchozí‑
mu místu. Tvořilo ji několik
zastavení, která přibližova‑
ly Barbořin život. Na jednotli‑
vých panelech děti vyhledáva‑
ly zvýrazněná písmena tvořící
tajenku. Za vyplněné hrací kar‑
ty získali malí luštitelé drobnou
odměnu.
Zastávecký Mikuláš
Tradiční akci tentokrát ohro‑
zila opatření způsobená koro‑
navirem. Nakonec se ji podařilo
realizovat, i když jsme se mu‑
seli obejít bez oblíbeného ha‑
sičského punče. Mikuláš spo‑
lu s čertem a několika anděly
rozdal hodným dětem bezmá‑
la 60 balíčků. Již teď se těší‑
me na příští ročník, který snad
proběhne bez omezení.
Pískování – anděl
s mandalovou hvězdou
V prosinci jsme vám připra‑
vili předvánoční dílnu, ve kte‑
ré malí i velcí účastníci tvoři‑
li andílky zdobené pískovanou
hvězdou. Pod vedením Jitky
Martinkovičové, která je i au‑
torkou pískovacích sad Za‑
stávky a mikroregionu Kahan,

vznikla řada andělů a andílků
různých barev i velikostí, kte‑
ré zajisté vánočně ozdobily ne‑
jednu domácnost.
Vánoční noviny
První Vánoční noviny jsme
připravili na začátku korona‑
virové krize, abychom nabíd‑
li náhradu za neuskutečněné
předvánoční akce. Jelikož měly
velký úspěch, rozhodli jsme se
je letos vydat znovu. Pokud
bude zájem i v nadcházejících
letech, můžete se těšit na dal‑
ší ročníky.
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Z domu do Domu pro Julii
Již nějakou dobu jsme sou‑
částí projektu Dům pro Ju‑
lii, a to jako tzv. pokladnič‑
káři. To znamená, že máme
u nás v RIC pokladničku,
do které může kdokoliv při‑
spět. Rozhodli jsme se pod‑
pořit projekt Domu pro Julii
dobročinným bazarem. Celý
listopad loňského roku jsme
od místních občanů přijíma‑
li předměty k prodeji. Kladli
jsme důraz na to, aby všech‑
ny věci byly opravdu vhodné
ke koupi a k dalšímu využi‑
tí. Největší úspěch měly dět‑
ské knihy a spousta pěkného
oblečení. Za období loňského
roku se do pokladniček vybra‑
lo 27 631 Kč a z toho 23 745 Kč
sem putovalo z tohoto prodej‑
ního bazárku. Moc děkujeme
všem, kteří se zúčastnili, a to
buď jako dárci, nebo naku‑
pující. Výtěžek bude použit
na terénní odlehčovací péči,
při níž tato organizace pomá‑
há rodinám pečujícím o děti
a mladistvé s nevyléčitelným
onemocněním.
Permoníček
Začátkem roku jsme opět
zprovoznili pravidelnou mi‑
niherničku Permoníček, kte‑
rou mohou rodiče s dětmi na‑
vštěvovat každý pátek od 9:00
do 12:00. Každý měsíc se sna‑
žíme připravit jedno dopo‑
ledne s programem. Letošní
rok jsme zahájili malířskou
dílnou, kde se děti proměni‑
ly v umělce a odnesly si krás‑
ný obraz.
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VÝSTAVY
Vzpomínky z cest
Leden jsme věnovali cesto‑
vání. Připomněli jsme je vý‑
stavou pohlednic, fotografií
a suvenýrů z cest po místech
vzdálených, ale i blízkých, kte‑
ré v dobách dřívějších byly je‑
diné, kam se dalo cestovat
a trávit dovolenou. Na výsta‑
vu jsme plánovali navázat ces‑
tovatelskou besedou, kterou
jsme z důvodu nemoci předná‑
šejícího byli nuceni přeložit až
na konec března.
Tohle musíš vidět
Výstava fotografií z pod‑
zimní soutěže mikroregionu
Kahan – jak vyplývá z názvu
soutěže i výstavy, snímky za‑
chycovaly místa kde se jejich
autoři cítí dobře a kde si dobí‑
její baterky. Tentokrát jsme ji
nainstalovali trochu jinak a fo‑
tografie přiřadili obcím našeho
mikroregionu. Na slavnostní
vernisáži jsme přivítali autory
snímků krásných míst a zákou‑
tí našeho regionu včetně autora
vítězné fotografie pana Ladisla‑
va Novotného. Program obo‑
hatilo vystoupení žáků míst‑
ní ZUŠ.
Zeptej se myslivce
Poslední lednový pátek pro‑
běhla akce Zeptej se myslivce.
Jednalo se o vycházku pod ve‑
dením zkušeného myslivce An‑
tonína Milana, který s sebou
vzal své dva lovecké psy. I přes
nepřízeň počasí a skutečnost,
že moc zvířat po cestě nepo‑
tkáme, byla účast hojná. Děti

využily společný čas k různým
hrám, které vymýšlely po cestě.
Myslivec po celou dobu odpoví‑
dal nejen na jejich zvídavé dota‑
zy, ale rovněž i na otázky jejich
rodičů či prarodičů. Po cestě si
měli možnost všichni zúčast‑
nění prohlédnout sklad krme‑
ní, kde jim pan Milan vysvětlil
čím a jak se zvěř krmí, k čemu
slouží kamenná sůl apod. Cílem
cesty bylo místo Na Stráni, kde
se všichni dozvěděli, jak se loví
zvěř, kde se pozoruje a spoustu
dalších zajímavých informací.
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V samotném závěru si moh‑
li odvážnější vylézt na skuteč‑
ný posed a rozhlédnout se z něj
do okolí.

Vzdělávací semináře
V rámci virtuální univerzity
třetího věku proběhl ve dru‑
hé polovině loňského roku již
šestý semestr vzdělávacích se‑
minářů. Po třech letech stu‑
dia měli promovat naši prv‑
ní studenti. I tuto kulturně
vzdělávací akci poznamenala
pandemie koronaviru a slav‑
nostní promoce se na Provoz‑
ně ekonomické fakultě České
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zemědělské univerzity v Praze
konat nemohla. Fakulta vyřeši‑
la tuto nouzovou situaci a celý
slavnostní obřad natočila jako
video za účasti celého promoč‑
ního kolegia. Tento záznam,
ve kterém zazněla i jména na‑
šich čerstvých absolventek,
jsme zhlédli společně za účas‑
ti ostatních studujících, přátel

a rodinných příslušníků. Poté
úspěšné studentky obdržely
osvědčení o absolutoriu. S kvě‑
tinou a blahopřáním přišel sta‑
rosta obce RNDr. Petr Pospíšil.
K příjemné atmosféře přispě‑
lo i občerstvení se slavnostním
přípitkem.
Oceněné dámy mohou
ve vzdělávání dále pokračovat

Obec informuje
společně s ostatními studenty.
Tentokrát si v novém semestru
vybrali téma Dějiny oděvní kul‑
tury. Jedná se o první díl tříse‑
mestrového semináře a společ‑
ně se v něm vydáme na dlouhou
pouť módní historií od nejstar‑
ších dob pravěku, přes počát‑
ky klasické evropské kultury až
do doby renesance. Přednášky
se konají každý druhý čtvrtek
v RIC.
Vily a zajímavé
pamětihodnosti Zastávky
Promítání nového videa, kte‑
ré mapuje hornickou historii
naší obce a nejbližšího okolí,
oslovilo početnou skupinu ne‑
jen zastáveckých občanů. Po‑
myslnou procházkou po mís‑
tech spojených s těžbou uhlí,
převážně vilami, ve kterých žili
představitelé vedení dolů, pro‑
vázel znalec zastávecké histo‑
rie PhDr. Ludvík Vaverka. Pro‑
mítání jsme doplnili besedou
nad starými fotografiemi.
Protože zpracováváme digi‑
tální archiv místních fotogra‑
fií, chtěli bychom vás požádat
o pomoc. Pokud vlastníte něja‑
ké fotografie z dřívější doby po‑
řízené v naší obci a byli byste
ochotni se o ně podělit, přines‑
te nám je prosím k zapůjčení
a oskenování do RIC. V pořád‑
ku vám je vrátíme. Děkujeme.
Rádi bychom, aby se zastávecký
archiv stále rozrůstal.
Kahanem vedlejšími
cestami
V polovině února jsme za‑
hájili sérii tří podvečerů vě‑
novaných zajímavostem, his‑
torii a krajině našeho regionu

s podnázvem „Fotky a drby
z mikroregionu“. Zajímavé po‑
vídání si připravila novinářka
a „hnací motor“ mikroregionu
Kahan Halka Horká. Po skon‑
čení besed se vždy rozproudi‑
la zajímavá debata, a tak jsme
si čas strávený společně pro‑
dlužovali až do večerních ho‑
din. Mimo jiné jsme diskuto‑
vali i o nově chystané naučné
stezce.

PŘIPRAVUJEME
V následujících měsících se
na vás těšíme při řadě akcí.
V současné době ladíme pod‑
mínky nadcházející výstavy
Dráteníkův rok. Práce osmi
novodobých dráteníků z celé
republiky uvidíte v prostorách
RIC od 14. března do 21. dubna
2022. Poté bude následovat ně‑
kolik výstav z prací výtvarného
oboru žáků ZUŠ.
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V rámci Barevných Velikonoc, akce s jarní temati‑
kou, která proběhne před RIC
13. 4. 2022, nabídneme veli‑
konoční minijarmark. Kro‑
mě stánků tradičních řemesel
nebudou chybět ukázky drá‑
tování, pletení pomlázek, ale
také velikonoční dílničky pro
děti. Program doplní vystou‑
pení dětí MŠ. Těšit se můžete
i na velikonoční občerstvení
a zelené pivo.
Poslední dubnový čtvrtek
(28. 4.) zavítá do RIC tzv. Běžící češtinář Mgr. Jarmil Vepřek
Ph. D se svým netradičním po‑
vídáním o češtině vážně, ale
s humorem.
Férovou snídani (14. 5. 2022)
plánujeme doplnit pohádkou

26

01 | 2022
pro děti, výrobou anděla pro
děti léčící se v Masarykově
onkologickém ústavu Brno
a máme rozjednanou zajíma‑
vou přednášku o zdravém jíd‑
le. Přijďte za námi na terasu
před RIC a přineste si s sebou
pochutiny z férových a míst‑
ních surovin, kterými se mů‑
žete pochlubit nebo je nabíd‑
nout k ochutnání ostatním
snídajícím.
Letošní Zastávecké ovínění (20. 5. 2022) bude májové.
Okoštovat budete moci nejen
růžová vína ze tři moravských
vinařství. K příjemné náladě
zahraje cimbálovka Pálinka.
Červnovou pouť (26. 6. 2022)
p ř i z p ů s o b í m e p l á n ova ‑
ným rekonstrukcím vozovky

ve středu obce. O kulturní vy‑
stoupení, akademii, jarmark,
ani o kolotoče ale určitě ne‑
přijdete. Sledujte prosím naše
plakáty, web i Facebook, kde
budeme upřesňovat program
i místa konání.
Mini jarmarky se budou ko‑
nat opět ve středu, ale na zá‑
kladě vašich přání jsme změ‑
nili čas trvání – nově od 13
do 18 hod. V prostorách před
RIC v termínech: 13. 4., 20. 5.,
17. 8., 19. 10. a 27. 11. 2022.
Další dva jarmarky se stanou
součástí akcí Zastávecká pouť
a Hornické slavnosti. Probíhat
budou ve středu obce a budou
celodenní.
RIC Zastávka

POŘIĎTE SI
NOVÝ KOTEL

český výrobce kotlů

gr

am pr

od

3

né

y

až
roky

louže

Výměnou starého plynového kotle
za moderní kondenzační kotel ušetříte
na nákladech za vytápění. To vše díky
vysoké účinnosti až 107 % a plynulému
dávkování výkonu.

pro

Nižší účty za plyn

záruk

Pomohou dotace
Při výměně starého kotle na pevná
paliva za plynový kondenzační Vám
pomohou dotační programy.
Dotační podpora může dosáhnout
až 95 % způsobilých výdajů,
nejvýše však 100.000 Kč.

Obraťte se na nás
ZDARMA vypracujeme
nezávaznou cenovou nabídku.
Zajistíme odbornou montáž kotle
nebo celého topného systému
včetně instalace spalinové cesty.

606 067 467

topeni@thermona.cz
www.thermona.cz
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160 let od vzniku Tělocvičné jednoty
Sokol
První český tělocvičný
spolek byl založen v únoru
roku 1862 díky nadšení
několika vlastenců jako
Tělocvičná jednota
Pražská. Jejím působištěm
se stala budova na rohu
ulice Sokolské a Žitné.
Byly to myšlenky M. Tyrše
a J. Fügnera, které zmobilizova‑
ly český národ pro demokracii
a svobodu. Oba byli přesvědče‑
ni, že programová tělovýchova
umožní fyzické i morální zota‑
vení českého národa a dokáže

Jindřich Fügner

zmobilizovat široké vrstvy čes‑
kého obyvatelstva do národní‑
ho hnutí. Už v roce 1861 zahájil
Tyrš jednání s českými politi‑
ky a vlastenci a připravil návrh
stanov „Tělocvičného spolku“.
První návrh úřady s připomín‑
kami vrátily a text stanov byl
bratry Grégrovými znovu pře‑
pracován. 16. února byla svo‑
lána ustavující valná hromada
„Tělocvičné jednoty Pražské“.
Tento den se považuje za vznik
Sokola. Jednota měla při své
ustavující schůzi 75 členů. Byl
zvolen první výbor, jehož čle‑
ny se stali: Tyrš, Fügner, Grégr,
Šteffek, profesor Toner a kníže
Thurn‑Taxis. Josefu Barákovi se
připisuje pozdrav sokolů „Na‑
zdar!“ a Fügnerovi oslovová‑
ní „bratře“ a tykání mezi členy
Sokola. E. Toner navrhl název
„Sokol“.
Dne 1. června byl sokolům
předán prapor, který namaloval
na hedvábí Josef Mánes. Mat‑
kou praporu se stala spisovatel‑
ka Karolína Světlá. První soko‑
lovna byla postavena v Praze

Miroslav Tyrš

na Novém Městě na rohu Hra‑
dební ulice (dnes Sokolská).
Na budově jsou umístěny dvě
pamětní desky: Jindřicha Füg‑
nera a Miroslava Tyrše.
Vlastenecké smýšlení a mo‑
rální principy Sokola se pro‑
jevily při zapojení jeho členů
do odboje za první i druhé svě‑
tové války, ale také při obnově
republiky po sametové revolu‑
ci 1989.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka

Sokolský odboj
V minulém Zpravodaji
zveřejnil bratr Dušan
Lacko, vzdělavatel Sokola
Zastávka, informaci
o likvidaci Sokola nacisty
před 80 lety a o popravě
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prof. PhDr. Vladimíra Groha,
člena odbojové organizace
Obrana národa. Tuto
informaci si dovoluji doplnit.

Funkci cvičitele a vzděla‑
vatele Sokola Zastávka zastá‑
val zanícený sokol Jan Kruml,
který byl učitelem na Masa‑
rykově jubilejní škole v letech
1932 až 1945. Ve své sokolské

Na aktuální téma
činnosti se též zúčastňoval za‑
sedání Župního vzdělavatelství
župy Jana Máchala, kterou vedl
prof. PhDr. Jan Uher, zaklada‑
tel moderní pedagogiky. Po jed‑
nom zasedání na jaře 1939 – již
za Protektorátu Böhmen und
Mähren – mu bratr Uher dů‑
věrně uložil, aby konspirativ‑
ně založil odbojovou skupinu
na Rosicko‑Oslavansku. Jan
Kruml se úkolu ujal a počal se
dotazovat svých známých, ze‑
jména sokolů a učitelů, zda
by se s ním odhodlali vstoupit
do odboje. Zůstal jen u dotazů.
Již v září však byla organizace

Obrana národa odhalena a bra‑
tři Groh i Uher zatčeni a oba po‑
praveni. Při výsleších však bra‑
tr Uher rosicko‑oslavanskou
skupinu nacistům nevyzradil,
takže Jan Kruml nebyl zatčen.
Po válce se však k organi‑
zování odbojové činnosti ne‑
přihlásil. Na dotaz, proč to ne‑
učinil, řekl: „Vždyť my jsme
nic neudělali, my jsme se jen
formovali!“ To byla pravda,
ale za toto formování nacisté
popravovali.
Jan Kruml mladší,
narozen v Zastávce–Nivkách
(1935)

Jan Amos Komenský – muž víry, touhy,
labyrintů a naděje
* 28. března 1592 † 15. listopadu 1670 (430. výročí narození)
Jan Amos Komenský bývá tra‑
dičně považován za „Učitele ná‑
rodů“ a především za geniální‑
ho pedagoga či didaktika. Avšak
on sám o sobě prohlašoval, že je:
„rodem Moravan, jazykem Čech
a povoláním teolog.“ Komenský
nám zanechal úctyhodné dílo
nejen didaktické, ale i filozofic‑
ké, literární a teologické.
Jan Amos Komenský se naro‑
dil 28. března roku 1592 prav‑
děpodobně v Nivnici. Ve dva‑
nácti letech však osiřel a byl
dán na vychování ke své tetě
do Strážnice. Více než ztráta
otce a matky mladému Janovi
vadilo, že jeho zákonní zástup‑
ci málo dbali na jeho vzdělání.
V letech 1608 a 1609 navštěvoval

Komenský latinskou ško‑
lu v Přerově a následně odešel
do Německa, kde v Herbornu
a Heidelbergu studoval teolo‑
gii. V roce 1614 se stal učitelem
na přerovské škole. V roce 1618
byl ustanoven správcem bratr‑
ského sboru a školy ve Fulne‑
ku a oženil se s Magdalénou Vi‑
zovskou. Po bitvě na Bílé hoře
byl Fulnek obsazen španělský‑
mi vojsky a Komenský se mu‑
sel skrývat na statcích Karla
Staršího ze Žerotína. Manžel‑
ka s dvouletým synem se uchý‑
lila ke své matce do Přerova,
kde zemřela i s dítětem na mor.
V Brandýse nad Orlicí napsal
utěšné spisy jako jsou Truchli‑
vý nebo Hlubina bezpečnosti,

ale také známý Labyrint světa
a ráj srdce, který věnoval své‑
mu ochránci Karlu Staršímu
ze Žerotína. V roce 1625 se Ko‑
menský podruhé oženil s Ma‑
rii Dorotou, dcerou bratrského
seniora Jana Cyrilla. Z toho‑
to manželství se narodily čty‑
ři děti, tři dcery a syn. Komen‑
ského rodina spolu s početnou
skupinou exulantů Jednoty
bratrské pobývala od roku 1628
v polském Lešně. V Lešně učil
Komenský na bratrské škole,
pracoval na souboru učebnic,
na návrhu obnovy národní vý‑
chovy a roku 1631 vydal učebni‑
ci Dveře jazyků otevřené, která
měla veliký mezinárodní ohlas.
Od září 1641 až do června 1642

29

Na aktuální téma
pobývá Komenský v Anglii
na pozvání Samuela Hartliba.
Slibně se rozvíjející práce však
byla zastavena revolučním dě‑
ním v Anglii a za této situace
přešel Komenský do švédských
služeb. V jeho rozhodnutí vstou‑
pit do služeb švédské královny
hrála nemalou roli skutečnost,
že švédská vojska po vedením
generála Torstenssona pronikla
právě v té době hluboko do jeho
rodné Moravy.
Roku 1647 umírá náhle jeho
druhá žena Dorota. V dopi‑
se svému žáku Petru Figulo‑
vi napsal: „Takový je úděl naší
smrtelnosti, že naprosto neví‑
me, kde a koho zastihne jeho
osud, a často nastává to, čeho
ses nejméně nadál. Smutný
toho příklad na mne právě do‑
lehl ve vlastní rodině na mi‑
lované manželce. Byla mi vy‑
rvána ve chvíli, kdy se něčeho
takového bylo nejméně obávat.
Včera byla pohřbena.“ Osobní
neštěstí se prolínala se smut‑
nými událostmi na meziná‑
rodním dění. V době jednání
o uzavření vestfálského míru
byla otázka českých zemí opo‑
menuta. Komenský konstatuje:
„Ne že jsem opuštěn sám, nebo
nějaká částka našich, stoupen‑
ci naší církve, nýbrž že je opuš‑
těn celý český národ“. Do této
doby spadá také vydání Kšaftu
umírající matky Jednoty bratr‑
ské, v němž nejvýmluvněji vy‑
znává lásku k národu českému
a moravskému:
„Věřím i já Bohu, že po přeji‑
tí vichřic hněvu, hříchy našimi
na hlavy naše uvedeného, vláda
věcí tvých k tobě se zase navrátí,
ó lide český!“
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V roce 1649 se Komenský
žení s Janou Gajusovou a odchá‑
zí do Uher na pozvání uherské‑
ho šlechtice Zikmunda Rákoc‑
ziho. Usiluje v Blatném Potoku
v Uhrách o reformu tamějšího
školství. V roce 1654 se opět vra‑
cí do Lešna. Tam se však schy‑
lovalo ke katastrofě. V sobotu
29. dubna 1656 bylo Lešno za‑
páleno a hořelo celé tři dny. Ko‑
menský se zachránil útěkem
do Slezska k panu Václavu Theo‑
dorovi z Budova. Ten nechal po‑
slat po deseti dnech na lešen‑
ské spáleniště vůz. Vrátil se se
žalostnými zbytky rukopisů,
které Komenský na útěku na‑
kvap naházel do jámy vykopané
ve své ložnici. Shořela také celá
Komenského vzácná knihovna.
Není se co divit, že rodina Ko‑
menského přijala s úlevou a ra‑
dostí nabídku rodiny de Geerů
přestěhovat se do Amsteroda‑
mu, kde Komenský dostal slib
podpory na vydání spisů didak‑
tických a pansofických. Byly mu
zde opravdu vytvořeny nezbyt‑
né pracovní podmínky. Obdr‑
žel také prostorný byt pro ce‑
lou svoji rodinu a byl jmenován
profesorem na gymnáziu, aniž
by byl povinen učit. Měřeno

pouhým počtem vydaných pu‑
blikací je prvních šest amste‑
rodamských let vrcholem jeho
tvůrčí a vydavatelské aktivi‑
ty. Ke slovu přichází myšlen‑
ková pluralita osobnosti filozo‑
fa, teologa, pedagoga a politika,
která je plná napětí vystupňo‑
vaných protikladů, ale udržo‑
vaných v harmonii. Nic nezane‑
dbat, nic nenechat ladem ležet
s vědomím odpovědnosti za ná‑
rod, církev, Evropu, a celé lid‑
stvo přítomnosti i budoucnos‑
ti. Své úvahy o svém životním
osudu vtělil Komenský do kníž‑
ky Jednoho jest potřebí z roku
1668. „Vzdávám díky Bohu své‑
mu, jenž chtěl, abych byl po celý
svůj život mužem touhy a třebas
mne nechal upadnout do rozlič‑
ných labyrintů, přece mně již
dopřál většinou z nich vyváz‑
nout nebo mne již vlastní rukou
přivádí k očekávání blaženého
pokoje. Neboť touha po dobru, ať
kdykoli vznikne v srdci člověka,
je vždy potůčkem prýštícím ze
zřídla dobra, Boha, a v sobě vždy
je dobrý a cíl má dobrý, jen kdy‑
bychom ho dovedli užít.“
Ještě před zimou roku 1669,
kdy podruhé onemocněl, napsal
Komenský sebeobhajovací au‑
tobiografii známou jako Vlast‑
ní životopis. Na jaře 1670 se sice
trochu zotavil, ale 15. listopadu
zemřel. O týden později byl po‑
hřben v kostelíku valonské re‑
formované církve v Naardenu.
Výtah z článku „Komenský
muž labyrintů a naděje“
(Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.)
vybral Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
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Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi
Již 25 let pomáhá brněnská
pobočka Bílého kruhu
bezpečí obětem trestných
činů, pozůstalým i svědkům
trestných činů. A od loňského
roku dokonce není vázaná
na prostory brněnské
poradny. Díky tomu, že
pro svou činnosti získala
vozidlo, mohou poradci
z Brna vyjet za klienty
i mimo své domovské město.
Drtivá většina obětí krimi‑
nality, která se obrací pro po‑
moc na brněnskou poradnu Bí‑
lého kruhu bezpečí, žije v Brně
či okolí. Je však samozřej‑
mé, že oběťmi se stávají i lidé
mimo tuto oblast. A pokud ne‑
bydlí v dojezdové vzdálenosti
od Brna, nebo je pro ně zkrát‑
ka nemožné na pobočku přijít,
zůstávali až do nynějška odká‑
záni pouze na naši bezplatnou

non‑stop linku pro oběti na čís‑
le 116 006. Změnu v této situ‑
aci přináší právě mobilní po‑
radna. Díky ní se nyní právní
a psychologická pomoc může
dostat do kteréhokoli kouta Ji‑
homoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bez‑
pečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vy‑
dírání, znásilnění, porušová‑
ní domovní svobody, loupeže,
podvodu, krádeže a mnohých
dalších trestných činů. Poradci
jim nabídnou především kon‑
zultaci, při které vyslechnou
konkrétní příběh a poskytnou
právní informace a psychic‑
kou podporu. Poradci pracu‑
jí bezplatně a konzultace jsou
diskrétní. Setkat se s právní‑
kem a psychologem může kli‑
ent prakticky na jakémkoli
místě, a to i v mobilní poradně
samotné. Je vybavena tak, aby

konzultaci bylo možné vést pří‑
mo uvnitř. Klient tedy nemusí
uvádět svou adresu pro to, aby
si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého
kruhu bezpečí je velice jed‑
noduchý. Stačí jedno zavolá‑
ní na kontaktní telefonní číslo
732 842 664. Pracovnice Bílého
kruhu pak s volajícím domlu‑
ví vše potřebné a dohodne kon‑
krétní podobu a možnosti kon‑
zultace. Díky mobilní poradně
již není domluva vázaná pouze
na konzultační hodiny brněn‑
ské pobočky, tzn. čas konzul‑
tace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může
klient i osobně, a to každé úte‑
rý či čtvrtek. I v takovém pří‑
padě je však lepší se objednat
na uvedeném mobilním tele‑
fonním čísle.
V případě potřeby pomoci
neváhejte Bílý kruh bezpečí
kontaktovat.
www.bkb.cz
e‑mail: bkb.brno@bkb.cz
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Hasiči hodnotili svoji činnost
V pátek 21. ledna 2022 se v podvečer sešla členská základna
místního hasičského sboru, aby společně zhodnotila činnost
spolku za poslední dva roky, tedy rok 2020 a rok 2021.
Rok 2020 byl hodnocen už jen okrajově, jelikož to hlavní bylo
řečeno při oslavách 140. výročí založení hasičského sboru.
Byla připomenuta činnost
členů v počátku pandemie Co‑
vid-19, účast na pár soutěžích,
které se v tomto roce podařilo
realizovat v rámci Moravské
hasičské jednoty, činnost od‑
dílu mladých hasičů, pořádá‑
ní soutěží v disciplínách TFA,
které proběhly v areálu zá‑
kladní školy, soutěž v požárním
sportu mladých hasičů uspo‑
řádaná ve sportovním areálu
TJ Čechie, tábor mladých hasi‑
čů v jižních Čechách, pořízení
nového dopravního automobi‑
lu za přispění finanční dotace
ze státního rozpočtu a z roz‑
počtu Jihomoravského kraje,
oslavy 140. výročí založení ha‑
sičského sboru. Dále byla při‑
pomenuta pomoc při uspořádá‑
ní oslav dne dětí a Hornických
slavností.
Podzimní činnost členů ha‑
sičského sboru byla zaměřena
především na výstavbu skladu
materiálu a garážových stání
za hasičskou zbrojnicí, na kte‑
rou obec Zastávka poskytla fi‑
nanční prostředky za před‑
pokladu, že uvedenou stavbu
si zrealizují hasiči vlastními
silami.
Rok 2021 byl oproti tomu
předešlému daleko akčnější.
Sice jsme na začátku nemohli
uspořádat ani výroční členskou
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schůzi, ani tradiční hasičský
ples, a dokonce se nemohly
děti scházet na pravidelných

schůzkách. Ale hasiči neza‑
háleli. V únoru byla jednot‑
ka dovybavena hydraulickým

vyprošťovacím zařízením Hol‑
matro Core. Ve spolupráci se
Školicím a výcvikovým středis‑
kem Hasičského záchranného
sboru ČR v Brně-Líšni probí‑
haly pravidelně výcviky prá‑
ce s tímto zařízením. V březnu
byla obnovena činnost kolekti‑
vu mladých hasičů a mimo pra‑
videlné schůzky jsme uspořá‑
dali již tradiční úklidovou akci
Ukliďme Česko – ukliďme Za‑
stávku. Velice nás těší, že se
do této akce nezapojují pou‑
ze hasiči, ale také široká veřej‑
nost. V rámci akce bylo na úze‑
mí obce sesbíráno více než osm
tun odpadků. V dubnu pak čle‑
nové jednotky dohlíželi na bez‑
pečnost při cyklistickém závo‑
du Brno – Velká Bíteš, který
projížděl naší obcí. V násle‑
dujícím měsíci jednotka cvi‑
čila plnění Bambi vaku pod
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vrtulníkem, který se využívá
především při hašení požárů
většího rozsahu v lesním po‑
rostu. Tento druh výcviku jed‑
notka absolvuje jednou za dva
roky, a to ve spolupráci s Ha‑
sičským záchranným sbo‑
rem – hasičskou stanicí Ivan‑
čice. Na začátku června místní
hasičský sbor uspořádal první
soutěž v disciplínách TFA (nej‑
tvrdší hasič přežije), která nes‑
la název „O pohár starosty obce
Zastávka“. Jistě stojí za zmínku,
že tato soutěž je již poněkoliká‑
té navštěvována i soutěžícími
ze Slovenska, kde se stalo pro‑
středí areálu naší základní ško‑
ly velmi oblíbeným. Červen pa‑
třil také soutěžím v požárním
sportu, kdy se naše družstva
mladších žáků účastnila ob‑
vodního kola v Újezdě u Rosic,
následně pak okresního kola
v Březině u Tišnova a jako po‑
slední soutěž, kde naši svěřen‑
ci zářili, byl Přebor Moravské
hasičské jednoty v požárním
sportu, který se konal ve Spor‑
tovním areálu Pod Palackého
vrchem v Brně - Králově poli.
Mezitím se nám podařilo ještě
pomoci při realizaci oslav dět‑
ského dne v areálu TJ Čechie
a zajistili jsme exkurzi s výkla‑
dem pro děti z Mateřské školy
Havířská na hasičské zbrojnici.
Samozřejmě, že stejně jako
řada ostatních jednotek hasičů
naše jednotka na výzvu Hasič‑
ského záchranného sboru ČR
vyjela k pomoci do oblastí za‑
sažených tornádem. Naše jed‑
notka byla určena pro prová‑
dění zásahové činnosti v obci
Moravská Nová Ves. V této obci
členové jednotky zasahovali
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celkem dvakrát, kdy provádě‑
li odstraňování následků ni‑
čivého živlu, a to odstraňová‑
ní vyvrácených a polámaných
stromů na rodinných domech
a jiných objektech, pomoc při
opravách poškozených střech
a mnoho dalších činností.
Zkrátka se dělalo vše, co bylo
potřeba a k čemu je jednotka
vycvičena.
Červenec již tradičně pat‑
řil především uspořádání let‑
ního tábora pro mladé hasiče,
který se konal opět v rekreač‑
ním středisku Krkavec u Veselí
nad Lužnicí. Čtrnáctidenní na‑
bitý program absolvovalo přes
40 dětí pod vedením zkušené‑
ho týmu vedoucích a instruk‑
torů. O tom, jaký tábor byl, by
asi nejvíce řekly děti, které se
ho účastnily. Ale že se nám daří
ve více jak čtyřicetileté tradici
úspěšně pokračovat, možná do‑
kazuje i to, že na ten letošní se
během jednoho měsíce přihlá‑
silo téměř 70 dětí.
Období letních prázdnin
členové jednotky využili také
k dokončení výstavby sklado‑
vacích prostor a parkovacích
stání za hasičskou zbrojnicí.
Následně pak byla provedena
kolaudace tohoto objektu a za‑
hájeno jeho plnohodnotné uží‑
vání. Tento nový objekt, který
hasiči postavili vlastními sila‑
mi, dalo by se říci jako kdysi
v akci Z, dnes slouží jak k ulo‑
žení vybavení hasičů, tak také
k parkování techniky obce, jako
například kontejnerový no‑
sič nebo vysokozdvižná ploši‑
na. V září jsme uspořádali další
soutěž v disciplínách TFA, ten‑
tokrát na rozhledně Vladimíra
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Menšíka na Hlíně. Mladí hasi‑
či se účastnili podobné soutěže,
která je pořádána kolegy hasi‑
či z Rosic v prostorách místní‑
ho zámku. Tentokrát se soutěže
účastnila také delegace z naše‑
ho družebního hasičského sbo‑
ru z Berlína-Hainersdorfu, je‑
likož oni tento druh soutěže
v kategorii mladých hasičů vů‑
bec neznají, a tak u nás nasbí‑
rali inspiraci.
V říjnu se naši mladí hasi‑
či účastnili Branného závo‑
du Moravské hasičské jedno‑
ty, který se konal v Zakřanech.
Naši mladí hasiči se neučí pou‑
ze požárnímu sportu a manipu‑
laci s hasičským vybavením,
ale učí se také poskytovat prv‑
ní pomoc, znalostem v oblas‑
ti ochrany obyvatelstva, topo‑
grafie a mnoha dalších oborů.
Tyto znalosti pak zhodnotí prá‑
vě při branných závodech a ji‑
ných dovednostních soutěžích.
Jelikož v listopadu panovalo
ještě pořád velmi slušné poča‑
sí, tak jsme ve spolupráci s Lesy
České republiky uspořádali sá‑
zení stromků v lese na katas‑
trálním území obce Příbram
na Moravě. Místo nebylo vy‑
bráno náhodně, ale jednalo se
o prostranství, které bylo v let‑
ních měsících zničeno požárem
a bylo nutné je znovu osázet.
K hasičům se připojila i veřej‑
nost, což nás potěšilo a za tuto
pomoc děkujeme. Jednou z po‑
sledních akcí bylo uspořádání
dovednostně vědomostní sou‑
těže Soptík, která byla vždy
pro mladé hasiče uspořádá‑
na ve sportovní hale gymná‑
zia. Bohužel platná protiepi‑
demiologická opatření konání
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soutěže ve vnitřních prosto‑
rách neumožňovala, a tak se
tato soutěž konala v prostorách
lesoparku. I když bylo trošku
zima, a dokonce napadla i men‑
ší vrstva sněhu, nakonec si děti

soutěž užily a spokojeně se roz‑
jely do svých domovů.
Na konci listopadu a vlastně
i v průběhu prosince členové
jednotky pravidelně provádě‑
li zalévání veřejného kluziště

ve sportovním areálu, aby bylo
co nejdříve možné ledovou plo‑
chu využívat. Samozřejmě, že
hasiči nechyběli u tradiční Mi‑
kulášské nadílky, kterou po‑
řádalo Regionální informač‑
ní centrum Zastávka, a těsně
před Vánocemi pak při setkání
u vánočního stromu spojeném
s ohňostrojem.
V rámci zásahové činnos‑
ti naše jednotka zasahovala
celkem u 18 požárů, 19 tech‑
nických pomocí, 1 úniku rop‑
ných produktů a 25 ostatních
činností. Mimo to se zásaho‑
vá jednotka tradičně podílela
na zajištění promítání letního
kina, čištění ucpané kanaliza‑
ce, ořezávání a kácení nebez‑
pečných stromů a na řadě dal‑
ších činností.
Rok 2021 byl tedy opravdu
už akčnější, a i když to neby‑
lo stejné, jako jsme byli zvyk‑
lí v minulých letech, přece jen
se toho celkem hodně podaři‑
lo. Ale nic z toho bychom neby‑
li schopni realizovat bez podpo‑
ry obce Zastávka a spolupráce
organizací jako např. Regionál‑
ní informační centrum Zastáv‑
ka, Dům dětí a mládeže Zastáv‑
ka, Základní škola a Mateřská
škola T. G. Masaryka Zastáv‑
ka a v neposledních řadě bez
podpory a pomoci řady našich
spoluobčanů. A za tuto pomoc
a podporu ze srdce děkujeme
a věřte, že si jí neskutečně vá‑
žíme. Za veškerou nám poskyt‑
nout pomoc vám slibujeme, že
na oplátku se zase my budeme
snažit být kdykoli připraveni
pomoci vám!
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Chceme se setkávat
A proto zveme přátele a zná‑
mé ze Zastávky a blízkého oko‑
lí na tradiční prvomájové setká‑
ní na hřišti TJ Čechie Zastávka.
Dne 1. května 2022 od 11 ho‑
din pro dobrou náladu všech
přítomných budou hrát a zpí‑
vat Josef Bouda a Radek Wer‑
ner, zpěváci Karel Gott revi‑
val Morava. Svým tanečním

vystoupením se pochlubí malé
mažoretky Hvězdičky. Přijď‑
te se opět setkat se známý‑
mi a přáteli, které jsme nemě‑
li možnost delší dobu vidět.
Dobrou náladu si přineseme
s sebou.
Zvou pořadatelé – členové
MO KSČM Zastávka

Informace z Klubu seniorů
V prosinci minulého roku
2021 opět nastaly problémy
s koronavirovou nákazou, a tak
se naše předvánoční schůze se‑
niorů ve velkém sále Dělnické‑
ho domu nekonala. Pouze jsme
absolvovali výborovou schů‑
zi, na níž se rozhodlo, že každý

Procházka Zastávkou, foto L. Říhová
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člen obdrží poukázku v hodno‑
tě 250 Kč do řetězce Lidl. Tyto
poukázky spolu s kalendářem
a tužkou roznesli členové vý‑
boru jednotlivým členům klu‑
bu. Mělo se také vyjet na před‑
vánoční zájezd do Jindřichova
Hradce. Ani tento zájezd se

však díky výše zmíněným pro‑
blémům s nákazou Covid-19
neuskutečnil.
V lednu roku 2022 už se
schůze klubu konala. Na ní
jsme drželi minutu ticha za ze‑
mřelou MUDr. Janu Krejčo‑
vou. Poté schůzi pozdravil pan
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Sudice–Rapotice, foto B. Vinohradský

U Vopice, foto B. Vinohradský

starosta Petr Pospíšil a násled‑
ně se konala schůze, na níž se
na dalších pět let volili členové

výboru. V lednu se uskutečni‑
ly tři vycházky – první 11. led‑
na 2022 kolem Zastávky. Výklad

o historických budovách prove‑
dl Borek Vinohradský. Druhá
vycházka 18. ledna 2022 vedla
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z Rapotic do Sudic a zpět do Ra‑
potic. Třetí vycházku 25. led‑
na 2022 jsme realizovali ze Za‑
stávky do Babic a přes oboru
zpět do Zastávky.
Pravidelná schůze klubu se‑
niorů se konala rovněž v úno‑
ru. Při ní jsme drželi minutu
ticha za zemřelého JUDr. Fran‑
tiška Vrbu. Po schůzi při‑
šel pan místostarosta Zdeněk

Chroustovské údolí, foto B. Vinohradský

Studánka na Bučině, foto B. Vinohradský
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Milan, který nás velice ob‑
šírně a zajímavě informoval
o dění v Zastávce – minulém
i budoucím. V únoru pro‑
běhly také tři vycházky. Prv‑
ní 8. února 2022 z Neslovic
k rozcestníku Bučín U Vopice
a do Tetčic. Na další, 16. úno‑
ra 2022, šli účastníci vycház‑
ky přes Chroustovské údolí
do Domašova a 22. února 2022

pak ze Zastávky do Rosic, kde
o budovách a výstavbě infor‑
movala Věra Nováková
V úterý 8. března 2022 se šlo
z Omic přes Bučín do Tetčic.
Na vycházce popřál Borek Vi‑
nohradský všem ženám k svát‑
ku MDŽ.
za Klub seniorů
Zora Stejskalová

Procházka Rosicemi, výklad za kuželnou, foto B. Vinohradský

Tetčice, foto B. Vinohradský
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HC Zastávka na Olympijském festivalu
V programu Olympijského festivalu, který proběhl souběžně
se Zimními olympijskými hrami v Pekingu, se v areálu
Nové Zbrojovky v Brně představily i naše hokejové
naděje ročníků 2013 a 2014 (kategorie 3. třída). V pondělí
14. února 2022 se naši kluci utkali na „olympijském“ kluzišti
v přátelském utkání s týmem HC Mystery Kuřim.
Hřejivé paprsky slunce sice
neprospěly jinak optimálním
podmínkám pro zápas na ven‑
kovním kluzišti, ale krásný
slunečný den na Olympijském
festivalu byl ve všech ostat‑
ních směrech nezapomenu‑
telným zážitkem pro všech‑
ny. Nejprve přišel na řadu
zápas proti Kuřimi. Náš tým

nastoupil v následujícím slo‑
žení: do brány se postavil Al‑
bert Nekvapil, v poli se před‑
stavili Daniel Hakl, Augustýn
Horníček, Tomáš Kreuz,
Adam Teplý, Adam Procház‑
ka, Michael Matýšek, Pavel
Mašek, Nathaniel Svoboda
a Tadeáš Útrata. Ze střídač‑
ky všechno řídili naši trenéři

Marek Procházka a Jiří Svo‑
boda. Utkání nabídlo spoustu
zajímavých momentů a hez‑
kých akcí a všichni se bavili
hokejem a fanděním. Kluci si
svou omluvenku z dopolední‑
ho vyučování chtěli jaksepat‑
ří zasloužit, dali spoustu gólů
a nevzdávali se, když naopak
gól dostali.

41

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
A co následovalo po zápa‑
se? Každý měl možnost se pro‑
jít areálem festivalu a vyzkou‑
šet si cokoli z velkého množství
atrakcí a sportů. Kluky v na‑
šich klubových barvách jste
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tak mohli zahlédnout napří‑
klad na běžkách, schované
v bobech, na svahu se snow‑
boardem, vleže s biatlonovou
puškou, vrhající curlingový
kámen atd. Zápasem to zkrátka
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neskončilo a návštěva festiva‑
lu nabídla spoustu dojmů pro
všechny zúčastněné od první
do poslední chvíle.
HC Zastávka
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Hokejová sezona 2021/2022 finišuje
Sezona pro naše hokejisty začíná v září a končí v březnu. Vzhledem
k různým mimořádným opatřením souvisejícími s pandemií koronaviru,
jsme s napětím sledovali, zda se nám podaří letošní sezonu oproti té
loňské dokončit a zda budeme moci stále trénovat. Naštěstí nebylo
třeba náš provoz vůbec přerušit a přes veškerá menší, či větší
opatření jsme pořádali soutěže, turnaje a trénovali jako dříve.
Co tedy přinesla letošní se‑
zona? Od září začaly tréninky
mužů dvakrát týdně, starších
žáků i ostatních ročníků pří‑
pravky třikrát týdně. Víkendy
jsou rezervovány pro mistrov‑
ská utkání a přátelské zápasy
naší mládeže. Co se týká mi‑
strovských utkání, tak starší
žáci a také ročník 5. třídy hrají
každý víkend, 4. třída má zápa‑
sy každý druhý víkend, 3. třídy
každý třetí víkend a 2. třída jed‑
nou za měsíc. Protože není pro
hokejisty víc než hrát zápasy,
pořádáme další přátelská utká‑
ní nad rámec zmiňovaných mi‑
strovských zápasů. Když si pak
spočítáme, kolik hodin tráví
naše děti na ledě, tak je to nej‑
méně pět hodin týdně, což už je
dobrý základ pro jejich pohybo‑
vou aktivitu.
Hned od září je také v pro‑
vozu naše Školička bruslení,
na kterou chodí pravidelně ko‑
lem třiceti dětí a noví zájemci
stále přibývají. Velmi nás těší
zájem o tuto pravidelnou akti‑
vitu a v příští sezoně se bude‑
me snažit kurzy zase co nejdří‑
ve otevřít.
V období vánočních svát‑
ků jsme pořádali Vánoční tur‑
naj pro ročník 2011, kde klu‑
ci vybojovali krásné 2. místo.

Ročník 2012 a 2013 se účastnil
vánočních zápasů a nejmlad‑
ší ročník bojoval na vánočním

turnaji v Břeclavi. Rodiče a ka‑
marádi si zase mohli zahrát se
svými dětmi při akci Vánoční
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bruslení s rodiči. A pro oby‑
vatele Zastávky jsme pořádali
první ročník Vánoční olympi‑
ády s HC Zastávka jako poděko‑
vání za podporu našeho klubu,
kde děti i rodiče bojovali v dis‑
ciplínách na ledě a všichni si
odnesli medaili za statečnost.
Na Mikuláše došla andělská ná‑
vštěva za dětmi přímo do Ško‑
ličky bruslení a o den později
dostali mikulášskou nadílku
i naši malí hokejisté. Všechny
ročníky se také účastní přátel‑
ských utkání nebo multispor‑
tovních turnajů, ať již na zim‑
ních stadionech nebo pod širým
nebem.
Muži A týmu v Okresním
přeboru Blanska vybojova‑
li 1. místo po základní části
soutěže. O přeborníka okresu
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Blansko je čekají náročné zá‑
pasy v play off.
Jako každý rok jsme tradič‑
ně i letos pořádali další ročník
akce Pojď hrát hokej, a to jak
v září, tak i v lednu, kdy jsme se
těšili z rekordní účasti nových
zájemců o hokej a bruslení.
Letošní sezona byla výjimeč‑
ná také svou účastí naší mláde‑
že v olympijském parku v Brně,
kde pod záštitou olympijských
kruhů sehrály ukázkový zápas
jak ročník 2013/2014 s Kuři‑
mí, tak i ročník 2012 s Kome‑
tou. Vždy je příjemným zpest‑
řením zahrát si na venkovním
hřišti za slunečného počasí, na‑
víc při takové příležitosti.
Děkujeme trenérům, rodi‑
čům a všem, kdo se podíle‑
jí na rozvoji mládežnického
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hokeje a výchově malých spor‑
tovců. Že se můžeme ohlížet
za uplynulou sezonou, za to
vděčíme mimo jiné i našim
sponzorům. Provoz hokejové‑
ho klubu je velmi nákladnou
záležitostí, proto jsme velmi
rádi, že můžeme počítat s je‑
jich podporou.
HC Zastávka
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Tradiční akce Pojď hrát hokej
se těší velkému zájmu
Klub HC Zastávka pořádal v neděli 30. 1. 2022 na zimním
stadionu v Rosicích další z akcí Pojď hrát hokej, kde mají
děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost
vyzkoušet si, jaké to je být hokejistou.
Tato akce probíhá v jednom
týdnu ve všech hokejových klu‑
bech v České republice, a ani
my nejsme výjimkou.
Letošní ročník se u nás
v klubu může pochlubit re‑
kordní účastí oproti všem
předchozím ročníkům. Nej‑
větší radost jsme měli nejen
z velkého zájmu, ale přede‑
vším ze spokojených obličejů
malých účastníků a jejich ro‑
dičů. V jednu chvíli nás na ledě
bylo v pohybu přes 50, děti si
chvíle na ledě užívaly, a na to
se opravdu dobře dívá.
Na led mezi malé zájemce
přišli jak zástupci kategorie
mužů HC Zastávka, tak i naši
malí hokejisté z našich nej‑
mladších ročníků. Všem uká‑
zali, jak se hraje hokej v těchto
kategoriích, a jak je možné se
v bruslení a hokeji zdokonalo‑
vat. Hokeje chtivé děti dostaly
hokejky a po krátkém tréninku
se také s vervou vrhly na hokej.
Ti, co dělali své první krůčky,
se v doprovodu trenérů mlá‑
deže či vlastních rodičů stateč‑
ně pohybovali vpřed, vzad, ob‑
čas i dolů a hned zase nahoru.
Dívky, které hokej úplně nelá‑
kal, měly možnost si zatréno‑
vat s trenérkou krasobruslení
Hanou Buchtovou, která vede
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kroužek krasobruslení, a to ne‑
jen v Rosicích.
Bylo vidět, že ty dvě hodi‑
ny strávené na ledě si všich‑
ni užili a mnozí se mezi nás co
nejdříve vrátí. Oblečou si ho‑
kejovou výstroj a začnou se vě‑
novat jednomu z nejkrásněj‑
ších sportů, které znám. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se
za námi přišli podívat, strá‑
vili jsme spolu příjemné ne‑
dělní dopoledne. Velké díky
také patří všem podílejícím
se na hladkém průběhu celé
akce. Od rodičů, kteří se věno‑
vali organizaci, až po všechny
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trenéry na ledě. Nebylo jich
málo, a to, že to všichni bez
výjimky dělají nejen ve svém
volném čase, ale i bez nároku
na honorář, ukazuje, jak moc
jim na dětech i na našem klu‑
bu záleží. A také že chtějí, aby
u nás vládla pohoda a dobrá ná‑
lada. To se pak i ta zima na sta‑
dionu nezdá tak krutá.
Přál bych si, aby ke sportu
přicházelo stále více dětí. Aby
sportovní kluby byly oázou ra‑
dosti, pospolitosti a skvělých
zážitků na celý život. A aby si
i všichni uvědomili, že nesta‑
čí jen mluvit, ale že je potřeba
pro to i něco udělat. Stejně tak
jako to udělali všichni, co „Při‑
šli hrát hokej“, a to nejen tuto
neděli.
Zveme všechny, které hokej
nadchl stejně jako nás: přidej‑
te se k nám. Rádi vás uvidíme
na některém z našich tréninků.
Pavel Matal, HC Zastávka

Když máš mezi přáteli Kliku,
nemáš o štěstí nouzi!
Březen – měsíc, ve kterém
většina zahrádkářů má již
za okny sazeničky, ale také
měsíc, ve kterém Jiří Klika,
předseda spolku Zahrádkářů v Zastávce, slaví své
75. narozeniny. Za všechny
členy bychom mu chtěli po‑
přát hodně zdraví, lásky, štěs‑
tí a bohatou úrodu.
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Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se projdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo.

Krásné narozeniny přejí
Zahrádkáři Zastávka

Rosteme o 80 nových míst

Pobočky Metaldyne Oslavany, spol. s r.o. jsou
v Oslavanech, Zbýšově a Ivančicích

Operátor/ka výroby
Zbýšov u Brna
3 směny
mzda od 29.000 Kč

Obsluha CNC
Zbýšov u Brna
3 směny
mzda podle praxe
od 34.000,-

Obsluha lisů a linek
Oslavany
nepřetržitý provoz
mzda 32 - 35.000kč

Hledáme také:
Plánovač výroby
Výrobní kontrolor
Finální kontrola
... a další!

13. mzda, každoroční navyšování mzdy,
mimořádné prémie, stravenkový paušál, dotované
obědy, výhodné tarify, firemní akce, dárky, lístky
na kometu, plně hrazené rekvalifikační kurzy,
rehabilitační cvičení s lektorem, ...
Osobní
prohlídky
v provozu!

Lucie Procházková
tel.: 778 543 708
personalni@aam.com

Všechny volné pozice
www.jistotaprace.cz
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Žáci základní školy a studenti
gymnázia se účastní projektu
Příběhy našich sousedů
Do celorepublikového
projektu Příběhy našich
sousedů organizace Post
Bellum se koncem ledna
zapojily dva týmy složené
ze studentů Gymnázia
T. G. Masaryka Zastávka
spolu s dalšími dvěma
týmy žáků z osmých tříd
Základní a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka.
Všechny týmy se po dobu ně‑
kolika měsíců promění v doku‑
mentaristy, jejichž úkolem je
najít pamětníka, vyslechnout
a zaznamenat jeho příběh a ten
následně zpracovat a „vyprá‑
vět“ formou komiksu, audio či
videoreportáže, nebo animace.

Projekt Příběhy našich sou‑
sedů si klade za cíl přiblížit
současným studentům život
„obyčejných“ lidí ve 20. století
a reflektovat, jak dějinné sou‑
vislosti zasahovaly do běžného
života. Skrze rozhovory s pa‑
mětníky se také buduje urči‑
tá mezigenerační soudržnost.
Účastníci projektu mají nejen
možnost dozvědět se něco o ži‑
votě např. svého souseda či ro‑
dinných příslušníků, ale také
si osvojit dovednosti vyprá‑
vění příběhu a jeho prezenta‑
ce na veřejnosti. Projekt je do‑
plněn o workshopy týkající se
zpracování příběhu, díky kte‑
rým mohou účastníci nahléd‑
nout do technik animace, videa

či tvorby audiozáznamu v Čes‑
kém rozhlase Brno.
Vyvrcholením celého projek‑
tu je veřejná prezentace výstupů
jednotlivých týmů, která se ode‑
hraje 15. června 2022. Místo a čas
budou upřesněny, prosím sle‑
dujte např. vývěsky či nástěnky.
Zveme všechny, kdo mají zá‑
jem nahlédnout do osobních
příběhů pamětníků zachyce‑
ných očima žáků a studentů.
Veškeré výstupy projektu bu‑
dou poté zveřejněny na webu
www.pribehynasichsousedu.cz
a uchovány pro budoucí genera‑
ce v archivu Paměť národa.
Tereza Pospíšilová,
koordinátorka projektu
Příběhy našich sousedů

Dům dětí a mládeže Zastávka
Do roku 2022 jsme vstoupili pravou nohou a pevně doufáme,
že správný krok nám vydrží po celých dvanáct měsíců!
Kromě obvyklé náplně
kroužků jsme se snažili dětem
program volnočasových aktivit
oživit a zpestřit. Například děti
ze Sporťáčku a Fotbalu pravi‑
delně navštěvovaly zastávecké
kluziště a dosáhly viditelných
pokroků v bruslení.
Stěžejní událost měsíce úno‑
ra – olympijské hry – se promít‑
la i do naší činnosti. S dětmi
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jsme řešili olympijské kvízy
a křížovky a povídali si o filo‑
zofii olympijských her. Ve dvou
pátečních únorových odpoled‑
nech jsme podnikli výpravu
do Olympijského parku v Brně.
Děti dostaly hrací karty a jejich
úkolem bylo projít minimál‑
ně devět stanovišť. Měly tak
možnost vyzkoušet si bruslení
na dráze pro rychlobruslaře,

svezly se ve skibobu a skele‑
tonu, vyzkoušely si biatlon,
střílely puk na branku, hleda‑
ly stanoviště podle mapy pro
orientační běžce, zkusily si
atletické disciplíny a někteří
i curling a lyžování. Za splně‑
ní aktivit si vysloužily diplom
a odměnu. Olympijský festi‑
val byl velmi pěkně zorgani‑
zován a jsme rádi, že jsme se

Školství
na tuto jedinečnou akci s dět‑
mi vypravili.
Na poli výtvarném jsme také
nezaháleli. Účastníci tvořivých
dílen objevili tajemství pedigu
a pod jejich šikovnými prsty
vznikaly z této ratanové liány
praktické ošatky. V dílně pro
rodiče s dětmi si všichni měli
možnost vyzkoušet techniku
malování na textil a odnášeli si
domů originální tašky a trič‑
ka. V keramické dílně se hrou‑
da hlíny proměnila v zajímavé
doplňky a dekorace.
Na jaro máme spoustu plá‑
nů – s dětmi z kroužků se
chystáme na celodenní výlet
do pražské zoo, čeká nás tur‑
naj ve stolním tenisu, Aprílo‑
vý běh nebo pálení čarodějnic.
Pro detailní informace sleduj‑
te náš facebookový profil nebo
naše webové stránky. Budeme
se těšit na viděnou!
Lucie Šímová,
DDM Zastávka

Konečně zase offline
Mám‑li v uplynulých dvou letech hledat něco přínosného, v oblasti
školství mě určitě napadne velký posun ve využívání informačních
technologií. A často jsme byli skutečně rádi, že jsme díky těmto
technologiím mohli alespoň nějak pracovat. Jsou však oblasti,
kde je pro nás možnost osobního setkání téměř nenahraditelná.
Pro žáky hudebního oboru
jsou to například soutěže. On‑
line setkávání pomocí různých
nástrojů nám sice umožnilo vy‑
učovat, porovnat úroveň doved‑
ností žáků však touto formou
nebylo možné. Jsme proto velmi

rádi, že nám aktuální vývoj si‑
tuace po dlouhých měsících
umožnil 16. února hostit okres‑
ní kolo soutěže ve hře na decho‑
vé žesťové nástroje a znovu být
svědky napětí i medailových
radostí mladých soutěžících

(kompletní výsledky najdete
na www.zusrosice.cz).
V minulém článku jsem vás
zval k návštěvě webových strá‑
nek ZUŠ coby našeho virtuál‑
ního koncertního sálu. Opět
platí, že jsem vděčný za tento
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nástroj, díky němuž jsme vám
mohli zprostředkovat vystou‑
pení dětí. Mám však velkou ra‑
dost, že už jsme 24. března 2022
mohli uspořádat koncert „po‑
staru“ ve skutečném sále Děl‑
nického domu. Naše žáky ten‑
tokrát po třech letech nahradili
učitelé, jednalo se o učitelský
koncert. Byli jsme rádi, že jste
si přišli vyslechnout známé me‑
lodie a vychutnat společnou at‑
mosféru, kterou nám moderní
technologie přinést neumí. Ale‑
spoň zatím ne.
Učitelský koncert je dokon‑
ce již pátou akcí, kterou v tomto
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školním roce pro veřejnost po‑
řádáme. První „offline“ kon‑
cert se uskutečnil už v lis‑
topadu, následoval Vánoční
koncert v Dělnickém domě,
Žákovský koncert v sále ZUŠ
10. února 2022 (z něhož vám
zde přinášíme několik fotogra‑
fií) a Žákovský koncert v sále
ZUŠ 3. března 2022. Příští Žá‑
kovský koncert je pak pláno‑
ván na 21. dubna 2022 a zváni
jste opět do sálu v budově ZUŠ.
Přestože náš kalendář akcí stá‑
le není plný tak, jak jsme byli
zvyklí, koncertní sezona je
v běhu a věřím, že letos na jaře
budeme moci opět zařadit i vy‑
stoupení v domově pro senio‑
ry a že se sejdeme také na Zá‑
věrečném žákovském koncertě
v květnu. Sledujte, prosím, náš
web, kde naleznete aktuální
informace.
U webu se ještě maličko zdr‑
žím. Je‑li váš potomek žákem
ZUŠ, jste zřejmě pravidelným
návštěvníkem už jen z důvodu
přístupu do elektronické žá‑
kovské knížky. Pokud jste však
ve fázi, kdy s vaším dítětem ře‑
šíte možnost studia v ZUŠ, zvu
vás také k návštěvě webu, kde
naleznete informace o vyučo‑
vaných oborech a předmětech,
o vyučujících a také o přijíma‑
cím řízení.
A pokud vám vyhovovala
možnost moci kdykoliv zhléd‑
nout video v pohodlí domo‑
va, nesmutněte. Náš virtuální
sál je vám i nadále k dispozici
na webu ZUŠ a naleznete zde
například i záznam Vánočního
koncertu.
Jiří Skřípek,
ZUŠ Rosice

Hasiči Zastávka na přeboru Moravské hasičské jednoty

Promoce U3V v RIC Zastávka

UŽIJTE SI
KAHAN!

Zajímá vás dění v obcích Mikroregionu Kahan?
Hledáte zajímavé tipy na výlety, máte rádi krásné fotografie?
Víte, že se zde ještě před pár desítkami let dolovalo černé uhlí?
A že se nám tu procházely hlavní postavy slavné Pohádky máje?

TAK SI KAHAN UŽÍVEJTE POŘÁD…
s webem Mikroregionu Kahan
mikroregionkahan.cz
s facebookovými stránkami Mikroregionu Kahan
facebook.com/mikroregionkahan
s instagramovým účtem Mikroregionu Kahan
instagram.com/mikroregionkahan
se skupinou
facebook.com/groups/mikroregionkahan

#mikroregionkahan
#uzijtesikahan

Čtěte rozhovory a lidské příběhy
z vašeho okolí.
Ponořte se do historie a zajímavostí,
o nichž jste třeba ještě neslyšeli.
Účastněte se soutěží.
Vyrážejte s námi na výlety.
Sledujte aktuální dění.
A také sami zpravodajství vytvářejte.

