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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám vás v úvodu letního
čísla Zastáveckého zpravodaje.
Léto je pro většinu z nás spoje‑
no s prázdninami, dovolenými.
Nepochybuji o tom, že si prázd‑
ninové radovánky naše šikovné
děti zaslouží, učitelé a učitelky
regeneraci a obnovení pedago‑
gického optimismu rovněž a že
si najdeme dostatek času na od‑
počinek, zábavu a chvilky s na‑
šimi blízkými i my mimoškolní,
kam jsem nucen se nově řadit
i já. Na druhou stranu je kru‑
tým faktem, že létem se neza‑
držitelně posouváme do druhé
poloviny roku, a na ten bude‑
me potřebovat doopravdy hod‑
ně sil. Tudíž je potřeba užít si
každou chvilku příjemných
letních dnů, kdy je den výraz‑
ně delší než noc. Ale samozřej‑
mě i letní noci mají své kouz‑
lo. Prostě vám přeji krásné léto.

Ilustrační foto
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Oprava komunikací ve stře‑
du obce byla zahájena. Zdánli‑
vě jednoduchá věta. Po dvaceti
letech, kdy jsme v této větě po‑
užívali výhradně čas budoucí,
tedy že „bude zahájena“, jsme
se posunuli do období samot‑
né realizace. A v době, kdy
čtete tyto řádky, se s největší
pravděpodobností připravuje
k provedení nejobtížnější část
stavby, tedy rozšíření komuni‑
kace z Babic a světelná křižo‑
vatka u „Hornického domu“.
I u této stavby naštěstí platí, že
se posouváme do druhé polovi‑
ny realizace.
V souvislosti s provedením
stavby samotné vám chci všem
upřímně poděkovat za trpěli‑
vost a vstřícnost, kterou proje‑
vujete. Zejména pak těm, kteří
jsou bezprostředními sousedy
stavebního dění. Skutečnost, že
jsme, a nesporně dále budeme
dopravním uzlem pro silnič‑
ní i železniční dopravu, jsme
vnímali, každodenně prožíva‑
li. Uvědomovali si, že komplex‑
ní rekonstrukce je pro plynu‑
lost, a především bezpečnost
provozu nezbytná. Obávám se
navíc, že se může jednat o jed‑
nu z posledních takto význam‑
ných akcí realizovaných na sil‑
nici I/23 státem, protože se
stále více mluví o převodu této
silnice pod kraje a o projekto‑
vání obchvatu. A všichni víme,
jak strašně daleko je od projek‑
tování k realizaci. Pevně věřím,
že dopravní inženýři připravili
řešení, jež bude dopravě v naší
obci ku prospěchu. Mějme

proto, prosím, ještě trpělivost
a buďme nanejvýše opatrní.
V souvislosti s rekonstruk‑
cí silnice proběhne i výrazná
změna v parkování a obnovy
se dočkají i chodníky, přecho‑
dy pro chodce. I v souvislosti
s těmito změnami vám děkuji
za pochopení při krátkodobých
překážkách a omezeních. Pev‑
ně věřím, že podzimní číslo to‑
hoto periodika bude již dopro‑
vázeno fotkami nového stavu
středu obce Zastávka. Ale pře‑
devším novým a snad bezpeč‑
nějším a plynulejším průjez‑
dem obcí.
Ku samotnému konci dospě‑
la přístavba domu dětí a mlá‑
deže. Vznikly čtyři nové, mo‑
derně vybavené učebny. Měly
by sloužit pro rozšíření jazy‑
kových, přírodovědných, ru‑
kodělných, výtvarných a dal‑
ších dovedností. Na začátku
nového školního roku uspořá‑
dáme zahradní slavnost s ote‑
víráním této nové budovy. Moc
bych prosil všechny potencio‑
nální zájemce o vedení takřka
jakéhokoliv kroužku pro děti
i dospělé, aby se již nyní spojili
s panem ředitelem, či se mnou
a zkusili jsme společně naplnit
zcela nový prostor smysluplný‑
mi aktivitami. Ve výběru další‑
ho vybavení jsme otevření tak‑
řka všem nápadům (robotické
stavebnice, 3D tiskárny, nové
výtvarné techniky, …).
Naproti tomu se asi v půlce
ocitá stavba kabin pro víceú‑
čelové plochy a tenisové kur‑
ty ve sportovní areálu. I tato
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stavba by se svého otevření
měla dočkat na podzim letošní‑
ho roku tak, aby mohla být vy‑
užívána již v podzimní a zim‑
ní sezoně.
Vážení spoluobčané, váže‑
ní přátelé, jsem rád, že se nám
daří realizovat některé akce,

jež by mohly zpříjemnit život
v naší krásné obci. Musím však
takřka neustále myslet na to, že
nedaleko od nás je válka, kte‑
rou jako by snad nikdo ani ne‑
chtěl ukončit. Takže vám chci
popřát klid a mír. Pak samo‑
zřejmě zdraví, pohodu a blíz‑
kost blízkých a bližních.

A těším se s vámi samozřej‑
mě na shledanou na někte‑
ré z mnoha akcí připravených
„holkami z RICu“. Moc vás
zdravím a přeji pěkné léto.
S úctou a poděkováním
Petr Pospíšil, starosta obce

RIC Zastávka informuje
OHLÉDNUTÍ
Barevné Velikonoce
Pestrobarevná vajíčka všu‑
de kolem – tři nazdobené sa‑
kury na venkovním prostran‑
ství před infocentrem, plot
obtěžkaný vajíčky, která při‑
nesly děti z místních mateř‑
ských školek, a všude plno ba‑
rev. Malí návštěvníci plnili
úkoly bystrého zajíčka, ve veli‑
konoční dílně se tvořilo téměř
po celé odpoledne a sváteční
program doladily děti z ma‑
teřinek, takže se prostor před
infocentrem zaplnil spoustou
sledujících, především rodičů
malých vystupujících. Uvnitř
pokračovala unikátní výstava
Drátenický rok představující
práce osmi dráteníků a dráte‑
nic z celé republiky. Tři z nich
za námi na tuto akci přije‑
li a celé odpoledne předvádě‑
li svůj um. Mnoho obdivova‑
telů si domů odnášelo krásně
drátovanou dekoraci. Jarmark
doplnily velikonoční občer‑
stvení, pomlázky všech veli‑
kostí a ukázky zdobení kraslic
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mikroregionu, navštívila po‑
četná skupina posluchačů.
Seriózní informace o historii
i současném životě, krásných
zákoutích, nacházejících se
všude okolo nás, prošpikova‑
la řadou vzrušujících historek.
Island – země ohně a ledu
Poslední březnový den jsme
se myšlenkami přesunuli na Is‑
land. Tomáš Dorazil, který tam
několik let žil, nám na svých
fotografiích ukázal nejzajíma‑
vější místa, jež by nikdo neměl
při návštěvě ostrova vynechat.
Po prezentaci jeho života na Is‑
landu se přednáška překlopila
v diskuzi a Tomáš odpovídal
na různé dotazy účastníků.

voskem. K pohodové atmosféře
přispělo také příjemné počasí.
Virtuální Univerzita
třetího věku MU
V jarních měsících dokončily
studentky virtuální univerzity
další, již sedmý semestr, tento‑
krát z cyklu Dějiny oděvní kul‑
tury. Protože je třísemestrový,
od podzimu budeme pokra‑
čovat druhým dílem. Dalších
sedm studentek získá osvěd‑
čení o absolutoriu, které jim
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bude slavnostně předáno v mě‑
síci říjnu. Od 29. září 2022 se
budeme v RIC opět scházet kaž‑
dý druhý čtvrtek, rádi uvítáme
i nové účastníky.
V rámci tzv. vzdělávacích
čtvrtků jsme virtuální univer‑
zitu doplnily o další besedy
a vzdělávací podvečery.
Kahanem vedlejšími
cestami
Tři zajímavé přednášky Hal‑
ky Horké, propagátorky našeho

Čeština všelijak
Jeden ze vzdělávacích čtvrt‑
ků jsme věnovali češtině – krás‑
nému a také jednomu z nej‑
těžších jazyků. Přiběhl k nám
Běžící češtinář, jenž nám nej‑
prve popsal svou cestu k češti‑
ně, rozpovídal se o tom, jak je
těžké vystudovat tento obor,
a hlavně nás velmi pobavil růz‑
nými perličkami, jež můžeme
najít na internetu a v médi‑
ích. Na závěr připravil krátký
test, abychom věděli, jak jsme
na tom s češtinou my.

Obec informuje
pak děti ozdobily trička, nebo
batohy. Nápadů je mnoho a my
se již těšíme na další.

Best of na jawě a pionýru
s Markem Slobodníkem
Na začátku května navští‑
vil Zastávku Marek Slobod‑
ník z Banské Bystrice. Může‑
te ho znát například z filmu
Afrikou na pionýru, což je do‑
kument ukazující dobrodruž‑
nou cestu Afrikou, kterou Ma‑
rek spolu s dalšími cestovateli
projel na pionýru. Na prezen‑
taci představil bezmála tisíc fo‑
tek, přiblížil na nich nejen své
cesty, včetně veškerých pří‑
prav nezbytných pro takové

dobrodružné cestování. Zažili
jsme skvělou přednášku plnou
smíchu a legrace.
Minihernička Permoníček
Maminky s dětmi navštěvu‑
jí naše centrum převážně v do‑
poledních hodinách. Mimo tyto
pravidelné herní pátky každý
měsíc připravujeme také Per‑
moníčka s programem. Před
Velikonocemi jsme napekli per‑
níčky, které si děti mohly na‑
zdobit. Na začátku května jsme
vyráběli vlastní placky, jimiž si

Výstavy ZUŠ
Od dubna až téměř do konce
školního roku zdobily prosto‑
ry RIC tři výstavy žáků základ‑
ní umělecké školy, při nichž
byla vystavena spousta prací
žáků a absolventů výtvarné‑
ho oboru. Absolventi obhajo‑
vali své práce, a to jak před pe‑
dagogickou komisí, tak před
veřejností, především rodiči
a příbuznými. Všechny verni‑
sáže mladých výtvarníků do‑
plnila vystoupení žáků studu‑
jících hudební obor.

Férová snídaně
Po dvou letech jsme se opět
setkali na „férovce“ v její tradič‑
ní podobě společného pikniku.
Kromě podpory fairtradových
a lokálních surovin, z nichž
snídající připravili spoustu
dobrůtek, jsme akci obohatili
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o výstavku bylinek rostoucích
v blízkosti naší obce a přede‑
vším divadélkem, které jsme
původně plánovali pro zaba‑
vení dětí. Užili si je ale všich‑
ni – malí, velcí, mladí i staří.
Pohádku O chytré havířce po‑
jali členové divadelního spol‑
ku Rozsivadlo opravdu netra‑
dičně. Princ Karel Jindřich,
kterého již hledaly jeho tetič‑
ky společně s diváky na nádra‑
ží, vystoupil z vlaku jedoucí‑
ho z Velkých Popovic. V obleku
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s korunou na hlavě způsobil
na nástupišti pravé pozdvižení.
Účinkující společně s divá‑
ky po celou dobu mohli ochut‑
návat napečené mrkvánky,
pohankový perník, ale i domá‑
cí uzenou slaninu a kváskový
chléb a spoustu dalších pochu‑
tin. Děti se zapojily do malování
srdíček pro anděla, kterého spo‑
lu s dalšími více než 150 malý‑
mi andílky věnujeme Masaryko‑
vu onkologickému ústavu Brno
na zahradní výstavu ke Dni dětí.

Májové ovínění
Letos v květnu se uskuteč‑
nil již druhý ročník Zastávec‑
kého ovínění. Tentokrát jsme je
nazvali Májové. Ovínění před‑
cházel minijarmark, kde si ná‑
vštěvníci mohli nakoupit různé
maličkosti. V odpoledních ho‑
dinách se začalo koštovat. Lidé
si mohli koupit libovolný počet
degustačních lístků a ochut‑
návat různá vína ze třech vi‑
nařství. Velké díky patří Tere‑
ze Švarcové Koblížkové, která
kromě vín z jejich rodinného
Vinařství Koblížek zprostřed‑
kovala také další vína z Vinař‑
ství Chromeček a z Vinařství
Vincúr – Tesařík, víno z Mutě‑
nic. Dále připravila řízenou de‑
gustaci rosé vín doplněnou vy‑
čerpávající přednáškou. K tanci
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programu byly také kolotoče,
kde se děti doslova vyřádily.
Velký úspěch měl stánek s ma‑
lováním na obličej. V areálu
TJ Čechie bylo možné potkat
různá zvířátka či pohádkové
postavy. Malí zvídavci si pro‑
hlédli hasičské vozy a popelář‑
ské auto a odvážní absolvova‑
li vystoupení na plošině, nebo
se svezli na hasičské lanovce.
Program ukončilo vystoupení
žongléra Milana Ošmery, kte‑
rý měl pro děti připravené vy‑
stoupení nejen s míčky, kruhy
a kužely, ale i s porcelánovými
talíři.

a poslechu stejně jako v loň‑
ském roce zahrála Cimbálová
muzika Pálinka. Ovínění do‑
dala tu správnou atmosféru. Již
nyní se těšíme na další ročník.
Cirkusácký dětský den
Poslední květnovou sobo‑
tu proběhl Cirkusácký dětský

den. Celé rodiny si užily odpo‑
ledne plné zábavy a soutěže‑
ní. Na hřišti si děti mohly vy‑
zkoušet nakrmit lva, válet sudy,
dělat kotrmelce, zkusit si chů‑
zi na laně a spoustu dalšího.
Za splnění všech úkolů a vy‑
luštění tajenky dostali všich‑
ni krásnou odměnu. Součástí

Touto cestou děkujeme všem
návštěvníkům našich akcí, pro‑
tože vaše spokojenost je pro nás
největší radostí, poděkováním
a také hnacím motorem při plá‑
nování do budoucna. Velké díky
patří také všem, již se jakýmko‑
liv způsobem zapojují do spolu‑
organizace a pomoci při přípra‑
vě těchto akcí.
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V době, kdy čtete toto číslo
zpravodaje, už víte, jak letos
proběhla Zastávecká pouť, je‑
jíž organizaci jsme byli nuce‑
ni přizpůsobit opravě vozovky
ve středu obce.
PŘIPRAVUJEME
V rámci Zastáveckého kul‑
turního léta pro vás chystá‑
me čtyři večery s promítáním
kočovného biografu (29. červ‑
na, 13. a 28. července a 11. srp‑
na 2022) na hřišti TJ Čechie.
Prostory RIC zaplní dvě zají‑
mavé výstavy – v červenci Ba‑
revný svět motýlů a srpnová
výstava Svatby, aneb Jak šel čas
představí sbírku svatebních
šatů a svatebních doplňků.
Pro velký úspěch opa‑
kujeme dobročinný bazar
Z domu do domu pro Julii
(1. – 31. července 2022).
Slavnostní otevření připra‑
vované audiostezky plánujeme
na sobotu 16. července 2022.
Společnou procházku dese‑
ti zastaveními stezky nazva‑
né Perly mezi hlušinou zpes‑
tříme bohatým doprovodným
programem pro všechny věko‑
vé kategorie.
ZasFest (malý zastávecký
festiválek), který se uskuteč‑
ní 30. července 2022 na hři‑
šti TJ Čechie, jsme letos po‑
jali jako mexický večer. Těšit
se můžete na mexickou kape‑
lu, latinsko‑americké tance,
mexické občerstvení, oblíbe‑
né soutěže a další doprovod‑
ný program. Vítáni budou
návštěvníci v mexických kos‑
týmech. Na druhou polovi‑
nu večera chystáme rockovou
zábavu.
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Ze srpnových akcí připo‑
mínáme minijarmark (17. srp‑
na 2022) a Rozloučení s prázd‑
ninami (28. srpna 2022).
Zářijový program zahájí‑
me pohádkou v rámci Malého
festivalu loutky. Nejrozsáhlej‑
ší akci roku – Hornické slav‑
nosti připravujeme na sobotu
17. září 2022. Program v centru

Zastávky bude trvat od ranních
hodin až do večera. Bude ho
tvořit řada hudebních vystou‑
pení z různých žánrů, program
pro děti, kulinářská show, bo‑
hatý jarmark, historická vozi‑
dla a mašinky, černé občerstve‑
ní a spousta dalšího.
V podzimních měsících plá‑
nujeme obnovit vzdělávací

Obec informuje
čtvrtky s besedami na různá té‑
mata, jako je např. zdraví, by‑
linky, cestování apod.
Sledujte prosím všech‑
ny naše informační kaná‑
ly – webové stránky, výlepové

plochy, Facebook i Instagram.
Informace o připravovaných
akcích budeme postupně zve‑
řejňovat a doplňovat.

Těšíme se s vámi na viděnou
na akcích našeho infocentra
Jarmila Helsnerová
a Kateřina Havlová,
RIC Zastávka

Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jubilanty, kteří nám dali svůj souhlas s publikováním.
Všem přejeme zdraví, to nejcennější, co jen může být, i do dalších let.
Zvláštní blahopřání zejména jubilantům k jejich významným výročím!
Březen:
pan Ladislav Kudera

blahopřáli jsme k 80. narozeninám

Duben:
pan Jan Gloser
paní Agneša Křivánková
pan Jaroslav Kouřil
paní Zdenka Vaverková
pan Miroslav Štrof
paní Marie Prokešová

blahopřáli jsme k 80. narozeninám
81 let
84 let
87 let
90 let blahopřejeme
90 let blahopřejeme

Květen:
paní Božena Dvořáková
paní Jarmila Šaldová
pan Miroslav Šalda
paní Jaroslava Mlčáková
paní Anastázie Procházková
paní Věra Hošková
paní Marta Kočí
paní Jiřina Pospíšilová
pan Bořivoj Dvořák
paní Blanka Hubičková
paní Františka Matoušková
paní Miloslava Odehnalová

88 let
83 let
82 let
81 let
85 let
85 let
blahopřáli jsme k 80. narozeninám
92 let blahopřejeme
86 let
84 let
91 let blahopřejeme
92 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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Začíná sezona jízd vláčky mezi
stanicemi Zbýšov a Zastávka…
A bude pro milovníky „malých“ vláčků zajímavá, protože na konci roku
2021 slíbili dobrovolní členové spolku opravit a připravit k provozu
parní lokomotivu BS80 vyrobenou v roce 1951. Spolek ji získal v dosti
bídném stavu a jen díky šikovným rukám, zanícenosti a touze ukázat,
co hoši dovedou, je lokomotiva samotná a její konečná úprava téměř
u konce.
Proto se v červenci chys‑
tá slavnostní křest lokomo‑
tivy a návštěvníci budou mít
možnost se s ní a vagony, kte‑
ré mohou vézt až 100 osob, pro‑
jet po trati. Někdo podle přilo‑
žené fotografie může říci, že
jsou to lokomotivy skoro stej‑
né. Ta nově opravená je vidět
vlevo, vpravo stále ještě slou‑
žící mašinka Henschel. Znal‑
ci rozdíly poznají, ostatní se
pokochají alespoň pohledem
na lokomotivy.
Na trati už je čilý provoz
a ruch i nyní. Malí žáčci z ma‑
teřských školek, žáci škol a ob‑
jednaní zájemci už se rádi sve‑
zou a nečekají až na otevření
hlavní sezony. Ta naplno vy‑
pukne od července a bude po‑
kračovat tradičními akce‑
mi „S párou za horníky“, přes
prázdninové víkendové jízdy až
po závěrečnou akci „Hornický
den“ v Zastávce.
Návštěvníci rádi spojí jíz‑
dy vláčkem s návštěvou mu‑
zea ve Zbýšově, kde je od loň‑
ského roku vybudovaná nová
dvoukolejná vozovna, na niž
přispěli ve sbírce přátelé a dár‑
ci svými sponzorskými dary.
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Muzejní exponáty tak jsou
chráněny před nepřízní a roz‑
mary počasí. Také opravy dal‑
šího vozového parku mohou
probíhat pod střechou po celý
rok.
I když se sezona pomalu roz‑
jíždí, práce v areálu a kolem
tratě stále probíhají a nekončí.
Připravuje se také nově uprave‑
ný stroj pro práce kolem tratě –
sečení trávy a křovin pro lepší
výhled při jízdě pro cestující.

Kdo chce poznat více a nechá
se zlákat na zajímavě strávený
den s mašinkami, stačí se podí‑
vat na stránky muzea a tam si
vše potřebné zjistit.
Rádi vás v areálu Muzea prů‑
myslových železnic ve Zbýšově
přivítáme!
Jaroslava Baštařová
a Filip Kaněk
za dozorčí radu RÚŽ, o. p. s.

Na aktuální téma

Sokol a Orel proti Heydrichovi
Dne 27. května 1942 byl proveden atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. Atentát provedli
Jan Kubiš (nar. 1913), člen Orla, rodem Moravan z Dolních
Vilémovic a Jozef Gabčík (nar. 1913) Slovák z Rajeckých Teplic.
Oba byli vycvičeni v Ang‑
lii a shozeni jako parašutisté
nad územím Protektorátu Če‑
chy a Morava. Chybou naviga‑
ce však byli vysazeni u Prahy
v obci Nehvizdy místo původ‑
ního plánu u Plzně. Díky míst‑
nímu katolickému faráři byli
nasměrováni na sokolský pro‑
tifašistický odboj. Sokolové po‑
máhali nejen s ukrýváním pa‑
rašutistů, ale pomáhali také
s přepravou shozeného ma‑
teriálu a s přípravou atentá‑
tu. Zejména pomáhali náčel‑
ník Sokola Vysočany František
Kroutil a bývalý náčelník župy
Krušnohorské Václav Novák.
Oba využili velkou základnu
Sokola a její dobrou organizač‑
ní strukturu.
Atentátníci provedli aten‑
tát na Heydricha v pražské
Libni a těžce jej zranili. Stře‑
pinou byl zasažen do obli‑
čeje také Jozef Gabčík. Hey‑
drich 4. června 1942 zemřel
na sepsi v nemocnici na Bu‑
lovce. Po jeho pohřbu zača‑
lo gestapo hon na atentátníky
a české vlastence. Vyhlazeny
a srovnány se zemí byly obce
Lidice (10. června 1942) a Le‑
žáky (24. června 1942), od‑
kud vysílala odbojová vysílač‑
ka Libuše. V Protektorátu bylo
vyhlášeno stanné právo a do‑
cházelo k popravám stovek

českých vlastenců. Více než
polovina z nich pak byli členo‑
vé obce sokolské. Rodinní pří‑
slušníci atentátníků byli po‑
sláni do koncentračního tábora
Mauthausen a ke konci války
popraveni. Ve zprávě pražské‑
ho velitele gestapa Geschkeho
je napsáno ve vyšetřovací zprá‑
vě: „Z výsledků dosavadního pátrání vyplývá, že příslušnici Sokola, a v prvé řadě vůdcové obce
sokolské, se v pozoruhodném rozsahu podíleli na podpoře atentátu, a to i včetně žen.“
Účastníci atentátu na Rein‑
harda Heydricha ze skupin Sil‑
ver A a Anthropoid se ukrý‑
vali v pravoslavném kostele
Cyrila a Metoděje v Praze. Je‑
jich úkryt byl však prozrazen

a 18. června 1942 podlehli ně‑
mecké vojenské přesile a jsou
pohřbeni ve společném hro‑
bu v Ďáblicích. Pravoslavný
biskup Gorazd, vlastním jmé‑
nem Matěj Pavlík, který vzal
na sebe odpovědnost za úkryt
parašutistů, byl gestapem za‑
tčen, vyslýchán, mučen a na‑
konec popraven.

Jan Kubiš

Jozef Gabčík

Čest jejich památce.
Den, kdy byl proveden aten‑
tát na Heydricha je význam‑
ným dnem ČR, v kalendáři má
název Den vzdoru.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
Foto: Wikipedie
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Třídění odpadů (tisková zpráva)
Češi loni posunuli laťku
v třídění odpadů! Každý
jich v průměru vytřídil
bezmála 72 kilogramů!
Třídění odpadů v Česku na‑
bralo loni na obrátkách. Češi
nejenže udrželi rostoucí trend,
třídili navíc s takovým elá‑
nem, že překvapili i celkovým
množstvím vytříděného odpa‑
du. Loni ho vytřídil každý oby‑
vatel ČR do barevných kontej‑
nerů v průměru 71,8 kilogramů.
To je o celých 5 kilogramů více
než v roce 2020!
I přes velké změny ve společ‑
nosti způsobené pandemií ko‑
ronaviru rostlo množství vy‑
tříděných odpadů na jednoho
obyvatele podobným tempem
jako v předchozích letech. Tří‑
dění zůstali Češi věrní, v ČR
se podařilo i v roce 2021 udr‑
žet stav, kdy bezmála 3⁄4 všech
obyvatel pravidelně třídí své
odpady. A třídili ještě více než
kdy předtím. V průměru kaž‑
dý Čech vytřídil 22,5 kilogra‑
mů papíru, 16,8 kg plastů, stej‑
né množství kovů, 15,2 kg skla
a necelý půlkilogram nápojo‑
vých kartonů.
Nová definice recyklace
a kroky na podporu
recyklace
Zásadní dopad na plnění sta‑
novených cílů měly nové odpa‑
dové a obalové předpisy zave‑
dené díky novým evropským
pravidlům. Tím nejdůležitěj‑
ším byla změna statistických
definic recyklace, zejména
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rozlišení procesu úpravy od‑
padů pro recyklaci od samot‑
né konečné recyklace. Pro ČR
bylo také významné vyřazení
produkce certifikovaných alter‑
nativních paliv (TAP) ze statis‑
tického vykazování recyklace,
kam dosud patřila. I z toho dů‑
vodu bylo nutné samotnou re‑
cyklaci (materiálové využití)
ještě více podpořit.
Na pozadí epidemiologic‑
kých opatření tak probíhaly dva
velmi důležité procesy směřují‑
cí k vyšší recyklaci. Tím prvním
byla úprava způsobu sběru od‑
padů. V řadě obcí byly zavedeny
tzv. multikomoditní sběry tří‑
děného odpadu. Jedná se o spo‑
lečný sběr materiálově různých
odpadů do jedné nádoby tam,
kde dotřiďovací linka umožňuje
jejich následné oddělení. Typic‑
ky jde o sběr kovů spolu s plasty.
Tento způsob sběru umožňuje
intenzivní sběr všech třídě‑
ných komodit i v husté zástav‑
bě, kde z prostorových důvo‑
dů není možné instalovat další
kontejnery. Proto tuto možnost
třídění uvítala řada obcí, které
tak mohly bez problémů nabíd‑
nout hustou síť nádob a pytlů
pro sběr kovů. Díky této změně
dnes může takto kovy třídit více
než 8 milionů občanů a sběrná
síť pro ně se dále rozšiřuje.
Druhým podstatným prvkem
pak byla započatá organizační
i technologická modernizace
dotřiďovacích procesů na tří‑
dicích linkách, zejména v pří‑
padě plastů. Smyslem je pře‑
devším odklon od výroby TAP

do procesu recyklace, tedy zvý‑
šení účinnosti dotřídění na jed‑
notlivé polymery. Tento mo‑
dernizační proces na třídicích
linkách jsme podporovali úpra‑
vou odměn, které nejen výraz‑
ně narostly, protože kvalitní do‑
třídění je pochopitelně dražší,
ale také jsou nyní navázány
na samotnou dosaženou účin‑
nost. To pochopitelně motivu‑
je linky k inovacím v technolo‑
gii i k organizaci jejich provozu.
Smyslem změny způsobu fi‑
nancování bylo spojit jej ni‑
koli s množstvím upravova‑
ného odpadu, ale především
s množstvím odpadu vstupují‑
cího do konečné recyklace. Cí‑
lem je tedy propojit financování
třídicích linek s měřicím bo‑
dem recyklace, který dle nové
legislativy je na výstupu z do‑
třiďovacího procesu. Současně
navýšené platby reflektovaly
novou zákonnou úpravu, kte‑
rá vyžaduje, aby i nerecyklo‑
vatelný odpad byl využit, ales‑
poň energeticky. Díky zahájené
intenzifikaci procesu dotřídění
odpadu se podařilo dosáhnout
dobrého výsledku recyklace
i v případě plastových obalů,
kde je podle nových definičních
podmínek zajištění splnění
požadovaného cíle recyklace

Na aktuální téma
nejobtížnější. Tento proces
modernizace bude pokračovat
i v dalších letech, protože pro
splnění náročných cílů směrnic
EU bude nutné dosáhnout ještě
vyšší účinnosti třídění.
EKO‑KOM rozvíjí systém
třídění již 25 let
Rok 2021 byl pro celý sys‑
tém třídění a recyklace ná‑
ročný. Nejen, že se v oblasti
nakládání s odpadem projevo‑
vala řada problémů spojených
s epidemií, ale také se zásad‑
ně změnily prakticky všechny
předpisy spojené s odpady a re‑
cyklací obalů. EKO‑KOM, a. s.,
problémy překonal ve spolu‑
práci s obcemi, městy i odpa‑
dovými firmami. Letos je to

již 25 let soustavné spoluprá‑
ce na rozvoji sběrné sítě, je‑
jím financování, na vylepšo‑
vání technologií třídicích linek
a rozvoji recyklace obalů.
Třídění a recyklace obalů
pomáhá snižovat uhlíkovou
stopu
Díky třídění odpadů v do‑
mácnostech a obcích vzniká
surovina, která se na třídicích
linkách dotřídí na jednotlivé
druhotné suroviny připravené
k recyklaci a využití – pro výro‑
bu nových produktů nebo jako
zdroj energie či náhrada hně‑
dého uhlí v teplárnách. Třídě‑
ním odpadů se snižuje zátěž ži‑
votního prostředí – každoročně
tříděním a recyklací obalových

odpadů šetříme přírodní zdroje
surovin, energii a zamezujeme
rozšiřování skládek. A díky tří‑
dění a recyklaci odpadů se nám
také daří významně snižovat
uhlíkovou stopu. Loni se poda‑
řilo dosáhnout úspory CO2 ekv.
ve výši přes 980 000 tun. Po‑
drobné informace o výsledcích
systému třídění a recyklace
EKO‑KOM za rok 2021 můžete
vidět na grafech níže.
Více informací na:
mullerova@ekokom.cz
tel.: 602 186 205
www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz
Lucie Müllerová,
tisková mluvčí EKO‑KOM, a. s.
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Zprávy „nejen“ z běžeckého světa
Zase po kratší odmlce se hlásíme s tím,
co se v okolí pořádalo za zajímavé akce.
V neděli 10. dubna 2022
jsme se zúčastnily
běhu pro Pavlíka
Koláčka ze Zbý‑
šova. Původně
se měl tento
běh uskuteč‑
nit v pátek,
ale vzhle‑
dem k poča‑
sí jej pořada‑
telé přesunuli
na neděli. Vybí‑
halo se kolem 20. ho‑
diny ze zbýšovského koupa‑
liště směrem do hvozdů. Trasa
vedla po zpevněných cestách
a měřila 6 km. Byla tedy zima –
kolem nuly – a v průběhu akce
se setmělo, ale hasiči vše pěk‑
ně zajistili a nikdo nezablou‑
dil. Kdo nechtěl běžet, tak při‑
šel podpořit akci chůzí v délce
4,5 km. Vybralo se krásných
25 000 Kč, které budou využi‑
ty zejména na cvičení a rehabi‑
litace. Pořadatelé plánují ten‑
to běh zopakovat na podzim
a za světla. Uvidíme – myslí‑
me, že night run má své kouzlo.
V sobotu 24. dubna 2022 se
uskutečnil již 4. ročník „ETI‑
KA ON RUN“ – opět v prosto‑
rách bohunického Kampusu.
Tentokrát bylo motto: „Inklu‑
ze je…“.
ETIKA ON RUN nebyla jen
běh – byl to také živý semi‑
nář tolerance, úcty a respektu
k ostatním. Ale i setkání, kde
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jste se mohli vesele ba‑
vit s přáteli, kte‑
ří věrně zrcadlí
vaše vlastní
rozpoložení
(takoví lidé
s Downo‑
vým syn‑
dromem
totiž jsou).
Nebo jste
mohli jen po‑
píjet čaj z várni‑
ce a jíst jediný pra‑
vý etický párek v rohlíku
a degustovat cukrářské kreace
od dobrovolníků a prohlížet si
doprovodnou výstavu „Inklu‑
ze je…“.
Mohli jste si samozřejmě
také zaběhat – jako sportovci,
nebo jen pro dobrý pocit v ro‑
dinném, pracovním nebo přá‑
telském týmu nebo v týmu

s kapitánem s Downovým syn‑
dromem. Letos byly otevřeny
tři kategorie:
1. běh na 4 km s hromadným
startem (i pro týmy) PROFI
2. rodinný či skupinový běh
na 800 m RELAX
3. běh družstev s kapitány
s Downovým syndromem
SUPERSTAR
Po běhu následovalo vystou‑
pení Taneční skupiny ZUŠ Ku‑
řim, vystoupení mažoret‑
ky Zuzky a zpěv se studenty
z Gymnázia Křenová. A na after
party na míru jsme si zatančili
na písničky, které jsme si sami
vybrali (součást registrace).
Velkým překvapením le‑
tošní běžecké akce bylo,
že závod týmů s kapitány
s Downovým syndromem od‑
startoval ministr zdravot‑
nictví, prof. MUDr. Vlastimil
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Válek, CSc., MBA, EBIR. Bylo
nám ctí a děkujeme za tuto vý‑
znamnou podporu!
Akci ETIKA ON RUN 2022
udělil záštitu děkan lékařské
fakulty pan prof. MUDr. Mar‑
tin Repko, Ph.D., který se osob‑
ně akce také zúčastnil. Vybralo
se kolem 80 000 Kč a ty putu‑
jí na podporu spolku Úsměvy.
Další pěknou akcí byl noč‑
ní běh pro Světlušku, který se
konal 28. dubna 2022 a mís‑
tem běhu byl brněnský Špil‑
berk. Startovalo se ve 21 hodin

a počasí přálo. Běželo celkem
1175 běžců, včetně těch, co se
rozběhli v barvách svých fi‑
remních týmů i běžců s hen‑
dikepem. Na pomoc zrakově
postiženým se podařilo vybrat
rovných 396 470 Kč.
A co nás čeká? Brzy bude
Olympijský běh a náš oblíbe‑
ný Happy run. Tak se těšte
na další zprávy, anebo se při‑
pojte k nám.
Simča Klímová
& Peťa Kosková

Hasiči hodnotí 1. polovinu roku
První polovina roku 2022 je za námi, a tak bychom si vás
dovolili informovat o dosavadní činnosti našich hasičů.
V oblasti požárního sportu
se náš hasičský sbor soutěží
účastnil ve všech kategoriích.
Nicméně samozřejmě jsou pro
nás prioritou především mladí
hasiči. Do našeho oddílů pravi‑
delně dochází téměř třicet dětí,
které jsou rozděleny do dvou
skupin mladších žáků a jedné
skupiny starších žáků. Mimo
pátečních schůzek a tréninků
se mladí hasiči také zúčastni‑
li postupových soutěž v požár‑
ním sportu. První soutěží bylo
obvodní kolo v Újezdě u Rosic,
které se konalo 23. dubna 2022.
Družstvo mladších žáků „A“
se umístilo na 5. místě, druž‑
stvo „B“ na 8. místě a druž‑
stvo starších žáků se umístilo
na 10. místě. Následující den se
konalo obvodní kolo v kategorii

mužů a žen, a i zde měla Zastáv‑
ka své zastoupení. V konečném
hodnocení se družstvo mužů
umístilo na 11. místě a družstvo
žen na 2. místě. Všechna druž‑
stva si díky těmto výsledkům
zajistila postup do okresních
kol v požárním sportu v Březi‑
ně u Tišnova 7. a 8. května 2022.

Na startovní čáru se zde opět
postavila dvě družstva mlad‑
ších žáků a jedno družstvo star‑
ších žáků. V konečném hod‑
nocení se družstvo mladších
žáků „A“ umístilo na 4. místě,
družstvo „B“ na 8. místě a starší
žáci pak na 10. místě. Následu‑
jící den se soutěžilo v kategorii
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muži, ženy. Zde se v celkovém
hodnocení naši muži umísti‑
li na 6. místě a družstvo žen
zvítězilo.
Díky těmto výsledkům se
všechna družstva nominovala
na Přebor Moravské hasičské
jednoty v požárním sportu,
jenž se konal 21. a 22. květ‑
na 2022 na sportovním stadionu
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VUT Pod Palackého vrchem
v Brně. V sobotu 21. květ‑
na 2022 se soutěžilo v katego‑
rii mladí hasiči a naše družstvo
mladších žáků „A“ se umísti‑
lo na 15. místě a družstvo „B“
na 16. místě. V kategorii star‑
ších žáků se naši svěřenci umís‑
tili na 18. místě. Následující den
soutěžila kategorie dospělých
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a naše družstvo mužů se umís‑
tilo na 5. místě a družstvo žen
na 2. místě. Další soutěží, kde
„Zastávka slavila úspěch“, byla
soutěž v požárním útoku v Ří‑
čanech, kde naši muži vybojo‑
vali krásné 3. místo.
Největším úspěchem však
pro nás všechny bylo 2. mís‑
to v kategorii mladších žáků
na místní „zastávecké“ soutěži
v požárním sportu, která se ko‑
nala 28. května 2022 v areálu
TJ Čechie Zastávka. Tato sou‑
těž je naším hasičským sborem
pořádána více než 15 let a nese
výsostný název „O pohár sta‑
rosty obce Zastávka“. O to více
nás těší to, že se našemu druž‑
stvu mladších žáků „A“ poda‑
řilo zabodovat a děti získa‑
ly pohár a medaile za krásné
2. místo. Touto soutěží byla
ukončena první dekáda soutě‑
ží v požárním sportu a my by‑
chom chtěli našim reprezen‑
tantům především poděkovat
za jejich nasazení a výbornou
reprezentaci jak domovské‑
ho sboru, tak především obce
Zastávka.
Mimo soutěžní činnost
a práci s mládeží se naši hasi‑
či také věnují takzvané zásaho‑
vé činnosti, která byla bohužel
v prvním pololetí celkem boha‑
tá. Jednotka vyjížděla v první
polovině roku celkem k 34 udá‑
lostem, jež tvořily především
požáry. Ve většině případů se
jednalo o požáry v přírodním
prostředí, tedy požáry trávy
a lesního porostu. Mezi ty nej‑
větší požáry patří požár lesního
porostu na katastrálním úze‑
mí obce Újezd u Rosic 14. květ‑
na 2022, hasiči jej likvidovali
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celkem tři dny. Tento požár
bohužel zasáhl více než dva
hektary mladého lesního po‑
rostu a na jeho likvidaci pra‑
covalo více než 17 jednotek ha‑
sičů. Mimo požáry se jednotka
snažila v rámci takzvané ostat‑
ní činnosti pomáhat například
při zalévání veřejné zeleně, od‑
straňování nebezpečných stro‑
mů, čištění kanalizace a po‑
dobně. Zkrátka a dobře, hasiči
zasahovali všude tam, kde bylo
potřeba.
V neposlední řadě musíme
také zmínit akce, kde jsou ha‑
siči partnery. Jednalo se přede‑
vším o oslavy Mezinárodního
dne dětí v areálu TJ Čechie, kdy
hasiči vozili děti na „lanovce“
a v letošním roce nechyběla ani
vyhlídková jízda na automobi‑
lové plošině. Další podobná
oslava proběhla 3. června 2022
v Lukovanech. I zde měli naši
hasiči možnost seznámit veřej‑
nost se svým vybavením. Děti si
mohly také zkusit uhasit požár
domečku a následně pro ně byla
jako odměna vytvořena pěno‑
vá koupel.
První polovina roku 2022
byla pro naše hasiče pestrá, ať
už se jedná o soutěžení, nebo
pomoc ostatním. Velice nás
těší, že se do našich řád prů‑
běžně přidávají noví členové
a daří se nám generačně náš
spolek obměňovat. Díky ná‑
stupu mladší generace existuje
šance, že naši hasiči i v budouc‑
nu budou patřit mezi nejaktiv‑
nější spolky nejen v naší obci,
ale v celém širokém okolí.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Informace z Klubu seniorů
V březnu jsme zahájili naši
klubovou činnost slavnostní
schůzí u příležitosti Meziná‑
rodního dne žen, která se ko‑
nala 14. března 2022 ve Velkém
sále Dělnického domu. O mezi‑
národním dni žen pohovořila
zasvěceně paní Alenka Smut‑
ná, všem tančili mladí členové
skupiny Mighty Shake Zastáv‑
ka. Nechybělo samozřejmě ani
občerstvení.
Samozřejmostí v březnu
byly také vycházky. Konaly
se tři: 15. března ke Stříbské‑
mu mlýnu na Jihlavce (ved‑
la V. Nováková), 22. břez‑
na do Brna na Kamenný vrch
(vedla L. Říhová) a 29. března
do Knížecího lesa u Nosislavi
(vedla L. Říhová).

Řeka Jihlavka – Stříbský mlýn, foto B. Vinohradský

V pondělí 11. dubna 2022 se
konala klubová schůze v Ma‑
lém sále Dělnického domu.
Na ní pohovořila Alenka
Smutná o školství na Zastáv‑
ce od jeho počátku až po dneš‑
ní dny.
Hned 14. dubna 2022 vyrazi‑
li členové klubu na první letoš‑
ní zájezd. Jelo se do Uherského
Brodu do nově zrekonstruova‑
ného muzea J. A. Komenského,
poté do jednoho Komenského
(z údajných tří) rodného domu
v Nivnici a nakonec do Luha‑
čovic. Zájezd tentokrát vedl
Jan Tondl.
Vycházky v dubnu: 12. dub‑
na autobusem jeli všichni
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Brněnský Kamenný
vrch – kvetoucí
koniklece,
foto L. Říhová
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Přírodní památka Knížecí les u Nosislavi, foto B. Vinohradský
Muzeum J. A. Komenského,
Uherský Brod, foto B. Vinohradský

Přírodní památka Knížecí les – jaro se probouzí, foto M. Jelínková

do Ivančic, šli podél Jihlav‑
ky na Muchovu rozhlednu
a zpět do Ivančic (vedla V. No‑
váková). Dne 19. dubna se jelo
autobusem do Rosic a odtud
do Hrubšic. Pršelo, šlo se pro‑
ti proudu Oslavky do Biskou‑
pek. Tam účastníci vycházky
navštívili malíře Svatopluka
Drápala (domluvila K. Patoč‑
ková) a prohlédli si jeho ob‑
razy. A protože stále pršelo,
odjeli poté autobusem domů
(vedla I. Dvořáková). V úte‑
rý 26. dubna se jelo vlakem
do Tetčic, pěšky se šlo směr
Omice, přes Dvorek k Památ‑
nému stromu a zpět do Rosic
(vedla V. Nováková).
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Muzeum J. A. Komenského – výklad průvodce, foto B. Vinohradský

Květen v klubu jsme zahá‑
jili ve Velkém sále Dělnického
domu slavnostní schůzí ke Dni
matek (9. května 2022). Jako
vždy se nejdříve blahopřá‑
lo členům klubu, kteří měli
v květnu narozeniny, ti co
měli půlkulaté či kulaté, do‑
stali i něco sladkého na zub.
Po občerstvení, které obdrže‑
li všichni členové klubu, hráli
členové skupiny Naživo k tan‑
ci a poslechu.

PP Kozének u Senorad –
vstavač kukačka (Orchis monio),
foto B. Vinohradský
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Vycházky v květnu: 10. květ‑
na se jelo busem 405 do Ro‑
sic, tam přestup na bus č. 423
do Senorad. Návštěva přírod‑
ní památky Kozének – ev‑
ropsky významné lokality.
Zde jsme obdivovali vstavač

kukačku v plném květu (ved‑
li E.a M. Chadimovi). Bohužel
17. května 2022 se vycházka
do Náměště kvůli dešti neko‑
nala. Poslední květnová vy‑
cházka 24. května – vlakem
odjeli všichni do Vysokých
Popovic, pěšky se vydali k vý‑
znamnému stromu – Hruška
na čihadlech, hruška polnič‑
ka. Pak se šlo zpět do Vysokých
Popovic, směrem na Příbram,
ke koupališti Doubí. Všichni
popřáli I. Dvořákové a B. Klí‑
movi k narozeninám a nako‑
nec se vydali do Rapotic (vedli
E. a M. Chadimovi).
Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka
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Zprávy od zahrádkářů
Květen – měsíc, kdy se jahody začínají červenat a práce
na zahradách přibývá. To zná pravděpodobně každý,
kdo si chce na zahrádce vypěstovat své vlastní plody.
Není to ale pouze květen, kdy
je potřeba pracovat. V letoš‑
ním roce Zahrádkáři v Zastáv‑
ce již v únoru provedli stříhání
stromků v obci Zastávka.

Členství ve sboru Zahrád‑
kářů není však jen o práci,
18. března 2022 se někteří čle‑
nové vydali na tradiční výstavu
a degustaci vín do Slovenského

Grobu. Je až neuvěřitelné, jak
skvěle se s místními zahrádká‑
ři udržuje dlouholetá družba.
A k tomu také patří pravidel‑
né pozvánky na zajímavé akce.
Duben proběhl ve zname‑
ní většího setkání členů, a to
na tradiční výroční schů‑
zi v klubovně. Po dvou letech
situace dovolila uspořádat ji
v běžném termínu. Na schů‑
zi se, kromě zhodnocení výro‑
by povidel, moštování a opravy
na budově, členové také odrea‑
gují a užijí si trochu společen‑
ského kontaktu.
Hana Procházková,
Zahrádkáři Zastávka
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Čutání čutálistů a čutálistek
Čechie v roce 115
Čas skutečně letí… Už je tomu opravdu 115 let, kdy parta nadšenců
v čele s Theofilem Hegnerem přinesla do naší krásné obce minimálně
stejně krásnou hru, jejíž sláva hvězd se dotýká. Správně tipujete,
že hru fotbalovou. Samozřejmě nejen ji. I když přece jen je Čechie
spojována ponejvíce s oním kulatým sešívaným nesmyslem.
Ač někdy není zcela kulatý a sešívaný už taky dávno není.
Jsem synem fotbalisty. Moje
maminka říká, že jak fotbali‑
sta uvidí balon, tak se mu švy
v šedé kůře mozkové rozestou‑
pí a zaujmou strukturu jako švy
na fotbalové mičudě. Určitě je
to úplný nesmysl. Tatínek nás
totiž hned od mého narození
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brával jednou za dva týdny
na krásné výlety po všech hři‑
štích v blízkém i dalekém oko‑
lí. Tam jsem se učil speciální
mluvu a logiku fotbalistickou
(přiznávám, že marně), ale
vcelku často i sledoval, jak
se z mého milujícího tatínka

během chvíle stával tvor řvou‑
cí na pána v černém: „Ty seš
fakt…“. Později jsem se potkal
se slovutným inženýrem, kte‑
rý se červenal při sousloví „prd
a čtyři ořechy“, i když se vstu‑
pem na zelený trávník a při
pohledu na fotbalový míč šel
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stranou strach nejen z použí‑
vání slov řekněme peprných,
naopak zdatně používal štípá‑
ní těch nejcitlivějších částí těla
fotbalistického, aby obdob‑
né výrazivo vyloudil i na sou‑
peři. Fotbal prostě přináší na‑
prosto neuvěřitelné zážitky,
vzrušující příběhy a neobyčej‑
ná kamarádství i těch, kteří se
oštipovali po 90 minut na růz‑
ných místech, no prostě všude.
A to se kolem fotbalu motám
necelých 57 let. Co teprve zá‑
žitky Čechie, která fotbal pro‑
vozuje více než dvakrát déle.
Ale i ty máme a mnohé z nich
se dodnes předávají z generaci
na generaci. Máme však i Borka
Vinohradského, který je zazna‑
menává. V knížce o Zastávce si
je již na podzim budete moct
přečíst. Verze necenzurované
si pak lze vyslechnout zejmé‑
na v okamžicích, kdy se nad
rožněm točí prasátko. A ještě
jedna věc pro fotbal platí. Fot‑
balisté potřebují diváky a po‑
sluchače. Koneckonců proto
jsem u fotbalu tak dlouho zů‑
stal i já, ač jsem se do mičudy
málokdy trefil. Proto přijďte
za námi fotbal hrát, nebo mu
fandit, nebo ho trénovat, nebo
si o něm povídat…
Když máme ten letní zpravo‑
daj s letním čtením, tak jsem si
snad mohl dovolit obšírnější
úvod ke stavu čutání v první
polovině roku, který je již sto‑
patnáctým v historii Čechie.
Ke sportu se snažíme přivést již
děti starší tří let, ačkoliv s těmi
si hlavně hrajeme. Je fajn i pro
nás trenéry se nechat inspiro‑
vat dětmi a učit se od nich zas
a znovu lásce ke hře. Ač není
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jasné, že hra fotbalová u dětí
nakonec zvítězí.
Starší a mladší přípravka
už hrají „mistráky“. Mají dre‑
sy, štulpny, chrániče a už jsou
to opravdu šikovní fotbalisté.
Taky porazili Rosice. Tedy ne
že by to bylo důležité, proto‑
že je přece důležitější si dobře
zahrát. A taky je důležité fan‑
dit dobrému fotbalu. Ale když
to tak nějak sejde, a ještě po‑
razíme Rosice, tak se to taky
počítá…
Starší a mladší žáci, to už jsou
páni fotbalisté. Letos se nám
v obou kategoriích moc daři‑
lo. Když píšu moc, tak myslím
až tak, že to vypadá na postup
do krajské souže. Prostě bude‑
me v kraji. Aby taky ne, když
jsme ve starších žácích nasázeli
soupeřům 105 branek a v mlad‑
ších žácích jako jediní více než
100 branek, přesněji 102.
Dorostenci v končící fotba‑
lové sezoně 2021/2022 rovněž
sahají po vítězství v okresním
přeboru. Ale v době, kdy píšu
tyto řádky, mají ještě dva zá‑
pasy nadstavbové části. Postup
však není tak moc vzdálen.
Tady však už mluvíme s takřka
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dospělými chlapy a jejich ná‑
zory je třeba vést v patrnosti.
Moc bychom totiž chtěli, aby‑
chom nadále jako jedni z mála
byli schopni obsazovat v soutě‑
žích všechny věkové kategorie.
Muži A hrají řadu let po sobě
nejvyšší soutěž v historii Če‑
chie. A letos ji hrají setsakra
dobře. Před posledním zápa‑
sem jsou v tabulce na prvním
místě se skórem 93:29, přičemž
druhý nejlepší tým vstřelil
o dvacet gólů méně. Důležitěj‑
ší však je, že fotbal hráče baví,
drží spolu a chtějí hrát dobrou
kopanou pro sebe i své diváky.
Pokusíme se udělat vše pro to,
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aby radost ze hry zůstala tím
nejdůležitějším pro naše „áčko“
a radost z „áčka“ tím nejdůleži‑
tějším pro nás fandy a fanynky.
Až se k vám dostane aktuál‑
ní číslo Zastáveckého zpravo‑
daje, budete už znát rozluště‑
ní hádanky výsledků u „áčka“
i u dorostenců. Ale já pevně vě‑
řím, že při jakémkoliv rozuzle‑
ní zůstane věrni Čechii a fotba‑
lu a čutálistům a čutálistkám.
Těšíme se s vámi na setkání hři‑
šti TJ Čechie Zastávka.
Za všechny Čechiáky vám
vše nej přeje
Petr Pospíšil, bafuňář

18. 6. a 13. 8. 2022
projeďte se mezi Zastávkou, Babicemi
a Zbýšovem parním vláčkem
a nechejte si vytřepat duši v důlní
soupravě Muzea průmyslových železnic
poznejte drsný život a práci horníků
v exkluzivně otevřené těžní věži Simson
ve Zbýšově, průvodci vám budu bývalí
havíři
vylezte si s průvodcem na haldy
v Babicích a Zbýšově
vydejte se v Zastávce k bývalému
cechhausu, kde se havíři modlili před
sfáráním, ve Zbýšově se projděte
na unikátní cihelnu, z jejíž cihel jsou
hornické kolonie

18. 6. si můžete prohlédnout řadu
historických fotograﬁí a třeba na nich
najdete svého příbuzného
13. 8. s námi posnídejte na zbýšovské
haldě

Sfárej
s námi!

www.mikroregionkahan.cz

Školství
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Univerzita třetího věku MU – udržujte
aktivní mysl v každém věku!
Jak lépe využít volný čas než
opět zasednout do školních la‑
vic? Masarykova univerzi‑
ta nabízí studijní programy
pro seniory v rámci Univer‑
zity třetího věku. Seniorské
vzdělávání každoročně roste
na popularitě a Univerzita tře‑
tího věku Masarykovy univer‑
zity patří frekvencí kurzů a po‑
čtem studentů k těm největším
v ČR. Fungování U3V MU ne‑
přerušila ani pandemie, kdy
byly přednášky a kurzy orga‑
nizovány online.
Studium na U3V MU udržuje
paměť v neustálé aktivitě. Jed‑
notlivé přednášky seniorům
přináší zajímavé informace
a zároveň je obohacují o nové
poznatky z řady rozmanitých
oborů. Výuka umožňuje setká‑
ní se špičkovými odborníky
z nejrůznějších pracovišť Ma‑
sarykovy univerzity, ať už se
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jedná o lékaře, pedagogy, vědce
či právníky. Na přednáškách je
možné navázat nová přátelství
s vrstevníky podobného smýš‑
lení a zájmů.
Základem nabídky U3V MU
jsou dlouhodobé kurzy a pro
akademický rok 2022/2023 je
připravena pestrá nabídka, ze
které si vybere každý. Přihlásit
se můžete do tříletého Všeobec‑
ně zaměřeného kurzu, který je
určen všem, kdo mají zájem
o všeobecný přehled, jelikož
je připravován ve spolupráci
se všemi deseti fakultami MU.
Obdivovatele umění jistě na‑
dchne tříletý kurz Umělecká
díla a podoby jejich umělecko‑
historického vysvětlení, který
je pořádán ve spolupráci se Se‑
minářem dějin umění FF MU
a bude se zabývat umělecký‑
mi díly, která vznikla od ra‑
ného novověku až po součas‑
nost. Oba tříleté kurzy jsou
zakončeny slavnostní promocí,
na níž účastníci obdrží osvěd‑
čení o absolvování kurzu. Dále
je možné se přihlásit do jed‑
noletých kurzů, kterými jsou
Kulturní dědictví a památková
péče na Moravě, jenž je pořá‑
dán ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem, a také
kurz Univerzita třetího věku
a Moravské zemské muzeum.
Nad rámec základního pro‑
gramu jsou nabízeny také te‑
maticky zaměřené, tzv. krát‑
kodobé kurzy. Pro ty, kteří
mají zájem se dále vzdělávat či

se účastnit zajímavých aktivit
a přednášek, připravujeme ja‑
zykové a pohybové kurzy, sbo‑
rový zpěv, kreativní dílny,
kurzy s tematikou archeolo‑
gie, kyberbezpečnosti, astro‑
nomie, cestování a mnoho dal‑
šího. Nechybí také nejrůznější
exkurze, koncerty a mimořád‑
né přednášky.
Výuka na Univerzitě třetí‑
ho věku MU probíhá zpravidla
jednou za 14 dní, a to v obdo‑
bí od října do května. Jednotli‑
vé přednášky trvají 90 minut.
Vzdělávání je bezplatné, kaž‑
doročně se hradí pouze zápis‑
né, které pro tento akademic‑
ký rok činí 800 Kč.
Přihlášky ke studiu bu‑
deme přijímat od 2. května
do 30. června 2022, a to elek‑
tronicky, nebo osobně v kan‑
celáři U3V MU (Komen‑
ského nám. 2, Brno). Další
informace a podrobnosti o na‑
bízených kurzech naleznete
na www.u3v.muni.cz.
Kolektiv U3V MU

Školství

Zápis dětí
Zápis do 1. tříd
Ve dnech 4. a 5. dubna 2022
se uskutečnil na naší škole zá‑
pis budoucích prvňáčků. Jsme
moc rádi, že jsme je tentokrát
mohli přivítat společně s ro‑
diči osobně. V minulých dvou
letech nám to bohužel zne‑
možnila koronavirová náka‑
za. Zatímco rodiče vyřizova‑
li potřebné dokumenty, jejich
děti si mohly společně s učite‑
li prohlédnou školní třídu, vy‑
zkoušet si například, jak se sedí
ve školní lavici i různé jiné za‑
jímavé dovednosti a aktivity,
jež by měl nastupující prvňá‑
ček zvládnout. Nakonec si děti
odnesly drobné dárečky, kte‑
ré pro ně vyrobili jejich star‑
ší spolužáci.K zápisu se do‑
stavilo celkem 61 dětí, z toho
26 dívek. S rodiči 11 dětí jsme

se domluvili na odkladu a je‑
den zákonný zástupce vzal žá‑
dost o přijetí zpět. Do prvních
tříd nám tedy ve školním roce
2022/2023 nastoupí celkem
49 žáků. Tento počet může být
změněn po zápisu ukrajin‑
ských dětí.
Vzhledem k vysokému počtu
nových prvňáčků budou pro ně
v září otevřeny tři první třídy.
Zápis k předškolnímu
vzdělávání
Na naší škole proběhl
ve dnech 2. a 3. 5. 2022 zápis
dětí do mateřských škol školní‑
ho roku 2022/23. Žádost o při‑
jetí dětí do MŠ podalo celkem
52 zákonných zástupců. Cel‑
kem jsme přijali 33 dětí, 19 dětí
nebylo přijato, z toho 11 dětí,
které mají bydliště na Zastávce.

Jsou to děti, které dosáhnou tří
let až v průběhu školního roku
2022/23.
Z hlediska spádovosti se při‑
hlásilo do MŠ celkem 44 dětí.
8 dětí je z jiných obcí nebo
měst (Rosice, Zbraslav, Náměšť
nad Oslavou, Vysoké Popovice,
Brno, Zbýšov).
Statistické údaje (rozdělení přijatých na detašovaná
pracoviště):
• MŠ U Školy: přijato celkem
14 dětí.
• MŠ Havířská: přijato celkem
12 dětí.
• MŠ Babice u Rosic: přijato
celkem 7 dětí.
Mgr. Lenka Foralová
a Mgr. Radka Bochníčková,
ZŠ a MŠ TGM Zastávka

Informace z DDM
Na jaře se příroda probouzí, vše se zelená, kvete a je
radost se na to koukat. V jarní době nás o to víc těší
potkávat usměvavé děti plné energie. Proto jsme
v Domečku nelenili a uspořádali několik jarních akcí.
Prvním počinem byl pří‑
městský tábor pořádaný
v termínu jarních prázdnin.
Hlavním tématem byla po‑
volání – děti se tedy na chvíli
staly kuchařem, zahradníkem
nebo detektivem. Zahrály si
spoustu her a vyrobily zají‑
mavé výrobky.

Následující akcí byl již tra‑
diční turnaji ve stolním tenisu.
Jsme rádi, že po dvouleté vynu‑
cené pouze se sešlo tolik hráčů
a našli se i noví účastníci, ze‑
jména z řad dětí. Opět se bylo
na co dívat a především finá‑
lový zápas dvouhry mužů měl
náboj – odehrálo se pět setů

a rozhodoval opravdu každý
vyhraný míček.
Úplně novou akci si vymys‑
lely děti z kroužku Instrukto‑
ři. V březnu uspořádaly večerní
hru Hledání skřítků pro krou‑
žek dobrodruhů. Hru si děti sa‑
mostatně vymyslely, připravily
a uskutečnily. Instruktoři byli
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Turnaj ve stolním tenisu

schovaní v babickém lese a děti
je hledaly jen za svitu čelovek.
Indicie, jež získaly od skřítků,
je dovedly až k pokladu. Atmo‑
sféra večerního lesa byla zážit‑
kem pro obě skupiny. Jsme rádi
a hrdí na naše mladé instrukto‑
ry a věříme, že přijdou s další‑
mi nápady a akcemi.
Duben jsme zahájili výle‑
tem do pražské zoo, který byl
odměnou pro děti navštěvující
kroužky DDM. Počasí bylo aprí‑
lové, ale to nám hrálo do karet.
Zoo jsme měli sami pro sebe
a trasu jsme naplánovali tak,
abychom se během dne vždy
měli možnost ohřát v některém
z pavilonů. Stihli jsme krme‑
ní tučňáků a chovatelka goril
vyprávěla o samci Richardovi
a jeho smečce jen pro nás. Do‑
konce i lanovkou jsme se svezli!
Troufám si říci, že pro některé
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byl tento den opravdu životním
zážitkem.
Týden nato jsme s kroužkem
Dramaťáček hostovali na akci
Velikonoční kumštování v Ro‑
sicích. Děti secvičily pro ty nej‑
menší představení O dvanác‑
ti měsíčkách. Pokud je úspěch
měřitelný počtem diváků, pak

Výlet do Zoo Praha

to byla akce veleúspěšná. Tro‑
chu nás samotný zájem i zasko‑
čil a museli jsme některé scé‑
ny za pochodu lehce upravit,
ale i to jsou zkušenosti pro dal‑
ší roky.
O víkendu v neděli 10. dub‑
na 2022 se konala tradiční
akce – Aprílový běh. Přívlastek

Školství
„aprílový“ tentokrát stopro‑
centně sedl. Během hodiny se
vystřídala snad všechna roč‑
ní období – ale ani sněžení ty
nejodhodlanější neodradi‑
lo. Nejmenší děti si zazávodi‑
ly na hřišti, ti starší se vrhli
na trať do lesa. A opět všechny
spojil dobrý pocit, že udělali
něco pro svou fyzickou kondici.
Ve středu 13. 4. pořádalo Re‑
gionální informační centrum
Barevné Velikonoce. Na této
akci jsme rádi spolupracova‑
li, připravili jsme výtvarné
a „jídelní“ dílničky pro děti.
Bylo to moc příjemné odpole‑
dne. A velká návštěvnost svěd‑
čí o zvětšující se oblibě podob‑
ných akcí v Zastávce.
Konec dubna je spojen s Ča‑
rodějným rejem a pálením ča‑
rodějnic. Samotnému reji před‑
cházelo přespání instruktorů
na DDM, kde probíhaly ješ‑
tě poslední intenzivní přípra‑
vy a dochystávání kostýmů.
Na akci samotné čekaly děti
záludné úkoly – např. najít

Čarodějný rej

ingredience ke kouzelnému
lektvaru, přeletět na koště‑
ti kouzelnou horu nebo projít
pavučinou jedovatého pavou‑
ka. Na závěr děti našly pravou
čarodějnici a akce vyvrcholi‑
la jejím upálením na hranici
a opékáním prvních špekáčků
v tomto roce.
Jarní měsíce přály i aktivi‑
tám na poli výtvarném a kre‑
ativním. Proběhly tradič‑
ní výtvarné dílny pro dospělé
i rodiče s dětmi, na nichž se
účastníci naučili drátovat, vy‑
robili si jarní velikonoční vě‑
nec a spoustu originálních ke‑
ramických výrobků. Dílny měly
velký úspěch a určitě je hodlá‑
me na podzim zopakovat.
Největší změnou v tom‑
to roce je už na první pohled
nová budova v objektu DDM.
Spousta z vás se nás v průběhu
jara ptala, co se vlastně u nás
chystá? Jsme rádi, že přístavba
nové budovy se blíží do finá‑
le a již na tábory ji budou moci
děti využívat. V nové budově

budou čtyři nově vybavené
učebny pro děti z našich krouž‑
ků a nové učebny budou moci
využívat i další zastávecké or‑
ganizace a spolky. Více infor‑
mací se jistě dozvíte v příštím
Zpravodaji a budeme se těšit,
až naši novou budovu navští‑
víte, abyste vše viděli na vlast‑
ní oči. Nic dalšího vám ale dnes
již neprozradíme!
Na závěr bychom vás rádi po‑
zvali na dva jednodenní auto‑
busové výlety s odjezdy z Babic,
Zastávky, Rosic i Brna, které
jsme pro vás připravili:
Neděle 28. srpna 2022: Semmering – Rakousko – turistika, výhledy na železniční via‑
dukty (UNESCO), dle zájmu
výšlap nebo výjezd lanovkou
na Hirschenkogel – výhledy
na Vídeňské Alpy, cena: 690 Kč.
Středa 28. září 2022 (státní
svátek): Schneeberg – Rakousko – turistika, na nejvyšší horu
Vídeňských Alp můžeme vyra‑
zit pěšky, lanovkou nebo využít
zubačku. Vláček zájemce dove‑
ze až na vrch, kam ráda vyrá‑
žela za odpočinkem i císařovna
Sissi. Cena: 690 Kč.
Pro více informací k těm‑
to výletům nás neváhejte kon‑
taktovat, nebo navštivte naše
webové stránky.
My v DDM již žijeme tábory,
těšíme se na první tábor a s ním
i na letní pohodovou atmosfé‑
ru. Hry jsou nachystané, bazén
napuštěný a nová budova také
připravena. Léto může začít.
Vám přejeme pěknou dovole‑
nou, příjemné počasí a těšíme
se i na setkání i s vámi.
DDM Zastávka
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Nabitý závěr školního roku v ZUŠ
V posledních měsících byli naši žáci i jejich vyučující doslova
v jednom kole. Nacvičování, koncerty, výstavy, festival,
vernisáže, zkoušky, … Podívám‑li se do kalendáře, zjišťuji,
že máme za sebou více akcí než v „předcovidových“ letech.
Jen v květnu jich bylo patnáct. Potřebovali jsme si snad vynahradit
tu dlouhou dobu bez možnosti zažít kulturu „naživo“?
Kdo ví. Možná se to prostě
sešlo jen tak náhodou. Ale jsem
za to rád. A jsem velmi rád, že
jsme mohli po dlouhých dvou
a půl letech zahrát našim star‑
ším spoluobčanům v domově
pro seniory. Oni totiž neměli
možnost navštěvovat náš vir‑
tuální koncertní sál a obecně
měli velmi omezené možnos‑
ti kulturního a společenské‑
ho vyžití.
Živé vystoupení je nena‑
hraditelné také v situaci, kdy
zrovna absolvujete několika‑
leté studium. Přestože pří‑
prava i provedení absolvent‑
ského vystoupení stojí mnoho

času a úsilí a je zdrojem ne‑
malého stresu, je to důležitý
milník, vyvrcholení mnoha‑
leté práce. Umožňuje před‑
vést sobě i svým blízkým, co
jste se naučili, užít si neopa‑
kovatelnou atmosféru koncer‑
tu a mít z akce nahrávku, jejíž
zhlédnutí vám po letech pomů‑
že znovu si tento zážitek při‑
pomenout. Rosická ZUŠ mívá
obvykle dva absolventské kon‑
certy. Letos se nám však sešlo
tolik absolventů, že jsme mu‑
seli uspořádat hned čtyři kon‑
certy. Připomeňme si tedy le‑
tošní zastávecké absolventy
jmenovitě (viz tabulka níže).

V posledních letech se dě‑
jištěm absolventských kon‑
certů stalo Zámecké kultur‑
ní centrum v Rosicích. I letos
se zde uskutečnily dva absol‑
ventské koncerty. Absolventi
tanečního oboru měli tento‑
krát svůj samostatný koncert
v kulturním domě Cristal. Ně‑
kteří absolventi pak měli mož‑
nost užít si tento důležitý ve‑
čer v netradičních prostorách
hudebního salonku rosického
zámku. A byl to koncert sku‑
tečně kouzelný: krásné pro‑
story a výborná akustika dala
vyniknout zejména skladbám
„starých mistrů“.

Jméno

Obor

Vyučující

Petra Valová

hra na klarinet

Eva Keřkovská

Petr Pečenka

hra na trubku

Petr Kříž

Petra Pokorná

hra na klavír

Alena Kučerová

Barbora Rozínková

hra na zobcovou flétnu

Jiří Majer

Eliška Příhodová

hra na akordeon

Jiří Skřípek

Dominika Macháčková

taneční obor

Veronika Beránková

Klára Bartesová

výtvarný obor

Irena Jochová

Josef Humpolíček

výtvarný obor

Irena Jochová

Terezie Matulová

výtvarný obor

Irena Jochová

Tadeáš Mutina

výtvarný obor

Irena Jochová
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Výstava prací žáků výtvarného oboru, duben–květen 2022, RIC Zastávka
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Díky zájmu pana kastelána
o otevření rosického zámku
veřejnosti měli i žáci výtvar‑
ného oboru možnost prezen‑
tovat své práce netradičně, a to
v zajímavých prostorách pod
šenkem, na druhém nádvoří
zámku v Rosicích a v bývalých
prostorách divadla. Absolven‑
ti výtvarného oboru pak vysta‑
vovali a obhajovali své práce
v našem Regionálním infor‑
mačním centru Zastávka. Žáci
výtvarného oboru, a hlavně je‑
jich paní učitelka, si našli ještě
jedno zajímavé místo k dlouho‑
dobé výstavě svého umění –
vlastnoručně si vymalova‑
li svou učebnu. Podívejte se

02 | 2022
na fotografii, jak se jim to po‑
vedlo. Myslíte, že bychom měli
mladým výtvarníkům poskyt‑
nout ještě více prostoru pro je‑
jich realizaci? Co třeba Dělnic‑
ký dům?
No, nějaké možnosti ješ‑
tě vymyslíme, Dělnickému
domu však nechme jeho osobi‑
tou tvář. Jsme rádi, že jej mů‑
žeme využívat také pro naše
akce. Pomyslným uzavřením
tohoto školního roku byl závě‑
rečný žákovský koncert, kte‑
rý se konal právě v sále Děl‑
nického domu. A skutečnou
tečku za školním rokem na‑
píšeme 26. června 2022 v za‑
hradě Dělnického domu, kde

Malování stěny v učebně výtvarného oboru
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se uskuteční vystoupení žáků
ZUŠ v rámci zastávecké pou‑
ti. Tato akce už bude skutečně
poslední.
Patnáct květnových akcí
zmiňovaných v úvodu článku
je číslo za celou ZUŠ Rosice. Ale
vzhledem k tomu, že má kvě‑
ten dvaadvacet pracovních dní,
v celé škole navíc probíhala ně‑
kolikadenní kontrola České
školní inspekce a v posledním
týdnu se ještě konaly postupo‑
vé zkoušky, byl to opravdu hek‑
tický měsíc.
S přáním příjemného léta
Jiří Skřípek, ZUŠ Rosice,
pracoviště Zastávka

Závěrečný žákovský koncert ZUŠ,
26. května 2022,
Dělnický dům

Mladí hasiči ze Zastávky

Vycházka KS Zastávka – PP Kozének u Senorad, foto B. Vinohradský

