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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je před vámi podzimní čís‑
lo Zastáveckého zpravodaje.
Asi nejvíc bych si přál, aby
v době, kdy budete číst ten‑
to článek, skončila válka.
Nejlépe samozřejmě všechny
ozbrojené konflikty, ale ze‑
jména mám na mysli konflikt
nejbližší, válku na Ukrajině.
Byl bych šťastný, kdybychom
nepodporovali zabíjení civi‑
listů našimi zbraněmi a ne‑
museli ještě poslouchat slo‑
va některých politiků, kteří
smrt civilistů oceňují. Moji
prarodiče zažili druhou svě‑
tovou válku a z jejich vyprá‑
vění mi bylo vždy zřejmé, že
je válka obludná nejen díky
zabíjení, ale i tím, že se roz‑
vrací vztahy mezi lidmi, ro‑
dinami, kamarády. Snažím
se věřit, že politici vyslyší co
nejdříve hlas obyčejných lidí
válkou nejvíce trpících.

Ilustrační foto
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Podzim v životě v naší obci
jsme přivítali novým školním
rokem v opravených, upra‑
vených a dostavěných zaří‑
zeních. Snad se v nich bude
našim dětem líbit a naučí se
tam spoustu dovedností, zna‑
lostí a úctě k lidskému živo‑
tu. Budeme moc rádi, když
nám s tím pomůžete v rodi‑
nách, stejně jako v široké škále
kroužků již exitujících, nebo
těch, jež můžete založit. Rádi
vám v tom pomůžeme.
Budu rád, když se v násle‑
dujících dnech potkáme i při
připomínce některých vý‑
znamných výročí připadají‑
cích na letošní rok. Sto pat‑
náct let od založení Čechie si
samozřejmě nejlépe připome‑
neme na hřišti, ale historii této
organizace si můžeme připo‑
menout i na říjnové výstavě
v RIC Zastávka. Devadesát let

od položení základního ka‑
mene současné školní budo‑
vy si připomeneme progra‑
mem ve škole, kterou si při
té příležitosti budeme moct
pořádně prohlédnout. A ne‑
jen prohlédnout, ale též si
moci přečíst i první ucelenou
publikaci o Zastávce. Křest
28. října 2022 je jak doufám
již definitivní.
A také nás za několik málo
dnů čekají volby do zastupi‑
telstva naší krásné obce. Jsem
přesvědčen, že si 23. nebo
24. září najdete čas na návště‑
vu volební místnosti a využi‑
jete svůj hlas k tomu, aby se
Zastávka dále rozvíjela. Přeji
příjemné čtení dalších infor‑
mací v našem periodiku a tě‑
ším se s vámi na shledanou.
Petr Pospíšil,
starosta obce
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Výpis usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Zastávka
4. 3. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 4. 3. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 4. 3. 2022 pana JP a pana ZS,
3. výběr nejvhodnější nabídky a přidělení této
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zázemí k víceúčelovým sportovním plo‑
chám v obci Zastávka“ firmě UNIVERS, s. r. o,
Zastávka u Brna, 1. máje 87, 664 84, která po‑
dala nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce: 5 301 000 Kč bez
DPH, stejně jako příslušnou smlouvu o dílo.

II. ZO bere na vědomí:
1. protokol hodnocení nabídek ze dne
4. 3. 2022 s názvem „Zázemí k víceúčelovým
sportovním plochám v obci Zastávka“.

III. ZO ukládá:
1. starostovi zabezpečit další nezbytné úkony
k této veřejné zakázce malého rozsahu, ze‑
jména uzavřít smlouvu na plnění předmětu
této veřejné zakázky malého rozsahu a pro‑
vést posouzení splnění podmínek účasti v za‑
dávacím řízení.

30. 3. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 30. 3. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 30. 3. 2022 pana AD a pana PK,
3. prodej pozemku parc. č. 161/18, ostatní plo‑
cha, o výměře 157 m2 za cenu 150 Kč/m2 a ná‑
klady prodeje,
4. prodej bytové jednotky č. p./č. jednotky 79/3,
způsob využití byt, jednotka vymezená dle

5.

6.
7.

8.
9.

zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, o ve‑
likosti 105,86 m2, nacházející se a vymezená
v 3. nadzemním podlaží v budově Zastávka,
č. p. 79, byt. dům, LV č. 1037 postavené na po‑
zemku parc. č. 24/1, LV 1037, zastavěná plo‑
cha a nádvoří, v k. ú. Zastávka, obec Zastáv‑
ka. K jednotce náležející spoluvlastnický podíl
ve výši id. 14/100 na společných částech shora
uvedené budovy 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. Za‑
stávka, obec Zastávka, a spoluvlastnický po‑
díl ve výši id. 14/100 na pozemku parc. č. 24/1
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Zastávka,
obec Zastávka. Jednotka s podílem na pozem‑
ku je zapsána v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno‑venkov na LV
č. 1038 pro obec a kat. území Zastávka a bu‑
dova a pozemek jsou zapsány v katastru nemo‑
vitostí vedeném Kat. úřadem pro Jihomorav‑
ský kraj, Katastrální pracoviště Brno‑venkov
na LV č. 1037 pro obec a kat. území Zastávka,
směnu pozemků parc. č. 795/8, ostatní plocha,
dráha o výměře 181 m2, parc. č. 792/5, ostatní
plocha, dráha, o výměře 39 m2, ve vlastnic‑
tví obce Zastávka za pozemky parc. č. 794/7,
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě‑
ře 78 m2, a parc. č. 794/8, ostatní plocha, jiná
plocha, o výměře 195 m2,
rozpočtové opatření č. 3/2022 obce Zastávka,
poskytnutí individuální dotace pro Regio‑
nální úzkorozchodnou železnici z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2022 ve výši 70 000 Kč
na rok 2022,
poskytnutí individuální dotace pro Práh jižní
Morava, z. ú., z rozpočtu obce Zastávka v roce
2022 ve výši 23 500 Kč na rok 2022,
poskytnutí individuální dotace pro Společ‑
nost pro ranou péči, pobočka Brno, z rozpočtu
obce Zastávka v roce 2022 ve výši 10 400 Kč
na rok 2022,
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10. poskytnutí individuální dotace pro Penzion
pro důchodce Rosice, příspěvková organi‑
zace, z rozpočtu obce Zastávka v roce 2022
ve výši 94 090 Kč na rok 2022,
11. aktualizovaný strategický rámec MAP –
seznam investičních priorit ZŠ pro léta
2021–2027,
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Za‑
stávka a Izolservis, spol. s r. o.,
13. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi obcí Za‑
stávka a AV Media systems, a. s.,
14. nájemní smlouvu do 30. 6. 2022,
15. nominaci a následné zvolení do funkce příse‑
dícího Okresního soudu Brno‑venkov,
16. přijetí dotace z Národní sportovní agentury
včetně podmínek pro čerpání této investiční
dotace na akci „Zázemí u kurtů a víceúčelo‑
vých ploch“ a ukládá starostovi činit všech‑
ny následné kroky, které budou vyžadovány
ze strany poskytovatele dotace,
17. příkazní smlouvu mezi obcí Zastávka a TR
na technický dozor investora nad provádě‑
ním stavby „Zázemí k víceúčelovým sportov‑
ním plochám v obci Zastávka“.

II. ZO bere na vědomí:
1. záměr prodeje pozemku parc. č. 1235, zahra‑
da, o výměře 92 m2,
2. záměr prodeje pozemku parc. č. 191/1, zahra‑
da, o výměře cca 216 m2,
3. rozpočtové opatření č. 2/2022 obce Zastávka,
4. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
5. záměr výpůjčky pozemku parc. č. 1030.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce informovat předsedkyni
Okresního soudu Brno‑venkov o skutečnosti,
že obec Zastávka doporučuje přísedící Okres‑
ního soudu Brno‑venkov paní.

27. 4. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 27. 4. 2022,
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2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 27. 4. 2022 pana PP a pana JP,
3. podklady, na jejichž základě bude možné pro‑
věřit účetní závěrku obce Zastávka a zjistit,
zda tato závěrka poskytuje věrný a pocti‑
vý obraz účetnictví a finanční situace účet‑
ní jednotky:
– Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zis‑
ku a ztrát, Příloha, Fin 2 - 12M
– Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
– Inventarizační zpráva,
4. podklady, na jejichž základě bude možné pro‑
věřit účetní závěrku příspěvkových organiza‑
cí Základní škola a Mateřská škola T. G. Masa‑
ryka Zastávka, příspěvková organizace, Dům
dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organi‑
zace a RIC Zastávka, příspěvková organiza‑
ce, a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky:
– Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz zis‑
ku a ztrát, příloha
– Záznamy z veřejnosprávních kontrol prove‑
dených v přísp. organizacích
– Inventarizační zpráva,
5. odpisový plán Domu dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace, na rok 2022, aktua‑
lizaci s platností od 1. 5. 2022,
6. dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepra‑
vě a odstraňování odpadu v obci Zastávka
š. 10/21, mezi obcí Zastávka a firmou KTS
Ekologie, s. r. o.,
7. prodej pozemku parc. č. 1235, zahrada, o vý‑
měře 92 m2 za cenu 150 Kč/m2 a náklady
prodeje,
8. prodej pozemku parc. č. 191/4, zahrada, o vý‑
měře cca 216 m2 za cenu 150 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje,
9. výsledek výběrového řízení na zhotovite‑
le projektové dokumentace přístavby ma‑
teřské školy U Školy, kterým je společnost
IDEARCH, s. r. o. – architektonická a projekč‑
ní kancelář, IČ: 116 403 32, se sídlem: Malinov‑
ského náměstí 603/4, Brno, a pověřuje staros‑
tu obce podpisem příslušné smlouvy,
10. výsledek výběrového řízení na zhotovitele re‑
konstrukce bytu č. 1 v bytovém domě Stará
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osada 10, kterým je společnost Univers, s. r. o.,
IČ: 499 766 99, se sídlem: 1. máje 87, Zastávka,
a pověřuje starostu obce podpisem přísluš‑
né smlouvy,
11. uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 9, v byto‑
vém domě Stará osada 9, a to do 31. 12. 2022,
12. uzavření nájemní smlouvy v bytě č. 6, v byto‑
vém domě Stará osada 11, a to do 31. 12. 2022,
13. vyhlášení výběrového řízení na pronájem re‑
staurace Stadion a ukládá starostovi obce za‑
jistit zveřejnění tohoto výběrového řízení,
14. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030075445/003DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – Knotek: NN přip. kab. sm.“
na pozemku parc. č. 162 v k. ú. Zastávka,
15. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030071413/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – Řezáč: NN přip. kab. ved.“
na pozemku parc. č. 174/1 v k. ú. Zastávka,
16. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030073454/001DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – Otoupalík: NN přip. kab.
ved.“ na pozemku parc. č. 1038/1, 992/1, 993/1
a 994/1 v k. ú. Zastávka,
17. uzavření Smlouvy č.: ZN-001040022128/002DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – U Školy 237: NN kab. příp.“
na pozemku parc. č. 443/1 v k. ú. Zastávka,
18. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030076195/002DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společností
EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace stav‑
by „Zastávka – Menšík: NN přip. kab. příp.“
na pozemku parc. č. 86/20 v k. ú. Zastávka,
19. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030076300/002DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Zastávka a společnos‑
tí EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Zastávka – EUROPLAST - Morava: NN

přip. kab.“ na pozemku parc. č. 675/2 v k. ú.
Zastávka,
20. uzavření Smlouvy o výpůjčce části nemovité
věci mezi obcí Zastávka a společností GREEN
Logistics CZ, s. r. o., za účelem zřízení veřej‑
ného místa zpětného odběru odpadních pne‑
umatik, kdy se jedná o prostor pro umístění
kontejneru v areálu Sběrného střediska od‑
padů na ulici Havířská, parc. č. 1030 v k. ú.
Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 4/2022, 5/2022,
6/2022 obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
3. záměr pronájmu parc. č. 1130/9, zahrada,
o výměře 293 m2,
4. záměr pronájmu pozemku parc. č. 1003/12,
zahrada, o výměře 125 m2,
5. záměr prodeje pozemku parc. č. 123/36, o vý‑
měře 18 m2.

25. 5. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 25. 5. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 25. 5. 2022 paní AŠ a pana PŠ,
3. vstup obce Zastávka jako zakládajícího člena
do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE
se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
IČO dosud nepřiděleno, zakládaného za úče‑
lem společné realizace odpadového hospodář‑
ství a zavádění principů oběhového hospo‑
dářství do praxe s cílem uspořit prostředky
a zefektivnit využití dotací,
4. že se obec Zastávka stane členem Dobrovol‑
ného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem
Zakládající smlouvy Dobrovolného svazku
obcí KTS EKOLOGIE, jejíž přílohou jsou Sta‑
novy Dobrovolného svazku obcí KTS EKO‑
LOGIE a splacením vstupního členského pří‑
spěvku 50 000 Kč, na který bude započítána
úhrada za převod podílu obce ve společnosti
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KTS EKOLOGIE, s. r. o. na Dobrovolný svazek
obcí KTS EKOLOGIE,
5. vstupní členský příspěvek obce Zastávka
do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLO‑
GIE ve výši 50 000 Kč,
6. převod podílu obce ve společnosti KTS EKO‑
LOGIE, s. r. o. se sídlem Hutní osada 14,
664 84 Zastávka, IČO: 283 10 942 na nově
založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKO‑
LOGIE za cenu odpovídající peněžitému
vkladu vloženému do společnosti KTS EKO‑
LOGIE, s. r. o. s tím, že na pohledávku obce
ve výši 50 000 Kč za převod podílu ve spo‑
lečnosti KTS EKOLOGIE, s. r. o. bude zapo‑
čten závazek obce uhradit vstupní členský
příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS
EKOLOGIE.,
7. znění Zakládající listiny Dobrovolného svaz‑
ku obcí KTS Ekologie, a jeho stanovy upravu‑
jící poměry v dobrovolném svazku obcí,
8. pověření Petra Pospíšila, starosty obce, aby
učinil za obec Zastávku jako člena DSO KTS
EKOLOGIE veškeré související úkony, ze‑
jména podpis zakládající listiny Dobrovol‑
ného svazku obcí KTS EKOLOGIE a zastupo‑
váním obce na členské schůzi Dobrovolného
svazku obcí KTS EKOLOGIE s programem
založení Dobrovolného svazku obcí KTS
EKOLOGIE,
9. pověření starosty obce k tomu, aby uči‑
nil za obec Zastávku jako společníka spo‑
lečnosti KTS EKOLOGIE, s. r. o., se síd‑
lem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
IČO: 283 10 942 veškeré úkony, zejména
podpis smlouvy o převodu podílu ve spo‑
lečnosti KTS EKOLOGIE, s. r. o. z obce Za‑
stávka na nově založený Dobrovolný svazek
obcí KTS EKOLOGIE,
10. účetní závěrku obce Zastávka za rok
2021 s tím, že tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci
účetní jednotky obce Zastávka,
11. účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace za rok 2021 s tím, že tato závěr‑
ka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví
a finanční situaci této účetní jednotky,
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12. výsledek hospodaření příspěvkové organiza‑
ce Základní škola a Mateřská škola T. G. Ma‑
saryka Zastávka, příspěvková organiza‑
ce. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
ve výši 0,00 Kč, hospodářský výsledek z ve‑
dlejší činnosti ve výši 0,00 Kč. Vzhledem
k nulovému hospodářskému výsledku nedo‑
šlo ke schválení jeho rozdělení,
13. účetní závěrku Domu dětí a mládeže Zastáv‑
ka, příspěvková organizace za rok 2021 s tím,
že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý ob‑
raz účetnictví a finanční situaci této účetní
jednotky,
14. výsledek hospodaření příspěvkové organi‑
zace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěv‑
ková organizace. Kladný hospodářský vý‑
sledek této organizace ve výši 87 334,27 Kč
z hlavní činnosti a záporný hospodářský
výsledek z hospodářské činnosti ve výši
–909,49 Kč,
15. rozdělení kladného hospodářského výsledku
za rok 2021 ve výši 86 424,78 Kč (87 334,27 Kč
z hlavní činnosti a –909,49 Kč z hospodářské
činnosti) do fondu reprodukce investičního
majetku příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Zastávka, příspěvková organizace,
16. účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková or‑
ganizace za rok 2021 s tím, že tato závěrka po‑
skytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a fi‑
nanční situaci této účetní jednotky,
17. výsledek hospodaření příspěvkové organiza‑
ce RIC Zastávka, okres Brno‑venkov. Záporný
hospodářský výsledek této organizace ve výši
–35 947,35 Kč z hlavní činnosti a kladný hos‑
podářský výsledek z hospodářské činnosti
ve výši 45 150,00 Kč,
18. rozdělení kladného hospodářského výsled‑
ku ve výši 9 202,65 Kč (–35 947,35 Kč z hlavní
činnosti a 45 150,00 Kč z hospodářské činnos‑
ti) následujícím způsobem: 9 202,65 Kč do re‑
zervního fondu příspěvkové organizace RIC
Zastávka, příspěvková organizace,
19. přijetí dotace z ministerstva kultury na Pře‑
chod na knihovní systém Tritius,
20. uzavření nájemní smlouvy na bytovou jed‑
notku č. 7 v bytovém domě na adrese Stará
osada 9 do 31. 12. 2022,

Obec informuje
21. dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci v rám‑
ci poskytování služeb Senior taxi ze dne
29. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne
20. 5. 2019, ve kterém se mění příspěvek obce
Zastávka na provozování služby Senior taxi,
který bude činit 11 418 Kč a pověřuje staros‑
tu obce podpisem,
22. Smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a THT Po‑
lička, s. r. o., IČ: 46508147 se sídlem Staro‑
hradská 316, Polička, jejímž předmětem je re‑
alizovat opravu CAS 20 typ 3618.23/2016 dle
technické specifikace, která tvoří přílohu této
smlouvy. Cena díla je ve výši 1 984 800 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem,
23. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho‑
moravského kraje ve výši 99 000 Kč na „Po‑
řízení věcných prostředků pro jednotku SDH
obce Zastávka“ a pověřuje starostu obce je‑
jím podpisem,
24. vítěze veřejné zakázky na služby s názvem
„Skupinové úrazové pojištění hasičů – obec
Zastávka“, kterým je Hasičská vzájemná po‑
jišťovna, a. s. a pověřuje starostu obce uzavře‑
ním příslušných smluvních vztahů,
25. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi
obcí Zastávka a Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, státní příspěvkovou organizací, jejímž
předmětem je právo služebnosti k části po‑
zemku p. č. 1268/3 v k. ú. Zastávka, v rozsa‑
hu dle geometrického plánu č. 1212-145/2020
ze dne 7. 8. 2020, který je součástí smlouvy,
spočívající v umístění a vedení stavby včet‑
ně mostovky na části služebného pozemku
a přístup chůzí a příjezd nezbytnou techni‑
kou oprávněného nebo jím pověřených fyzic‑
kých či právnických osob na část služebného
pozemku za účelem provozování, provádění
údržby, oprav, prohlídek, kontrol, demontá‑
že stavby včetně stavebních úprav za účelem
modernizace a za účelem řádného hospoda‑
ření s mostní konstrukcí a zabránění ohro‑
žení či narušení plynulosti automobilové
dopravy,
26. uzavření Smlouvy č.: ZN-014330064187/001GPM o věcném břemeni mezi obcí Zastávka
a společností EG.D, a. s., jejímž předmětem je
realizace stavby „Zastávka – Hampl: NN přip.

kab. příp. “ na pozemku parc. č. 443/1 a parc.
č. 443/4 v k. ú. Zastávka,
27. uzavření Smlouvy č.: ZN-014330064189/001GPM o věcném břemeni mezi obcí Zastávka
a společností EG.D, a. s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Zastávka – Glušková: NN
přip. kab. příp. “ na pozemku parc. č. 103/1
v k. ú. Zastávka,
28. uzavření Smlouvy č.: ZN-014330066613/001GPM o věcném břemeni mezi obcí Zastávka
a společností EG.D, a. s., jejímž předmětem
je realizace stavby „Zastávka – Oujezský: NN
přip. kab. příp. “ na pozemku parc. č. 1043/3
v k. ú. Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 7/2022, 8/2022,
9/2022 a 10/2022 obce Zastávka,
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok
2021,
3. podklady předložené ke schválení účet‑
ní závěrky, zejména však Zprávu o výsled‑
ku přezkoumání hospodaření obce Zastávka
za rok 2021 vypracovanou společností TOP
AUDITING, s. r. o.,
4. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
5. záměr pronájmu pozemku parc. č. 1003/11,
zahrada, o výměře 132 m2.

13. 6. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 13. 6. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 13. 6. 2022 pana ZS a pana JP,
3. uzavření smlouvy o úvěru se společností Ko‑
merční banka, a. s., registrační číslo smlouvy
99034929883, za účelem financování „úhra‑
da podílu obce na financování projektu „I/23
hranice okresu Třebíč – úsek III a IV (Zastáv‑
ka u Brna)““ ve výši 8 000 000 Kč, s úroko‑
vou sazbou 1M pribor + 0,75 % p. a. po ce‑
lou dobu úvěru, nejpozději splatného dne
30. 4. 2029.
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29. 6. 2022
I. ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konané‑
ho dne 29. 6. 2022,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 29. 6. 2022 pana MO a pana BL,
3. rozpočtové opatření č. 13/2022 obce Zastávka,
4. souhlas s celoročním hospodařením obce
Zastávka za rok 2021 a závěrečný účet obce
za rok 2021, včetně zprávy nezávislého au‑
ditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021, a to bez výhrad,
5. pronájem parc. č. 1003/12 o výměře 125 m2
od 1. 8. 2022 za cenu 5 Kč/m2 a jeden rok,
6. pronájem parc. č. 1130/9 o výměře 293 m2
od 1. 8. 2022 za cenu 5 Kč/m2 a jeden rok,
7. prodej parc. č. 123/36 o výměře 37 m2, za‑
stavěná plocha, za cenu 300 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje a pověřuje starostu obce jejím
podpisem,
8. vyřazení místa výkonu činnosti Domu dětí
a mládeže, příspěvková organizace – soko‑
lovna, Zastávka, Stará osada 162,
9. přijetí dotace z ministerstva kultury na Pře‑
chod na knihovní systém Tritius,
10. uzavření nájemní smlouvy na bytovou jed‑
notku č. 6 v bytovém domě na adrese Stará
osada 9 do 31. 12. 2022,
11. ukončení nájemní smlouvy č. NS2/2021
k 30. 6. 2022,
12. výsledek výběrového řízení na pronájem „Re‑
staurace Stadion“ s tím, že vítězem výběro‑
vého řízení se stal jediný zájemce pan LN,
IČO: 604 311 99, Červený vrch 480, Zastávka,
13. počet členů zastupitelstva obce Zastávka
pro volební období 2022–2026 na 11 členů
zastupitelstva,
14. smlouvu o spolupráci a budoucích převodech
infrastruktury mezi obcí Zastávka a Regio‑
nální úzkorozchodnou železnicí, o. p. s. a po‑
věřuje starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 11/2022, 12/2022 obce
Zastávka,
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2. záměr prodeje parc. č. 1003/8 o výměře
141 m2,
3. informace o činnosti zřízených příspěvko‑
vých organizací a organizačních složek obce,
4. informaci o schválení závěrečných účtů or‑
ganizací, jichž je obec členem (Mikroregi‑
on Kahan dso, Svazek vodovodů a kanaliza‑
cí Ivančice).

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce seznámit se schválením zá‑
věrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský
kraj a informovat jej o zajištění přezkoumá‑
ní hospodaření,
2. starostovi obce jednat s panem LN o nájem‑
ní smlouvě na pronájem „Restaurace Stadion“
s platností od 1. 10. 2022.

Obec informuje

OBEC ZASTÁVKA V OBDOBÍ 2018–2022
Jsou za námi další čtyři roky v historii naší krásné obce. Ta je sice
nepříliš dlouhá, ale možná o to víc je pestrá a bohatá. Právě před
čtyřmi lety jste na toto období zvolili do čela obce jedenáctičlenné
zastupitelstvo. Jsem přesvědčen, že mohu za všech jedenáct zastupitelů
potvrdit, že si každý z nás vážil důvěry, již jste nám ve volbách svěřili.
Chápali jsme ji přede‑
vším jako odpovědnost a zá‑
vazek vůči obci, všem jejich
současným občanům, stejně
jako našim předkům. Ačko‑
liv se členové zastupitelstva
museli vypořádat s význam‑
nými globálními problémy,
jakými byly pandemie ko‑
ronaviru či následky války

na Ukrajině, tak vždy hledali
společnou a konsensuální ces‑
tu k dosažení prospěchu naší
obce. Snad i proto byla tak‑
řka všechna hlasování jedno‑
myslná a atmosféra na jedná‑
ních sice pracovní, ale vesměs
i přátelská.
Dovolte nám, abychom vy‑
užili tohoto podzimního čísla

zpravodaje a ohlédli se před
nadcházejícími volbami za vý‑
znamnými aktivitami, jež se
podařilo uskutečnit. Věříme, že
i tento výčet různorodých akti‑
vit uskutečněných ve volebním
období 2018–2022 je důkazem
toho, že se stávající zastupitel‑
stvo své odpovědnosti zhosti‑
lo se ctí.

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ, KNIHOVNA
Obec Zastávka věnovala
od svého vzniku školství zá‑
sadní pozornost. Tento důraz se

promítá i ve znaku obce, v němž
zůstává kromě hornické tra‑
dice právě kniha významnou

dominantou. Není mnoho obcí
naší velikosti v České repub‑
lice, v nichž by byly jak škola
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mateřská, tak i základní, do‑
konce i střední škola gymna‑
ziálního typu, dále pak základ‑
ní umělecká škola s hudebními
i výtvarnými obory, dům dětí
a mládeže, stejně jako nad‑
standardně vybavená obecní
knihovna.
V mateřských školách zřizu‑
je obec pět tříd ve třech budo‑
vách ve dvou obcích (Zastávka
a Babice). Jsme rádi, že se nám
dlouhodobě daří umisťovat
většinu zájemců o docházku
v mateřských školách, zejmé‑
na starších tří let. Vnímáme
však i stále rostoucí tlaky pro
umísťování i mladších dětí
v předškolních zařízeních,
a proto je připravena projek‑
tová dokumentace na dostav‑
bu mateřské školy U Školy.
V této mateřské škole došlo
v aktuálním volebním období
k optimalizaci rozvodů vody
a topení, stejně jako k výmě‑
ně vnitřních dveří. V mateř‑
ské škole na ulici Havířská se
pokračovalo v rekonstrukci
vnitřních prostor, aby se nám
pak mohla vbrzku v novém ka‑
bátě vyloupnout jedna z histo‑
ricky významných vil v obci.
Podařilo se nám rovněž rekon‑
struovat učebny, sociální záze‑
mí, jídelnu, šatny, stejně jako
přístup k budově.
Naše základní škola je plně
organizovanou spádovou ško‑
lou s devíti ročníky a její sou‑
částí je i několik oddělení ranní
a odpolední družiny. Relativně
silné ročníky a nemalá výstav‑
ba v obci a jejím okolí zvyšují
kapacitní tlak na naši základní
školu. Proto má obec připraven
projekt půdní vestavby, jehož
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realizace by napomohla nejen
s navýšením kapacity, ale pře‑
devším by umožnila pracovat
s menším počtem dětí ve třídě
a se specializovanými učebna‑
mi, jež nyní chybí. První vlaš‑
tovkou je v tomto období reali‑
zovaná rekonstrukce školních
dílen, jež jsou hojně využívány
žáky prvního i druhého stupně
základní školy. Jsme však rádi,
že nově postavené, a přede‑
vším moderně vybavené pro‑
story jsou využívány rovněž
v mimoškolní době. Základní
škola dále prošla rekonstruk‑
cí kotelny a v návaznosti na ni
rovněž optimalizací otopného
systému. Nemalé finanční pro‑
středky v základní škole obec
rovněž investovala do realiza‑
ce protiradonových opatře‑
ní. Vzhledem k tomu, že roste
zájem o výchovně‑vzdělávací
proces v přírodě, tak bylo při‑
stoupeno k výstavbě venkovní
učebny, stejně jako pergol a za‑
stíněných ploch ve venkovních
prostorách mateřských a zá‑
kladních škol.
Ve školském systému v naší
obci začíná sehrávat stále větší
roli dům dětí a mládeže. Věnu‑
je se takzvaně neformálnímu
vzdělávání, tedy organizaci
kroužků v mimoškolní době,
stejně se podílí na programu
pro děti v době prázdnin hlav‑
ních i vedlejších. Výrazný vliv
má náš „domeček“ na přípravě
kalendáře akcí pro všechny vě‑
kové skupiny. Jsme proto pat‑
řičně hrdi na to, že se podaři‑
lo realizovat v tomto volebním
období rekonstrukci střechy
původní budovy, rekonstru‑
ovat herní zázemí v zahradě
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domečku, ale především rea‑
lizovat kompletní přístavbu
učeben domu dětí a mláde‑
že. Nově vzniklé zázemí bude
poprvé využíváno ve školním
roce 2022/2023 a pevně vě‑
říme, že i díky vám nabídne
výborné možnosti pro rozvoj
našich dětí. Součástí dostavby
byla totiž nejen samotná stav‑
ba, ale též pořízení příslušné‑
ho odborného vybavení.
Základní umělecká ško‑
la je detašovaným pracoviš‑
těm rosické školy a podporu‑
je umělecký růst našich dětí
v umělecké oblasti. Jsme rádi,
že má zájem být pevnou sou‑
částí obce a podílí se na jejím
kulturním životě. Těší nás, že
jako jistou formu poděkování
se nám podařilo v minulém vo‑
lebním období připravovat re‑
konstrukci suterénu k umělec‑
kému využití po rekonstrukci
kotelny, stejně jako venkov‑
ních prostor.
V prostorách mateřské ško‑
ly sídlí naše obecní knihov‑
na. Obec je jejím zřizovatelem
a podporovatelem. Hybatelem
aktivit je neuvěřitelně šikov‑
ná paní knihovnice, jež nám
i v minulém období ukazova‑
la směr k dalšímu zlepšová‑
ní. V uplynulém období jsme
pokračovali v nadstandard‑
ním vybavování knihovního
fondu, ale podařilo se i zlep‑
šit izolaci proti vlhkosti, stej‑
ně jako dětský koutek. Zastu‑
pitelstvo obce podporovalo
nadále i další aktivity obecní
knihovny, zejména pak pro‑
jekt Kniha na cesty, se kterým
se můžete seznámit v regio‑
nálním informačním centru,

stejně jako myšlenku rozšiřo‑
vání výpůjčních oblastí (des‑
kové hry, časopisy).
Za připomenutí stojí, že
obec významně podporovala
i mimoškolské aktivity. Poda‑
řilo se nám instalovat pamět‑
ní desku pana RNDr. Anto‑
nína Rady, hybatele školství
v naší obci, v naší základní
škole. Slavnostní akt odhalení

pamětní desky musel být ně‑
kolikráte kvůli koronaviru
odložen, nicméně se při akci
samotné projevilo, v koli‑
ka lidech zachoval pan Rada
svůj vliv. Žáci základní školy
a gymnázia se díky obci rov‑
něž zapojili do projektu Příbě‑
hy našich sousedů, jenž si kladl
za cíl přiblížit život „obyčej‑
ných“ lidí ve dvacátém století.
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KALENDÁŘ AKCÍ
A INFORMAČNÍ
CENTRUM
Zastupitelstvo obce Zastáv‑
ka věnovalo v uplynulém voleb‑
ním období značnou pozornost
rozšiřování možností setkávání
se při různých akcích, které řa‑
díme do takzvaného „Kalendá‑
ře akcí“ naší obce. Zásadní roli
při jeho přípravě sehrává zříze‑
ná příspěvková organizace – re‑
gionální informační centrum,
tedy naše „ricko“. Jsme rádi, že
se nám daří udržovat výborné
neformální mezilidské vztahy
„ricka“, škol a školských zaří‑
zení, dobrovolných organizací
v čele s mimořádně aktivními
hasiči a sportovci, ale stále čas‑
těji i s jednotlivci, což je základ
pro úspěch akcí a aktivit v rám‑
ci kalendáře organizovaných.
Budeme rádi, když vás vbrzku
přivítáme mezi sebou.
Regionální informační cen‑
trum Zastávka se již v průbě‑
hu prvních pěti let svého živo‑
ta stalo velice navštěvovanou
institucí. Industriální prostory
v místní nádražní budově při‑
nášejí zcela originální pohled
a jsou vesměs oceňovány i při‑
zvanými umělci. Při standard‑
ním provozu jsou v informač‑
ním centru navíc zajišťovány
služba Zásilkovny, Semínkovny,
již zmíněné Knihy na cesty, stej‑
ně jako provoz dětského klu‑
bu Permoníček s programem.
Za připomenutí stojí fakt, že
mnoho aktivit existovalo v on‑
line verzi v době koronavirové.
Po většinu roku jsou v infocent‑
ru instalovány výstavy na různá

16

03 | 2022

Obec informuje
témata, od prací dětí místních
škol, až po pohled na vývoj sva‑
tebního veselí. To je pak samo‑
zřejmě i důvodem k posezení
a k příjemnému občerstvení,
které vám „holky z ricka“ rády
nabídnou.
Snahou zastupitelstva bylo
i v minulém období zachovávat
tradiční akce, z nichž některé
jsme přebrali od našich předků.
Jsme rádi, že jsou dobře ukot‑
vené, takže i přes koronavirové
přestávky stále máme možnost
se potkávat během plesové sezó‑
ny, na Aprílovém běhu, při pá‑
lení čarodějnic, oslavě dne dětí,
Memoriálu Leoše Roztočila,

Zastávecké pouti, rozloučení
s prázdninami, drakiádě, Hor‑
nických slavnostech, Tradič‑
ním víceboji v netradičních dis‑
ciplínách, Začarovaném lese,
Mikuláši, či vánočním zpívání
koled s ohňostrojem.
S velice příjemným pocitem
zastupitelstvo obce sledovalo
i vznik akcí a aktivit nových.
Pevně věříme, že se stanou
nedílnou součásti kalendáře
akcí a že naše děti je třeba bu‑
dou chtít dále udržovat a roz‑
víjet, stejně jako my pečujeme
o odkaz našich předků. K těm‑
to akcím nesporně musíme za‑
řadit Univerzitu třetího věku,

akci Ukliďme svět, ukliďme
Česko, férové snídaně, turnaj
v mariáši, Dostaveníčka i Oví‑
nění, minijarmarky, letní filmo‑
vá představení pod otevřeným
nebem, Zasfest, stejně jako Ad‑
ventní zastavení.
Zásadní role informačního
centra se projevila při tvorbě
a spuštění první audiostezky
v obci, jež nás provází zajíma‑
vou a poutavou formou po vý‑
znamných budovách v obci.
Právě tak sehrává RIC zásadní
úlohu při přípravě první ucele‑
né publikace o obci, stejně jako
při přípravě multimediální mu‑
zejní expozice.
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DOPRAVA A DALŠÍ
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
Vznik naší obce je úzce spo‑
jen nejen s těžbou černého uhlí,
ale rovněž i s dopravou. Více než
sto let před vznikem obce exis‑
tují zmínky o zájezdním hostin‑
ci na trase mezi Brnem a Třebí‑
čí. Dvacet let před vznikem obce
byla zprovozněna železniční
trať mezi obcí Zastávka a Br‑
nem. Tyto skutečnosti měly vliv
na vznik obce, její historii, ale
pochopitelně mají vliv i na její
současnost. Mezi pozitiva sku‑
tečnosti, že jsme dopravním uz‑
lem, patří velice dobrá doprav‑
ní obslužnost a výborné spojení
s významnými komunikacemi
i železničními uzly. Nevýhodou
je ovlivnění chodu obce v době
stále rostoucí intenzity provo‑
zu, a to jak v běžném provo‑
zu, tak zejména při sebemen‑
ších opravách či problémech
na okolních komunikacích.
Nejvýznamnější doprav‑
ní akcí uplynulého volebního
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období byla a je rekonstrukce
středu obce, tedy komunikací,
chodníků, parkovacích stání,
přechodů, dopravního znače‑
ní i veřejného osvětlení. Spo‑
luinvestory akce se staly stát‑
ní organizace Ředitelství silnic
a dálnic a krajská organizace
Správa a údržba silnic. Jedná
se o zásadní změnu v organi‑
zaci silniční dopravy v cent‑
ru obce, jež by měla napomoci
bezpečnosti a plynulosti pro‑
vozu v obci.
Realizace dopravních staveb
úzce souvisí se stavem inže‑
nýrských sítí umístěných pod
silnicemi. Jsme proto rádi, že
se nám v uplynulém roce po‑
dařilo realizovat řadu navazu‑
jících investičních akcí v hod‑
notě několika desítek milionů
korun. Na rekonstrukci ka‑
nalizace a vodovodu na uli‑
cích Červený vrch a Spor‑
tovní jsme navázali celkovou
rekonstrukcí místních komu‑
nikací a na Červeném vrchu
byla zahájena výstavba chod‑
níků a parkovacích stání. Vo‑
dovod a kanalizaci se podaři‑
lo opravit i na ulicích Čapkova
a Nerudova, přičemž letos do‑
končíme v této lokalitě celo‑
plošnou opravu komunikací.
Rekonstrukcí prošla areálová
kanalizace v základní škole,
díky které lze uvažovat o pří‑
stavbě školy. K rekonstruk‑
ci kanalizace došlo i na ulici
Havířská a v okolí Dělnické‑
ho domu na ulici Babická. Zde
byla vybudována i nová vodo‑
vodní přípojka do Dělnického
domu. I proto mohlo dojít mezi
Dělnickým domem a lékárnou
k výstavbě nové komunikace,
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a tak potřebného parkoviště.
Rekonstrukce se dočkaly vodo‑
jemy v prvním i druhém tlako‑
vém pásmu.
V průběhu předchozího vo‑
lebního období došlo též k opra‑
vě povrchu místní komunikace
směrem na Zbraslav, což vyvo‑
lalo nutnost vybudovat v části

VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ,
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
V uplynulém období věno‑
valo zastupitelstvo veřejným
prostranstvím, zejména pravi‑
delné péči o ně, stejně jako pod‑
mínkám pro vznik nových, ne‑
malou pozornost.
Jedním z nejvyužívanějších
prostranství je sportovní areál.
Podařilo se nám nejen zacho‑
vat jeho otevřenost, ale i rozší‑
řit jeho využitelnost na všechna
roční období. Rozšířila se plocha
pro netradiční sporty jako ku‑
ličky, mōlki, pétanque. Mimo‑
chodem právě na této ploše se
stal pan Karel Kočí mistrem re‑
publiky v kuličkách. V zimním
období se zde staví mobilní le‑
dová plocha, na níž si navzdory
koronavirové pandemii zabrus‑
lily tisíce lidí ze Zastávky a oko‑
lí. Včetně žákovských týmů za‑
stáveckých spolků. Včetně žáků
a studentů všech zastávec‑
kých škol. Ve sportovním are‑
álu se navíc podařilo postavit
nový a větší vodojem, takže se
snad budeme moci bránit stá‑
le se prodlužujícímu suchému
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pod školou úplně nový chodník
sousedící přímo s touto silnicí.
Zde se nám podařilo vybudovat
potřebný světelný přechod pro
chodce, jenž učiní bezpečnější
cestu nemalé části občanů obce
do školského areálu.
Z další obecní infrastruktury
se v uplynulém období podařilo

zásadně zrekonstruovat veřej‑
né osvětlení. Ve většině svě‑
telných bodů v obci jsme pře‑
šli na úspornější typy svítidel,
což přinášelo a přináší zásad‑
ní úspory ve spotřebě elektric‑
ké energie.
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a teplému počasí. Novou podo‑
bu získává prostor mezi více‑
účelovými hřišti a tenisovými
kurty. Zde vznikají díky dotaci
z Národní sportovní agentury
nové kabiny, které budou vyu‑
žívat sportovci, školy i rekrean‑
ti. A kolem nich by mělo rovněž
vzniknout příjemné prostředí.
Dělnický dům je vlastně za‑
střešenou verzí našeho spor‑
tovního areálu. Jedná se o jeden
z nejvíce využívaných kultur‑
ních stánků v širokém okolí.
V pracovních dnech v něm pů‑
sobí taneční škola Mighty Shake
Zastávka, jež zajišťuje seznáme‑
ní s tancem i etiketou i studen‑
tům gymnázia. Pravidelně se
zde scházejí i organizace ze Za‑
stávky a okolí, takřka tradiční
je i výstava mysliveckých tro‑
fejí. Nemůžeme samozřejmě
zapomenout na velice bohatou
plesovou sezónu, k níž se snad
po koronavirových opatřeních
opět vrátíme. Je pochopitel‑
né, že tak velké zatížení vyža‑
duje i nemalou údržbu. Kromě
úklidových a udržovacích prací
se nám podařilo vybudovat již
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zmíněné vodovodní přípojky.
Nezbytnou rekonstrukcí pro‑
šla první část přístavby, včetně
sociálního zázemí.
V průběhu předcházejícího
volebního období jsme položili
základy pro vznik nových míst,
kde by bylo možné a příjemné
se rovněž scházet. Podařilo se
nám získat do našeho vlastnic‑
tví kapli svatého Jana Křtitele,
přičemž jsme následně zahájili
rekonstrukci, aby v centru obce
vzniklo klidné místo sloužící
nejen náboženským obřadům,
ale i odpovídajícím světským
událostem. Díky spolupráci
a velice dobrým vzájemným
vztahům mezi obcí, infocent‑
rem a farností se v kapli usku‑
tečnily již první krásné akce.
Přes nově vznikající komu‑
nikaci se díváme z kaple na po‑
mník padlých a prostranství
kolem něj, kde stával „Bend‑
lák“. Současné zastupitelstvo
vytvořilo dvě základní studie
na možný vzhled a využití těch‑
to prostor a bude již na novém
zastupitelstvu, jakým směrem
se vydá.

Otočíme‑ li se u kapličky
na druhou stranu, tedy ke škol‑
skému areálu, tak vidíme „ko‑
pec práce“ a kousek za ním le‑
sopark. V něm zastupitelstvo
obce zahájilo rozsáhlou rekon‑
strukci, jejímž cílem je, aby
vzniklo klidné, čisté, smyslupl‑
ně využívané bezpečné místo –
„les pro všechny“. Máme za se‑
bou etapu čištění lesoparku,
učíme se o lesopark pečovat.
Ještě letos zde vzniknou první
herní místa, stejně jako místa
pro posezení a odpočinek.
Základ pro další příjemné
místo v obci vznikl na Nové
osadě. Nejprve se nám podařilo
zakoupit pozemky v této lokali‑
tě, následně byl obnoven ovoc‑
ný sad. Těší nás, že nám v péči
o sad pomáhají naši zahrádká‑
ři. A my jsme naopak rádi, že
jsme jim mohli významně po‑
moci v rekonstrukci jejich síd‑
la na ulici 1. máje. V této lokalitě
se podařilo rovněž provést de‑
molici kůlen na Martinské osa‑
dě, což byl také důležitý krok
pro zlepšení životního prostře‑
dí v této části obce.
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Ke zlepšení péče o životní
prostředí může rovněž napo‑
moci zkvalitnění péče o odpa‑
dy. V této oblasti se nám po‑
dařilo skokově zlepšit situaci
v separaci odpadů. Postupné
dovybavování sběrného stře‑
diska odpadů a rozšiřování
hnízd s kontejnery na sepa‑
rovaný odpad bylo nahrazeno
novým systémem, čímž došlo
k přiblížení sběrných nádob
na separovaný odpad blíže
k domácnostem. Mnohem více
využíváme hnědých, žlutých
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a modrých popelnic, a tak i více
šetříme životní prostředí tím,
že popelnice černé jsou mno‑
hem méně v permanenci. Ačko‑
liv je tento nový systém v praxi
jen jeden rok, tak jeho výsled‑
ky jsou ohromující. Výsled‑
ky zatím naznačují, že oproti
roku 2018 bychom mohli sní‑
žit množství směsného komu‑
nálního odpadu o 30 %, zvýšit
množství vytříděného papíru
a plastu asi o 60 %, množství
vytříděného bioodpadu navý‑
šit o 55 %, skla o 15 %. A to v si‑
tuaci, kdy je možné tento sys‑
tém dále rozšiřovat, zejména
u bytových domů. Myslíme si,
že především díky vám a dota‑
ci ze Státního fondu životního
prostředí ČR jsme udělali ne‑
malý kus práce v oblasti odpa‑
dového hospodářství.
O majetek obce je třeba pe‑
čovat. A v době nedostatku

pracovníků ve stále více pro‑
fesích se i podílet na vzniku
obecního majetku. Máme štěs‑
tí, že naše technická četa v obou
těchto oblastech obci význam‑
ně pomáhá. Jsme rádi, že se
nám dařilo v průběhu tohoto
volebního období naši technic‑
kou četu významně dovybavit

(plošina, kontejnerka MAN,
vysokozdvižný vozík, atd.),
stejně jako zlepšit prostředí za‑
tím alespoň pro techniku. Po‑
dařilo se nám totiž (díky obec‑
ním penězům a zapojení hasičů
do realizace) postavit sklad,
jenž významně pomáhá i naší
technické četě.

volnočasových aktivit, Broni‑
slav Leitner – člen kontrolní‑
ho výboru a Petr Šoupal – člen
kontrolního výboru a investiční
komise. V čele komise životní‑
ho prostředí stála paní Jaroslava
Baštařová. Do práce poradních
orgánů zastupitelstva obce i sta‑
rosty obce se zapojilo i nemálo
občanů, kteří nebyli členy za‑
stupitelstva. Za to jim patří vel‑
ké poděkování.
Takřka polovina volební‑
ho období byla ovlivněna pan‑
demií koronaviru. Musela se
omezit i četnost společných
jednání. Doufáme však, že
výše uvedený výčet některých

uskutečněných akcí a aktivit
svědčí o tom, že se nám poda‑
řilo dále pokračovat ve zlep‑
šování života v Zastávce. Díky
odpovědné rozpočtové politice
v uplynulém období má navíc
obec finanční zázemí pro svůj
další rozvoj. Upřímně vám
všem děkujeme, že jste nám
pomáhali s prací pro naši krás‑
nou obec. Věříme, že jsme vaši
důvěru nezklamali.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Zastáv‑
ka, vzešlé z voleb v roce 2018,
se v průběhu celého volební‑
ho období neproměnilo, bylo
tvořeno jedenácti členy v ná‑
sledujícím složením: Petr Po‑
spíšil – starosta obce, Zdeněk
Milan – místostarosta obce, Petr
Pečenka – předseda finanční‑
ho výboru, Martin Oujezský –
předseda kontrolního výboru,
Anna Štrofová – předsedky‑
ně sociální komise, Petr Kru‑
pica – předseda investiční ko‑
mise, Aleš Dumek – předseda
informační komise, Zdeněk Str‑
nad – předseda školské komise,
Jan Pospíšil – předseda komise

za Zastupitelstvo obce Zastávka
starosta RNDr. Petr Pospíšil
(textová část)
místostarosta Zdeněk Milan
(obrazová část)
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Komise životního prostředí
Ukončení činnosti komise životního prostředí ke dni voleb do obecního
zastupitelstva – září 2022
Poděkování patří všem je‑
jím členům, kteří po čtyři roky
od svého prvního ustavující‑
ho zasedání, které se kona‑
lo 17. prosince 2018, vydrže‑
li a pravidelně se zúčastňovali
jednání komise.
Komise byla jmenována sta‑
rostou obce a pracovala ve slo‑
žení: předsedkyně komise Jaro‑
slava Baštařová; členové – paní
Marie Dušková, pan Jan Chme‑
líček, pan Zdeněk Pospíšil, pan
Stanislav Kratochvíl, pan Zde‑
něk Milan.
Během celého uplynulého
volebního období nám jen covid
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způsobil trochu problémy, jako
všem ostatním, ale práce v ko‑
misi pokračovala a její výsled‑
ky jsou a budou vidět i v dal‑
ším období. O tom, jaké změny
se chystají v oblasti sběru a li‑
kvidaci komunálního odpa‑
du, co nového se vybudovalo
ve sběrném středisku, jak ob‑
čané plnili, nebo neplnili svoje
povinnosti (platba za svoz od‑
padů), o tom všem jsme pravi‑
delně informovali i v místním
Zpravodaji.
Poděkování patří také pra‑
covníkům místní technické
čety, kteří mnohá vaše i naše

doporučení uváděli do pra‑
xe. Jen fotodokumentace bude
připomínat co, kde, kdy a jak
se v různých obytných čtvr‑
tích změnilo v průběhu čtyř let.
Je toho ještě hodně, co by se
mohlo v oblasti životního pro‑
středí v naší obci změnit k lep‑
šímu. K tomu bude mít šanci
i komise životního prostředí,
která bude určitě po volbách
také nově ustanovena.
poděkování připravila
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP
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OHLÉDNUTÍ
Přestože krásné letní měsí‑
ce jsou již za námi, rádi vám
připomínáme akce, které jsme
uspořádali v rámci Zastávecké‑
ho kulturního léta.
Zážitkové čtení
Příjemným odpolednem se
stalo zážitkové čtení nově vyda‑
né knihy O stromech a lidech.
Poetický příběh malé holčičky
MouÍ, která mluví se stromy,
rozumí zvířátkům z pera Pet‑
ry Bohemi doplnila osobitými
ilustracemi výtvarnice Vero‑
nika Zejdová. Své vystoupení
obě autorky obohatily o něko‑
lik písniček, které si zazpíva‑
ly společně s dětmi. Každý malý
posluchač dostal od paní Pet‑
ry na rozloučenou strom malé
MouÍ s věnováním.
Zastávecká pouť
Letošní pouť letos proběh‑
la poslední červnovou nedě‑
li. Tradičně jsme ji zahájili mší
v kapli, kterou celebroval ro‑
sický farář Mgr. Ing. Jan Klí‑
ma. Poté se program přesunul
do zahrady Dělnického domu,
kde proběhla Akademie míst‑
ních spolků; konkrétně vystou‑
pili žáčci místních MŠ, 3. tří‑
da ZŠ, žáci základní umělecké
školy a taneční spolek Mighty
Shake Zastávka. Po obědě patři‑
lo podium pohádce Kde spí mo‑
týli v podání Divadla Na Vlnce.
Následovalo vystoupení cim‑
bálové muziky Javor a skupiny
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Seveři, kteří poklidně zakon‑
čili kulturní program. Letošní
pouť nám trošku zkomplikova‑
la oprava hlavní silnice, takže
jsme museli kolotoče a část pro‑
gramu přesunout na prostran‑
ství před nádražím. Doufáme,
že i přesto jste si pouť užili a my
se již těšíme na příští rok, jenž
snad opět proběhne ve stej‑
ném duchu, jako minulé roč‑
níky pouti.
Z domu do domu pro Julii II
Po loňském úspěšném ba‑
zárku Z domu do domu pro Ju‑
lii jsme se rozhodli v této aktivi‑
tě pokračovat i letos. Na červen
jsme vyhlásili sbírku věcí, kte‑
ré jsou hezké a vhodné k dal‑
šímu prodeji. Lidé ze Zastáv‑
ky a okolí nám nosili oblečení,
knihy, dětské hračky, dekora‑
ce a spoustu dalších předmětů.
Po celý červenec jsme pak tyto
věci za symbolické ceny pro‑
dávali. Výtěžek za tento mě‑
síc sbírky činil 18 815 Kč. Pení‑
ze nakupující vkládali přímo
do zapečetěné pokladničky,
kterou si vyzvedli pracovníci
z Domu pro Julii a peníze bu‑
dou použity na stavbu a fungo‑
vání dětského hospice. Máme
radost, že tento projekt dlou‑
hodobě podporujeme a že se
daří – 19. července 2022 se to‑
tiž slavnostně zahájila stavba
domu v Brně v lokalitě Koci‑
ánka. Za RIC moc gratulujeme!
Barevný svět motýlů
V červenci si návštěvní‑
ci Regionálního informační‑
ho centra mohli prohlédnout
výstavu Barevný svět motý‑
lů. Na panelech byly umístěné
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krásné makrofotografie obyva‑
tel hmyzí říše od fotografa Leo‑
še Řičánka.
Perly mezi hlušinou
V sobotu 16. července jsme
v Zastávce slavnostně otevřeli
a představili novou havířskou
audiostezku Perly mezi hluši‑
nou. Svůj hlas k deseti příbě‑
hům propůjčil herec a mode‑
rátor Zdeněk Junák. Více než
dvoukilometrová trasa vede
celou obcí. Na míru ji pro RIC
a obec Zastávka připravila Bára

Dvořáková společně se svými
kolegy z Ústavu pro interpre‑
taci místního dědictví.
Hlavní audioverzi, která
se dá stáhnout přes QR kód
do mobilního telefonu nebo
přímo načíst na platformě
izi.travel, si můžete prohléd‑
nout také na našich webových
stránkách. Pro ty, kteří raději
čtou, jsme vytvořili papírové‑
ho průvodce, do kterého jsme
nechali do komiksové podo‑
by graficky přepracovat staré
fotografie.

Obec informuje
Stezku slavnostně pokřtil
starosta obce RNDr. Petr Po‑
spíšil. Poté program pokračoval
společnou procházkou po jed‑
notlivých zastaveních, již jsme
doplnili hranými scénkami
a výstupy divadelního soubo‑
ru z nedalekých Rosic. Děti se
mohly svézt na historickém ko‑
lotoči a malí i velcí si užili Per‑
moníkův raut nebo se zapo‑
slouchali do koncertu folkové

skupiny Vlakvous z Moravské‑
ho Krumlova.
Moc nás těší zájem jak z řad
místních občanů, turistů, tak
i médií. Slavnostní zahájení na‑
táčela Česká televize a proběh‑
lo vysílání i v Českém rozhlase
a tisku. V současné době máme
pro vás připravenou první eta‑
pu – ta zahrnuje mobilní apli‑
kaci a papírovou podobu letá‑
ku. Na jednotlivých zastaveních
jsou zatím umístěné provizor‑
ní tabulky, které chceme do bu‑
doucna nahradit nenápadnými,
ale vkusnými sloupky s QR kó‑
dem, budou subtilní, aby nena‑
rušovaly okolí. Výraznější bude
pouze panel u nádraží, případ‑
ně u areálu bývalého dolu Ju‑
lius. Všechno se bude odvíjet
od stavebních prací v těchto
místech, plánované elektrifi‑
kaci nádraží apod.
Halka Horká z Mikroregionu Kahan se zeptala tvůrců
audiostezky na to, jak práce
na realizaci tohoto projektu vypadala, s čím se museli potýkat
a proč zvolili právě tuto podobu
Báry Dvořákové z Ústavu pro interpretaci místního dědictví ČR
Jak dlouho práce na audiostezce trvala a máte představu, kolik hodin to vzalo?
Od fáze interpretačního plá‑
nování po zapracování připo‑
mínek trval celý proces osm
měsíců. Čistého času to vzalo
zhruba měsíc. Ale byla to tý‑
mová práce – kromě kolegy
Ládi Ptáčka a zvukaře Jirky Lu‑
káška ohromně pomohla skvělá
spolupráce s místními, zejmé‑
na RIC Zastávka.

Jak tvorba takového audiowalku vypadá, čím se začíná
a končí – prostě nějaký popis
postupu.
Nejdůležitější je promyslet
proč vůbec vzniká, co a komu
chci sdělit. Takové ty klíčové
myšlenky, jak návštěvníkům na‑
sadit „brouka do hlavy“. Pak je
to studium co nejvíce autentic‑
kých podkladů, práce v terénu,
diskuse s místními a psaní vlast‑
ního scénáře. U audioprůvodců
je potřeba přemýšlet nad různý‑
mi aspekty – technickým řeše‑
ním, vtahující zvukovou strán‑
ku i délkou a rozložením trasy.
Co všechno jste musela
nastudovat?
Různé knihy o brněnském
industriálu, kroniku a archivní
materiály ze Zastávky… Asi nej‑
déle mi na stole ležela na prv‑
ní pohled nezáživná „bichle“
Rosicko‑Oslavansko. Ale i v ní
byly zajímavé a autentické in‑
formace o životě horníků. Co se
četlo naopak jedním dechem,
byla třeba povídka Oheň o Juli‑
usce, nebo vzpomínky pamět‑
níků – takový „místní“ Šikmý
kostel.
Jak je těžké ponořit se
do míst, kde to neznáte? Je jednodušší psát o neznámém než
o tématu, které je vám blízké,
či jej dobře znáte?
Já jsem vystudovaný přírodo‑
vědec a interpretuji různá té‑
mata. Ta kterým nerozumím,
jsou pro mě těžší, ale výsledek
mi často přijde lepší. Jsem to‑
tiž více „v botách“ návštěvníka,
který většinou tématu také ne‑
rozumí. A sama pro sebe obje‑
vuji příběhy, jež by se ke mně
nedostaly.
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Tvorba audiowalku vám
vzala plno času, ale určitě
i něco dala. Co pro vás na práci bylo nejzajímavější?
Když jsme dělali v nedale‑
kých Ivančicích audiowalk Dvě
lásky bylo to vlastně jednodu‑
ché – hezký příběh oblíbeného
malíře Alfonse Muchy, spousta
archivních materiálů, do toho
kulisy historického města. Sku‑
tečná výzva přišla tady v Za‑
stávce. Jak vzbudit zájem o cit‑
livé hornické dědictví, které
už navíc téměř zmizelo? Teď si
myslím, že ty těžce vydolované
příběhy a sdělení mají ohrom‑
nou sílu. Přátelé, na nichž jsem
texty testovala, mi říkali, že to
pro ně bylo ohromné překvape‑
ní. Neměli Zastávku vůbec spo‑
jenou s hornictvím. Začali o ní
přemýšlet úplně jinak – třeba
že bez ní by Brno možná neby‑
lo tam, kde je.
Můžete v krátkosti představit Ústav pro interpretaci
místního dědictví ČR?
Jsme sdružení několika de‑
sítek lidí snažících se hle‑
dat způsoby, jak vzbudit v ná‑
vštěvnících zájem a lásku
k navštěvovaným místům. Jed‑
nou z našich rolí je pomoci ná‑
vštěvníkům rozpoznat krásu
obyčejných věcí a objevit zá‑
zraky všedního života. Pevně
věřím, že tady v Zastávce se to
podařilo.
Jiřího Lukáška, zvukaře
Zdeněk Junák je herecká
persona, jak se vám jej podařilo přesvědčit ke spolupráci?
S panem Junákem se znám
už dlouhá léta. Spolupracovali
jsme spolu na řadě zajímavých
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projektů. Rozhodně jsem ho ne‑
musel k ničemu přemlouvat.
Prostě jsem zvedl telefon a na‑
stínil situaci. Jeho odpověď byla
jednoznačná.
Jarmily Helsnerové, ředitelky RIC
Proč jste zvolili formu audiostezky a nespokojili se se
starými dobrými panely?
Tuto formu jsme využili ze
dvou důvodů: nechtěli jsme
Zastávku zaplnit dalšími roz‑
měrnými cedulemi, které kaž‑
dý většinou jenom zběžně

přehlédne a důkladně si je ne‑
přečte. Tak jsme také novou
stezkou zamýšleli přiblížit
hornickou historii mladé ge‑
neraci, která tuto dobu nezaži‑
la nebo ani neví, že se zde uhlí
těžilo více než dvě století. Věří‑
me, že tato podoba bude zajis‑
té srozumitelnější a více vtáh‑
ne do děje.
Jak stezka vypadá?
Je to zážitkový audiowalk, je‑
hož průvodcem se stal známý
herec Zdeněk Junák. V dese‑
ti příbězích, jež jsme společně
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vydolovali z místní havířské
historie, je možné nahlédnout
do minulosti, protože podo‑
bu obci dali lidé, kteří zde žili
a pracovali, kteří dobývali uhlí.
To, co bylo nejdůležitější, se zde
odehrávalo pod zemí. Stezka
tak představuje Zastávku v nej‑
různějších časech této slavné
éry. Provádí po místech slav‑
né místní historie, zajímavých
místech a zákoutích, přibližu‑
je i významné budovy spjaté
s hornictvím. Některé z nich
dnes již nestojí, jiné, přestože
slouží jinému účelu, jsou vyu‑
žívány dodnes.
Proč jste zvolili formu
příběhů?
Původně jsme plánovali na‑
učnou stezku pouze po míst‑
ních vilách, ale nakonec zvítě‑
zila varianta příběhů a myslíme
si, že jsme udělali dobře. Ty při‑
blíží život v tehdejší Zastávce
mnohem výstižněji a živěji. Ta
místa, jimiž stezka vede, jsou
ovlivněná těžbou, jsou to na‑
příklad vily majitelů a vedou‑
cích pracovníků dolů, ale třeba
také hornické kolonie a areá‑
ly zaniklých dolů. V příbězích
je velmi důležitá role vypra‑
věče provázejícího návštěvní‑
ky. Na své cestě potkává různé
historické postavy a osoby – na‑
příklad vlastníky dolů, ředitele,
ale i horníky, jejich ženy nebo
místního lékaře.
Který z příběhů je vám
nejsympatičtější?
Mě osobně nejvíce oslovil
devátý příběh, Oheň. Těsně
před začátkem realizace stez‑
ky jsem četla novelu Mirka Elp‑
la se stejným názvem. Napsal ji
podle skutečného požáru, který

zachvátil těžce poškozenou
šachtu Julius. Velice sugestiv‑
ně líčí strhující zápas horníků
a všech pracovníků snažících se
šachtu zachránit. Přestože šlo
o již druhý požár ve stejném
roce (1945) a nepodařilo se za‑
bránit zřícení lanové dráhy, jak
napsal autor novely a závodní
dolu Mirek Elpl, Juliuska zno‑
vu vstala jako Fénix z popela.
Z kolika příběhů jste
vybírali?
Těch příběhů i míst, kte‑
rá se dala použít, bylo samo‑
zřejmě poněkud více, nakonec
jsme kvůli délce a srozumitel‑
nosti museli některé vyřadit.
Snažili jsme se, pokud to šlo, se
trochu držet časové linie. Také
jsme se chtěli, aby stezka moh‑
la být okruhem.
Děkuji za rozhovor a věřím, že stezka bude sloužit
jak místním, tak i těm, kteří do Zastávky zavítají na návštěvu nebo na výlet.

mexický tanec a kankán. Pro‑
gram obohatila také taneční
skupina Amirah, která se vě‑
nuje latinskoamerickým a ori‑
entálním tancům. Tanečníci
předvedli temperamentní fla‑
menco okořeněné a zjemně‑
né prvky orientu. Následovala
škola tance a velký úspěch za‑
znamenala bičová show.
Druhou polovinu večera za‑
hájila hudební skupina Rapela
se svou pestrou směsicí swin‑
gu, blues, soulu a dalších hu‑
debních žánrů. Pozdní večer
patřil známé a oblíbené skupi‑
ně Relax.
Milovníci dobrého jídla se
občerstvovali přímo v restau‑
raci Stadion, která připravila
nabídku mexického jídla a pití.
Se svými mexickými speciali‑
tami hrajícími všemi barvami
dorazil také foodtruck Robu‑
rrito. Vše se zapíjelo mexickým
pivem Corona, tequilou nebo

ZasFest
Malý zastávecký festiválek
jsme se letos rozhodli ladit me‑
xicky. Věřili jsme, že mexická
hudba, mexické jídlo a pití bu‑
dou tím správným letním láka‑
dlem. Nabitý program zahájila
mexická kapela Mariachi Espu‑
elas se třemi bloky tradiční
hudby mexických hudebníků
zvaných Mariachi. Atraktivní
podívanou nabídl Spolek ele‑
gantních dam z Brna. Na před‑
chozí spolupráci jsme navá‑
zali tanečním představením.
Tentokrát si k nám „přivezli“
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některým z míchaných nápo‑
jů. Kdo rád cestuje, vzal zavděk
naší fotogalerií z cest po Mexi‑
ku, již nám poskytl místní ces‑
tovatel Petr Ondroušek.
Svatba, aneb Jak šel čas
V srpnu se Regionální in‑
formační centrum Zastávka
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proměnilo v krásný „svatební
salon“. Aranžerka Nikola Me‑
licharová, dlouhodobě sběra‑
telka historických svatebních
šatů a všeho, co k svatbě patří,
nám nainstalovala svoji výsta‑
vu nazvanou Svatba aneb Jak
šel čas. Prostory RICu se zapl‑
nily do posledního místečka

svatebními šaty, obleky, slav‑
nostní tabulí a doplňky, kte‑
ré u žádné svatby nemohou
chybět.
Minijarmark
Během letošních prázdnin
jsme na prostranství před RIC
zorganizovali další minijar‑
mark. Příchozí nakoupili slad‑
ké dobroty z cukrárny, ovoce
a zeleninu od pana zelináře,
kosmetiku, dřevěné výrobky,
dětské oblečení nebo se občer‑
stvili u nás v centru. Během
odpoledne si děti na terase po‑
hrály s kostkami Mega Blocks.
Proběhla také ochutnávka do‑
mácích sirupů a limonád.
Letní kino
I letos jsme pro vás na letní
měsíce objednali Kočovný bio‑
graf. Co se nám ovšem nepoda‑
řilo objednat, bylo počasí, kvůli
kterému se bohužel nepromít‑
la celá pohádka Tajemství sta‑
ré bambitky 2, proto jsme ji
koncem srpna zopakovali sice
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V termínu, kdy odevzdáváme
tento příspěvek ke zpracování
a zveřejnění, připravujeme dal‑
ší ročník Hornických slavností.
Ladíme program, domlouváme
kulturní vystoupení, jarmark
i doprovodné akce. Věříme, že
nám bude přát počasí a vše se
podaří tak, jak zamýšlíme.

v chladnějším večeru, ale již
bez deště. Další filmy, které jste
mohli zhlédnout, byly oblíbe‑
né české komedie Po čem muži
touží 2, Prvok, Šampón, Tečka
a Karel a také Vyšehrad: Fylm.
Rozloučení s prázdninami
V Zastávce se tradičně po‑
slední srpnovou sobotu lou‑
číme s prázdninami. Travna‑
tou plochu hřiště zaplnily hry,
soutěže a prezentace krouž‑
ků na nový školní rok, které
připravil Dům dětí a mláde‑
že Zastávka. Díky šikovným
dámám si děti mohly nechat
pomalovat obličej a na odpo‑
ledne se tak stát kočičkou či

Spidermanem. Vyžití pro děti
bylo opravdu bohaté, nechy‑
běly jízdy na kolotočích, hé‑
liové balónky, slané i slad‑
ké dobroty. Všichni se mohli
na chvíli stát popelářem a vy‑
zkoušet si, jak se vysypávají
popelnice přímo do popelář‑
ského auta.
Odpolednem provázeli Mi‑
moni v životní velikosti, se kte‑
rými se každý mohl na památ‑
ku vyfotografovat. Nechyběli
ani hasiči s lanovkou, ukázkou
techniky, a protože nám počasí
přálo, tak závěrem si děti mohly
zařádit v hasičské pěně. Třeš‑
ničkou na dortu se stala dráha
se šlapacími motokárami.

PŘIPRAVUJEME
Podzim bude opět nabitý ak‑
cemi. Od září budeme pokračo‑
vat dalším semestrem univer‑
zity třetího věku, čekají nás dvě
divadelní představení a výstavy.
Vzdělávací čtvrtky zaplní‑
me také dalšími přednáška‑
mi – 6. října 2022 o bylinkách
a 20. října 2022 o zdraví a zá‑
nětech, které nás ohrožují. Dal‑
ší budou pokračovat i v násle‑
dujících měsících. Po celý říjen
můžete navštívit výstavu při‑
pomínající, že od vzniku TJ Če‑
chie letos uplynulo 115 let.
Ve sváteční den 28. říj‑
na 2022 se sejdeme v sále Děl‑
nického domu, kde se kromě
plánovaného křtu knihy o Za‑
stávce můžete příjemně naladit
na koncertu žáků ZUŠ.
Letošní předvánoční obdo‑
bí zahájíme Adventním za‑
stavením 26. listopadu 2022 –
akci spojíme s požehnáním
nového betlému – svaté rodi‑
ny před RIC. A pak už nasta‑
ne doba příjemného těšení se
na Mikuláše a vánoční svátky.
Sledujte naše webové stránky,
plakátovací plochy, Facebook
a Instagram, akce zde budeme
postupně zveřejňovat a upřes‑
ňovat jejich program.
Pracovnice RIC Zastávka
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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!
Červen:
pan František Doležal
pan Václav Štěpnička
paní Dagmar Hanzlíková

80 let – blahopřejeme
86 let
81 let

Paní Marii Ryšavé jsme blahopřáli ke krásnému životnímu výročí 95 let za všechny generace
prvňáčků, kteří se díky paní učitelce začínali seznamovat se vším, co ke vzdělání patří,
na ZŠ v Zastávce před více než 60 lety – děkujeme!
pan Lubomír Rada
paní Ludmila Juránková
pan Karel Flok
paní Helena Pohlová
paní Zdenka Dufková
pan Karel Mecerod
paní Květoslava Řádková

91 let
82 let
87 let
87 let
85 let – blahopřejeme
93 let
82 let

Červenec:
paní Hana Kuchyňková
pan Adolf Štrobach
paní Jarmila Sochorová
paní Miloslava Přibylová
pan Vlastimil Řádek
paní Marta Nedvědová
pan Vlastimil Rada

70 let – blahopřejeme
90 let – blahopřejeme
88 let
88 let
85 let – blahopřejeme
85 let – blahopřejeme
84 let

Srpen:
pan František Crha
pan Pavel Hora
paní Vlasta Poláková
pan Oldřich Polák
paní Marie Janošíková
paní Jaroslava Vintrlíková
paní Marie Pokorná

70 let – blahopřejeme
70 let – blahopřejeme
80 let – blahopřejeme
86 let
82 let
81 let
90 let – blahopřejeme

Pokud chcete také přidat přání vašim členům rodiny, přátelům nebo známým, kteří jsou občany
naší obce, stačí zatelefonovat, nebo napsat e‑mail na: strofova1@seznam.cz, 737 612 667 nebo
bastarova.jaroslava@seznam.cz, 728 529 743.
Sociální komise starosty obce Zastávka
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Založili Tělocvičnou jednotu Sokol
200 let od narození Jindřich Fügnera (1822)
190 let od narození Miroslava Tyrše (1832)
Jindřich Fügner se narodil
12. září 1822 v Praze. Byl to čes‑
ký podnikatel a tělocvikář. Nej‑
prve podnikal v obchodu a poz‑
ději v pojišťovnictví. Oženil se
s Kateřinou Tureckou, se kte‑
rou měl dceru Renatu. Zaslou‑
žil se o výstavbu první sokolov‑
ny na ulici Sokolská v Praze.
Zemřel 15. listopadu 1865.
Miroslav Tyrš se narodil
17. září 1832. Byl to český ná‑
rodní obrozenec, kritik, his‑
torik umění a univerzitní pe‑
dagog. Podílel se na vzniku
organizovaného tělocvičné‑
ho hnutí v Čechách a je auto‑
rem prvního českého tělocvič‑
ného názvosloví. Byl členem

Jindřich Fügner

poroty pro sochařskou výzdo‑
bu Národního divadla v Pra‑
ze. V září 1882 byl zvolen dele‑
gátem na Český zemský sněm.
Oženil se s dcerou J. Fügnera,
Renatou. Zemřel tragicky v Al‑
pách 8. srpna 1884.
Fügner a Tyrš se seznámi‑
li ve vlasteneckých společen‑
ských kruzích. Založili spo‑
lečně tělocvičný spolek, který
nazvali Sokol. Na památné
schůzi 27. března 1862 dali čle‑
nům Sokola tyto vzácné vlast‑
nosti: bratrství, češství a na‑
vzájem si navrhli tykání mezi
členy Sokola. Oba přispěli
k tomu, aby Sokol byl veden ná‑
rodním duchem, vlastenectvím

a národním nadšením pro ideá‑
ly člověčenstva.
Jejich heslem bylo: Ni zisk – ni
sláva! Věrnost svému národu až
do smrti. Členové Sokola sehrá‑
li významnou roli při založení
první československé republi‑
ky a v období jejího budování,
dále v průběhu 2. světové války
a po roce 1989 při obnově čes‑
koslovenské státnosti.
Jindřich Fügner a Miroslav
Tyrš mají na hřbitově v praž‑
ských Olšanech společný hrob.
Jejich pohřby se staly národní
manifestací.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka

Miroslav Tyrš
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Informace z Klubu seniorů
Naposledy jsme vás informovali o činnosti
klubu v květnu letošního roku 2022.

Zámecký park Rosice, foto B. Vinohradský

Arboretum Bílá Lhota, foto B. Vinohradský

38

V červnu jsme pořádali po‑
slední zájezd před prázdnina‑
mi – 23. června 2022 do arbo‑
reta Bílá Lhota, do Mladečských
jeskyní a do Litovle. V Litovli
jsme nejen dobře poobědvali,
ale navštívili poté také muzeum
harmonik, jediné ve střední Ev‑
ropě. V červnu se také uskuteč‑
nily vycházky.
Vycházky byly také v červen‑
ci a v srpnu, i když v tu dobu
jsou v klubu prázdniny a žád‑
né akce se nekonají. Dvanác‑
tého července se jelo autobu‑
sem č. 405 do Bohunic, tam
se přestupovalo na bus do zoo
v Brně‑Bystrci.

Mladečské jeskyně, foto B. Vinohradský
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V úterý 26. července 2022
jeli účastníci vycházky nejpr‑
ve vlakem do Střelic a odsud
do Moravských Bránic. Šli přes
Žebětín, směr Karlov, ke kapli
sv. Antonína, Křížovou cestou,
do Dolních Kounic, ke klášteru
Rosa Coeli. Potom odjeli auto‑
busem č. 154 do Ivančic a domů
autobusem č. 153.
První srpnová vycházka
v úterý 9. srpna začínala ces‑
tou také vlakem do Rosic a tam
si účastníci s paní Věrou No‑
vákovou prohlédli okolí koste‑
la sv. Martina. Potom navštívi‑
li střed města a nakonec zašli
do interiéru rosického zámku,
z něj do zámecké zahrady a zá‑
meckého parku. Někteří poo‑
bědvali v restauraci Rozsocháč
a poté odjeli autobusem domů.
Druhá srpnová vycházka dne
23. srpna 2022 se vzhledem
k deštivému počasí nekonala,
a byla přesunuta na 6. září.
Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka

Rozhledna Babylon – výška 24,5 m,
foto B. Vinohradský

Ivančice, Sluneční hodiny u Šneka, foto M. Jelínková

Ivančice pod soutokem Jihlavy a Oslavy, foto B. Vinohradský

Rozhledna Babylon,
foto L. Říhová
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Zdravíme lidi Jihomoravského
kraje.
Kde člověk žije, měl by dát
kousek srdce svého.
Někdo zahradou hold dává,
druhý sportu se oddává.
Co nás všechny spojuje?

Co je moje, ať se třpytí.
Za plotem je všechno ...i.
Politice hoří kšandy, uvidíme?
Kopec hanby.
Až to všechno uklidíme,
ticho doufám pochopíme.

Je to láska?
Tvorba naše?
Nelze žít bez popeláře.
Vážit si i bezdomovce.
Nežít jako hloupá ovce.

Zveme myslící bytosti
na kousek srdce, který je
křehký jako…
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Zábavný trojboj dvojic
TJ Čechie Zastávka zastoupená oddíly Zastávecká koule a Asociace
sportu pro všechny v rámci 115. výročí založení jednoty uspořádala
v sobotu 18. června 2022 další už třetí ročník Zábavného trojboje dvojic.
Tento je pořádán přede‑
vším pro děti a jejich dospě‑
lý doprovod. Náplní trojboje
jsou soutěže v kuličkách, möll‑
kách a petanque, které jsou pro
účastníky atraktivní a dokážou
je zaujmout a vtáhnout do děje.
Zúčastnilo se dvanáct dvo‑
jic, většinou s dětským členem.
Účastníky jsme rozdělili do tří
skupin po čtyřech dvojicích,
které se postupně na stanoviš‑
tích prostřídaly. Vítězové z jed‑
notlivých skupin se pak střetli
ve finále pro každou disciplínu.
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Pro nás pořadatele však kon‑
krétní výsledky nebyly prio‑
ritní, a proto i když tři nejlepší
dvojice z každé discipliny obdr‑
žely medaile a diplom, obdrže‑
li všichni účastníci docela vy‑
vedený účastnický list se svým
jménem a doufáme, že i dobrý
pocit z příjemně prožitého od‑
poledne. Za diplomy a účast‑
nické listy děkujeme děvčatům
z Regionálního informačního
centra.
Co závěrem? Počasí vyšlo
na jedničku, účastníkům se
snad odpoledne líbilo, a tak
jsme si slíbili, že pro příští
trojboj zajistíme pěkné počasí
a opět dobrou náladu.
Za pořadatele
Liba Říhová, Karel Kočí
a Vlaďa Křivánek

Nataša Richterová se stala
Mistryní republiky v šachu
V Jaroměřicích nad Rokytnou
proběhlo v hotelu Opera od 21.
do 29. května 2022 Mistrovství
České republiky v šachu žen.
Turnaj se hrál uzavřeným sys‑
témem o 10 účastnicích. Nata‑
ša získala celkem 7 bodů, když
jednu partii prohrála a dvě re‑
mizovala. Druhá Karolína Pil‑
sová (WGM) získala bodů 6.
Turnaje se zúčastnily tři vel‑
mistryně (WGM) Pilsová, Siko‑
rová, Petrová a dvě mezinárod‑
ní mistryně (WIM) Richterová
a Novosadová. Průměrný rating
turnaje byl 2113 Fide Elo.
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Nataša začínala se šachy
v Domě dětí a mládeže Zastáv‑
ka a později v Sokole Zastávka.
V roce 2012 přestoupila
do Durasu Brno. V současné
době hraje za TJ Jiskra Hořice
v Podkrkonoší. Letos také do‑
končila úspěšně studium na Ma‑
sarykově univerzitě Brno v obo‑
ru tělesná výchova a zeměpis.
Blahopřejeme a přejeme ješ‑
tě mnoho úspěchů jak v šachu,
tak také v osobním životě.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
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Fotbalová sezóna Čechie s pořadovým
číslem 115 byla úspěšná
I když sezóna 2021/2022 je již nenávratně za námi, a v době,
kdy čtete tyto řádky nabírá na obrátkách již sezóna nová,
tak stojí za to se za uplynulým ročníkem 2021/2022 ohlédnout.
Muži „A“ v první kompletní
„pokovidové“ sezóně předvádě‑
li po celý rok velmi vyrovnané
a kvalitní výkony. Do posled‑
ního soutěžního kola bojova‑
li naši borci o postup do kraj‑
ského přeboru. K historickému
postupu nám chyběl jediný gól,
ale i tak se jednalo o mimo‑
řádný úspěch. Za celý soutěž‑
ní rok jsme nastříleli nejvíce
branek ze všech mužstev – 95,
a obdrželi pouhých 31. V 26 zá‑
pasech jsme dokázali 16× vy‑
hrát a k tomu přidali šest remíz
a pouhé čtyři prohry. O branky
se největší měrou postarali pá‑
nové Malata (35 branek), Reiter
(16 branek), Šmarda (14 bra‑
nek). Všichni pevně věříme, že
v aktuálním ročníku navážeme
na kvalitní a líbivé výkony ze
sezóny minulé a budeme naše
příznivce fotbalem především
bavit a všem zpříjemňovat ví‑
kendové dny.
Další týmem, který zažil
úspěšnou sezónu, je tým do‑
rostu. Stejně jako „A“ mužstvo
se po celý ročník držel na špi‑
ci tabulky. Po posledním kole
základní části naši dorosten‑
ci byli na 1. místě s bilancí osm
výher, dvě remízy, dvě prohry
s aktivním skóre 46:15. V nad‑
stavbové části se našim doros‑
tencům dařilo střídavě. Z šesti

zápasů dokázali třikrát zvítězit
a třikrát odcházeli ze hřiště bez
bodu. V závěrečném kole hrá‑
li se svými vrstevníky z druž‑
stva Lažánky/Veverská Bítýška.
I přesto, že tento zápas o titul
v nejvyšší okresní soutěži pro‑
hráli, tak v nové sezóně budou
dorostenci nastupovat v soutě‑
ži krajské. Velký dík patří nejen
hráčům, ale musíme poděkovat
za práci a trpělivost trenérům
Baštařovi a Moosovi. Samozřej‑
mě všichni přejeme jim i všem
klukům hodně štěstí do krajské
soutěže, do které se po delší od‑
mlce zase vracíme.
Posledními týmy, kde se sle‑
dují tabulky, sestupy a postu‑
py, jsou žáci. Stejně jako výše
zmíněná družstva mužů a do‑
rostenců, má i tato kategorie
za sebou velmi úspěšný rok.
Po celou sezónu hráli v okres‑
ní soutěži prim a výsledkem je
pro tento rok „typické“ druhé
místo u obou družstev. Nicmé‑
ně i u žáků došlo k mimořád‑
ným postupům a příští ročník
je uvidíme v soutěži krajské.
Stejně jako u dorostenců pat‑
ří dík nejen mladším a starším
žákům, ale rovněž trenérům
Horkému, Prokešovi, Musilo‑
vi a Minářovi.
V kategoriích přípravek jsme
v sezóně 2021/2022 nasadili

celkem tři družstva. Dvě druž‑
stva starší přípravky a jed‑
no družstvo mladší přípravky.
V těchto kategoriích jde přede‑
vším o radost ze hry a naučení
se fotbalovým návykům, o což
se starají trenéři Kříž, Všian‑
ský, Žabka a Pospíšil. V kate‑
goriích přípravek se do hry za‑
pojuje přes čtyřicet dětí, což je
úctyhodné číslo. Ještě optimis‑
tičtější pro budoucnost fotba‑
lu je sledovat jejich tréninkové
a zápasové nasazení, ale také
zápal a radost ze hry.
Nelze se krátce nezmínit
i o našich nejmenších fotba‑
listech a fotbalistkách, pro
které se vžil název „draci ka‑
haňáci“. V této kategorii se vě‑
nujeme především komplexní‑
mu sportovnímu rozvoji a také
lásce k pohybu a fotbalu zvláš‑
tě. Myslím si, že kdo navštívil
náš areál během tréninků, po‑
dle počtu dětí na trávníku vi‑
děl, že se nám všem daří dětem
vštěpovat fotbalové základy
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a radost ze hry. To se násled‑
ně odráží v tom, že se neustále
rozrůstá počet dětí navštěvují‑
cí tréninky. Dík patří trenérům
Honzovi a Zdeňkovi Pospíšilo‑
vým, Mirku Ištokovi a samo‑
zřejmě maminkám a tatínkům.

03 | 2022

Poděkování rodinným pří‑
slušníkům platí pro všechny
kategorie hráčů. Stejně jako
vám, našim věrným fanouš‑
kům. Všichni věříme že i se‑
zóna 2022/2023 bude pro naše
družstva úspěšná a budeme

fanouškům dál dělat radost.
Úplným závěrem chci poděko‑
vat všem sponzorům, a přede‑
vším obci Zastávka, za jejich
podporu, bez které by fotbal
na Zastávce již nebyl.
Jan Pospíšil

MUŽI „A“
P

Družstvo

Záp.

1

FK Kunštát

26

2

TJ Čechie Zastávka

26

V

R

P

Skóre

Body

17

5

4

88:27

56

16

6

4

95:31

54

3

TJ Rajhradice

26

16

5

5

68:35

53

4

FK Zbraslav

26

12

3

11

63:62

39

5

RAFK

26

11

6

9

49:51

39
39

6

FC Slovan Brno

26

12

3

11

46:55

7

TJ Viktoria Želešice

26

11

4

11

54:70

37

8

AFK Tišnov

26

10

5

11

57:38

35

9

Sk slatina

26

10

5

11

43:44

35

10

Sokol Dobšice

26

8

6

12

49:60

30

11

SK Vojkovice

26

8

5

13

41:60

29

12

FC Soběšice

26

6

8

12

42:56

26

13

SK Žebětín

26

7

3

16

32:76

24

14

TJ Sokol Novosedly

26

4

4

18

41:103

16

Záp.

V

R

P

Skóre

Body

12

8

2

2

46:15

26
24

DOROST
P

Družstvo

1

Čechie/Kahan

2

Troubsko

12

7

3

2

30:34

3

Lažánky/V. Bítýška

12

6

3

3

40:18

21

4

Říčany

12

5

4

3

30:21

19

5

Měnín/Těšany

12

5

4

3

24:16

19

6

Mokrá-Horákov

12

1

2

9

13:36

5

7

Podolí

12

0

2

10

6:49

2

P

Družstvo

Záp.

V

R

P

Skóre

Body

1

Lažánky/V. Bítýška

6

4

2

0

61:30

35

2

Čechie/Kahan

6

3

0

3

64:30

35

3

Troubsko

6

1

1

4

42:55

28

4

Říčany

6

2

1

3

42:36

26
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STARŠÍ ŽÁCI
P

Družstvo

Záp.

V

R

P

Skóre

Body

1

Podolí

18

16

2

0

108:10

50

2

Kahan

18

16

1

1

105:21

49

3

Kuřim „B“

18

10

2

6

83:72

32

4

Zbraslav

18

9

1

8

77:63

28

5

Troubsko

18

8

2

8

54:51

26

6

Rosice „B“

18

8

0

10

63:45

24

7

RAFK „B“

18

7

2

9

63:78

23

8

Hrušovany/Vojkovice

18

6

3

9

51:70

21

9

Těšany

18

1

3

14

29:109

6

10

Lažánky/Deblín

18

0

2

16

19:133

2

Záp.

V

R

P

Skóre

Body

MLADŠÍ ŽÁCI
P

Družstvo

1

Říčany

16

15

0

1

96:11

45

2

Kahan

16

13

1

2

102:21

40
34

3

Kuřim „B“

16

11

1

4

101:42

4

Rosice „B“

16

11

0

5

72:31

33

5

Střelice

16

8

0

8

67:54

24

6

Zbraslav

16

4

1

11

33:76

13

7

Veverská Bítýška

16

4

1

11

27:73

13

8

Oslavany

16

2

0

14

28:112

6

9

Drásov/Čebín

16

2

0

14

14:120

6

Ilustrační foto
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Léto u hasičů
Léto je období prázdnin a dovolených, kdy se všichni snaží si odpočinout
a nabrat sílu na další období. Pro naše hasiče prázdniny normálně
začínají letním táborem pro děti, který již několik let pořádáme
v rekreačním středisku Kemp Krkavec u Veselí nad Lužnicí.
Schválně jsem napsal, že se
jedná o tábor pro děti, a ne pou‑
ze pro mladé hasiče, a to proto,
že s sebou na tábor bereme jak
naše svěřence, kteří celoročně
chodí do oddílu mladých hasi‑
čů, tak i každé dítě, které se při‑
hlásí, dokud to kapacita tábora
umožňuje.
V letošním roce s námi na tá‑
bor vyrazilo celkem sedmdesát
dětí, což pro nás představova‑
lo kapacitně největší tábor,
jaký kdy hasiči pořádali. Na‑
štěstí vyšlo krásné letní poča‑
sí, za celých čtrnáct dní spad‑
lo jen pár kapek deště, a tak
byly jednotlivé dny vyplněny
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soutěžemi, hrami a různým
táborovým dováděním dopl‑
něným o koupání v řece Ne‑
žárce. Přesně v polovině tábora
nás navštívili členové zásaho‑
vé jednotky se svou technikou
a děti si mohly prohlédnout vy‑
bavení jednotky a vyzkoušet si
s ním také pracovat. Návštěva
hasičů byla zajímavá, poučná
a řada dětí měla poprvé v živo‑
tě možnost si vyzkoušet, na co
jsou a jak fungují například au‑
tomatický externí defibrilátor,
vakuové dlahy, izolační dýchací
přístroje a řada dalšího vybave‑
ní, jež naši hasiči využívají při
svých zásazích.

Jakmile návštěva hasičů
skončila, táborníci se opět vě‑
novali plnění úkolů v rám‑
ci celotáborové hry, malovaní
triček, výrobě totemů a řadě
dalších aktivit, které na kaž‑
dý tábor patří. Nakonec těch
čtrnáct dní uteklo jako voda
a všichni už se těšili do svých
domovů. Poslední den letoš‑
ního tábora byla vyhodnoce‑
na celotáborová hra a bodo‑
vání za udržovaní pořádku
na chatkách. Byly rozdány
diplomy, pamětní listy, me‑
daile, tituly šampónka a také
pár čuníků, jimž se na táboře
moc uklízet nechtělo a druhý
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den se jelo domů, kde už če‑
kali rodiče.
Speciální poděkování patří
zejména všem vedoucím a in‑
struktorům za jejich osobní
nasazení jak při přípravách tá‑
bora, tak při jeho vlastním ko‑
nání. Nejenže přípravě tábora
věnují každý rok několik mě‑
síců práce, ale nakonec si ješ‑
tě vezmou dovolenou, aby ji
strávili s námi na táboře, což
není ochotný udělat každý.
Velké díky patří také personálu
Kempu Krkavec za jejich osobní
přístup a super péči o naše tá‑
borníky. Není snad jediná věc,
prosba nebo požadavek, jež by
nám nebyly splněny. A v nepo‑
slední řadě musíme poděkovat
také obci Zastávka a Generální‑
mu ředitelství Hasičského zá‑
chranného sboru ČR za finanč‑
ní a materiální podporu, bez níž
by se tábor v takovém rozsahu
nemohl nikdy uskutečnit. Moc
si této podpory vážíme.
Hasiči se v létě nezabýva‑
li pouze táborem. Ještě před
jeho konáním, přesněji v měsí‑
ci červnu, se řada hasičů podí‑
lela ve spolupráci s technickou
četou obce na výstavbě parko‑
viště a chodníků v rámci pří‑
stavby Domu dětí a mládeže Za‑
stávka. Na několik červnových
víkendů se tak hasiči změnili
na stavební dělníky a společ‑
ně pomohli s realizací projek‑
tu, kdy se nejen podařilo uše‑
třit finanční prostředky v řádů
statisíců z rozpočtu obce, což
bude přínosem především pro
děti navštěvující toto školské
zařízení. K další prázdninové
činnosti hasičů patřila pravi‑
delná asistence při promítání
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letního kina ve sportovním are‑
álu TJ Čechie, kdy je úkolem ha‑
sičů zajistit přípravu na pro‑
mítání a následná demontáž
plátna a všech ostatních kom‑
ponentů kina. V rámci další
činnosti hasiči v průběhu léta
samozřejmě vyjížděli k řadě
mimořádných událostí. Jedna‑
lo se o požáry různých objek‑
tů, lesních porostů, trávy, polí.
Dále pak k technickým pomo‑
cím, jakými byly zásahy s ohro‑
žením života, kdy bylo třeba po‑
užití automatického externího
defibrilátoru, k likvidacím ob‑
tížného hmyzu, odstraňování
nebezpečných stromů, krope‑
ní komunikací v rámci stavby
ve středu obce a v neposled‑
ní řadě pak k zalévání veřejné
zeleně.
K nejnáročnějším zásahům
minimálně letošního roku bude
patřit výjezd jednotky v rámci
odřadu Hasičského záchranné‑
ho sboru Jihomoravského kraje
do oblasti Českého Švýcarska,
které zasáhl rozsáhlý lesní po‑
žár na ploše více než tisíc hek‑
tarů. Naše jednotka zasahova‑
la v lokalitě Hřensko, kde měla
na starosti koordinaci dopravy
požární vody do oblasti požáři‑
ště, označené jako „bojový úsek
č. 1“. Naši členové třináct hodin
denně řídili dopravu požár‑
ní vody na trase delší než osm
kilometrů, kde nesmělo dojít
k žádnému dopravnímu ko‑
lapsu na jediné příjezdové ces‑
tě neumožňující průjezd více
než jedné cisterny a přitom
zajistit, aby se nikdy nestalo,
že zasahujícím hasičům dojde
voda při hašení požáru. Po tři‑
nácti hodinách v plné výstroji,
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na prudkém slunci, v kouři,
prachu se naši hasiči vraceli
potmě do prostor ubytování,
což byl kulturní dům v Děčíně,
kde po sprše ulehli, aby ráno
zase vyrazili bojovat s největ‑
ším požárem, co kdy Českou
republiku zasáhl. Byl to hodně
náročný zásah jak z pohledu fy‑
zického nasazení, tak i psychi‑
ky a všichni, již se na likvidaci
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požáru podíleli, si zaslouží hlu‑
bokou poklonu.
V současné době je již po‑
žár zlikvidován, a tak se snad
můžeme těšit na příjemněj‑
ší setkání, která nás v násle‑
dujícím období čekají. Hasiči
nebudou chybět na rozlouče‑
ní s prázdninami, na Hornic‑
kém dni a řadě dalších akcí
probíhajících v podzimní části

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
letošního roku. Sice jsme při‑
praveni kdykoliv pomoci tam,
kde nás je třeba, ale budeme
rádi, když budeme pomáhat
spíše s nějakou kulturní akcí,
případně obecní stavbou, na‑
místo likvidace požáru nebo
jiné mimořádné události.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Deštná v Orlických horách
V sobotu 16. července 2022 jsme jako každý rok měli sraz v autobuse.
Ten nás vyzvedl nejdřív ve Zbýšově, poté v Zastávce, Rosicích,
a nakonec v Brně. A tímto naše vzrušující dovolená začíná.
Po zastávce v České Třebo‑
vé, kde jsme načerpali nové
síly na zbytek cesty, jsme vy‑
jeli směrem k naší poslední za‑
stávce, což byla chata U Supa.
Na chatě jsme byli ubytovaní
celý týden a každý den jsme
měli zajištěnou plnou penzi.
Bohaté snídaně, pestré, a hlav‑
ně chutné obědy i večeře. Kla‑
sická česká kuchyně byla kaž‑
doročně prostě božská. Navíc
i úžasná rodina Strnadova nás
obskakovala pořád, za což jim
zpětně moc děkujeme. Do‑
konce nám vyhověli i s jaterní
dietou, kterou jeden z účastní‑
ků držel.
První den jsme nic zvlášť ne‑
dělali, jelikož jsme byli z cesty
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unavení. Tudíž v neděli začaly
procházky. Procházky k památ‑
nému stromu, červenému kos‑
telíku jsou klasikou. Ve středu
nás čekaly hry. Natěšené děti
byly rozdělené do tří skupin
dle věku. Soutěžilo se ve sta‑
vění kostek, házení krouž‑
ků do dálky, slalomu s ping
‑pongovým míčkem nebo třeba
ve skoku přes švihadlo. Ti nej‑
odvážnější se i letos koupali
v bazéně, i přesto, že voda byla
stále studená.
Následující den byl však
hodně nabitý. Měli jsme nej‑
dříve vyhlášení, na němž ne‑
chyběl sám vládce Orlických
hor Rampušák, který vyhlásil
umístění v soutěžích, rozdal

ceny i medaile a pak i se vše‑
mi účastníky a rodinou Str‑
nadů usedl u táboráku. Opé‑
kaly se špekáčky, zpívalo se,
děti si hrály hry. Nejoblíbeněj‑
ší hrou byl fotbal a klasická hra
na schovávanou. Poslední den
byl ve znamení rozloučení se,
balení a placení.
Po celém týdnu nás čekala
cesta domů. Znovu jsme udělali
zastávku v České Třebové a do‑
razili v pořádku a zdraví domů.
Další dovolená, kterou jsme si
náležitě užili, bylo krásné po‑
časí. Rádi i vás přivítáme mezi
sebe, abyste si i vy mohli užít
tento pobyt s námi.
Lukáš Brunclík, výbor SNN
v ČR, z. s., Zastávka u Brna, ps

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity

Hurááá, už nám to začalo…
V době, kdy píšeme tento článek, jsou ještě prázdniny,
ale v HC Zastávka je živo.
Naše mládež až do prázd‑
nin pokračovala v trénin‑
cích letní přípravy, a to jak
na ledě, tak na hřišti. Pří‑
prava byla zaměřená na vše‑
strannost, koordinaci pohybu,
rychlost, výbušnost, posilo‑
vání těla a atletiku. Společ‑
ně s vysvědčením ze školy si
z letní přípravy odnesl kaž‑
dý hráč hodnocení, v čem se

zlepšil a na čem je třeba ješ‑
tě pracovat.
Již třetím srpnovým týd‑
nem nám začalo soustředě‑
ní mládeže. V srdci Vysoči‑
ny na Třech Studních jsme
absolvovali cyklovýlety, hry,
spaní pod širákem, opékání
buřtů a užili jsme si společné
chvíle plné smíchu, zábavy

a přátelství. Soustředění jsme
zakončili prvním tréninkem
na ledě v Náměšti nad Osla‑
vou, kde jsme našli útočiště
po dobu zamrazování ledové
plochy na našem domovském
stadionu v Rosicích. A tak
jsme horké letní dny vyměnili
za hokejovou výstroj a příjem‑
né ochlazení na ledě, kde už
pravidelně zařezáváme brusle
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do ledu a jsme v plné přípravě
na nadcházející sezónu.
Radost z hokeje v očích dětí
je po dvouměsíční letní pauze
patrná. A o to větší byla, když
si s námi přišel zatrénovat
a poctil nás svou přítomností
Jirka Krčál, mistr světa v ryb‑
níkovém hokeji z roku 2019.
Jirka dětem přinesl ukázat
svůj prsten pro mistra světa
vyrobený výrobcem pro vítě‑
ze Stanley Cupu v NHL. Svý‑
mi zkušenostmi, postřehy
a uměním na bruslích rozdá‑
val radost na ledě a viděl obdiv
a motivaci v dětských očích.
Za hokejový klub HC Zastáv‑
ka mu děkujeme, že si na nás
našel čas a se svým typickým
úsměvem přinesl našim dě‑
tem radost a povzbuzení.

V nejbližších dnech nás
kromě tréninku čekají turna‑
je a přátelské zápasy v rám‑
ci jižní Moravy a Vysočiny,
po kterých zahájíme novou
sezónu, na niž se již moc těší‑
me. Prvním mistrovským zá‑
pasem je zápas mladších žáků
v Blansku.
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Na zimním stadionu v Ro‑
sicích by měla hokejová sezó‑
na začít 12. září 2022. Srdeč‑
ně vás všechny zveme na naše
tréninky, jakožto i na naši
již tradiční Školičku brusle‑
ní. První lekce naší Školičky
plánujeme na 18. září 2022
v 9:00 na zimním stadionu
v Rosicích.
Dny a časy lze zjistit
na webových stránkách zim‑
ního stadionu v Rosicích
(www.stadion-rosice.cz),
také budou postupně vyvěše‑
ny na našich webových strán‑
kách. Aktuální informace
a změny vždy zveřejňujeme
na našem facebooku (www.
facebook.com/hczastavka),
kde nás můžete sledovat.
Již tradičně budeme také
pořádat akci hokejového svazu
„Pojď hrát hokej“, kterou ten‑
to rok budeme hostit na zim‑
ním stadionu v Rosicích v ter‑
mínu 27. 11. 2022 od 9:00, kde
vás moc rádi uvidíme.
Brzy je tu začátek nové‑
ho školního roku. Pokud pře‑
mýšlíte, jakému sportu a ak‑
tivitě by se mohlo vaše dítě
věnovat a chcete‑li se dozvě‑
dět více o tom, jak trénujeme,
jaké máme zázemí a možnos‑
ti, přijďte na některý z našich
tréninků. Rádi vás uvítáme
mezi sebe, řekneme vše, co
vás bude zajímat a vaše dítě
si může vyzkoušet, zda hokej
je to, co jej chytne za srdce tak
jako nás. Těšíme se na vás.
Tým HC Zastávka
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Zprávy z běžeckého světa…
V sobotu 18. června 2022 se ve Valči konal 7. ročník
běhu Happy Run. Tentokrát se běželo pro 7letého
Františka z Ivančic, který trpí DMO s triparézou.
Běžci měli na výběr trať 6
nebo 12 km, dětská trať byla
1,5 km. Počasí bylo pěkné,
sluníčko se s námi nemazlilo.
Zázemí jako již tradičně bez
chybičky, bohatý program do‑
provázel celé odpoledne, ne‑
chyběly stánky se sportovním
náčiním, tělesná diagnostika,
fotokoutek ani zdravá výživa.
Po doběhu si každý pochutnal
na něčem sladkém, napeče‑
ném dobrovolníky. Pro Fran‑
tiška jsme vybrali neuvěřitel‑
nou částku 345 175 Kč.

Dalším zajímavým během
byl již tradičně Olympijský
běh – konal se 22. června 2022
v Ivančicích. Trať vedla pře‑
vážně po písčitém povrchu
kolem toku blízkých řek Jih‑
lavy a Rokytné. Cestou běž‑
ci minuli zastavení U Šne‑
ka a U Dvou bobrů. Příspěvek
šel na konto České olympijské
nadace. Historie Olympijské‑
ho dne sahá až do roku 1894,
kdy byl založen Mezinárodní
olympijský výbor. Na počest
této události se každoročně
pořádá Olympijský den, kte‑
rý oslavuje sportovní aktivity
všeho druhu. Po celém světě si
ho připomíná 5,5 milionů lidí
ze 150 zemí světa. Každá země
si „svoji oslavu“ uzpůsobí své‑
mu prostředí. Některé země
slaví celý týden, některé pou‑
ze v jeden den. Jedna země po‑
řádá volejbalové turnaje, jiné
třeba veslařské klání.
U nás se v rámci Olympij‑
ského dne pořádají pod zá‑
štitou Českého olympijského
výboru běžecké závody pro
všechny věkové kategorie,
a to už od roku 1987. První roč‑
ník startoval legendární Emil
Zátopek. K Praze se v průbě‑
hu let přidávala i další měs‑
ta, až postupně akce narost‑
la do současných 90 závodů
po celém Česku. Olympijský
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den se oficiálně slaví 23. červ‑
na. V českém prostředí se
Olympijský den slaví běžec‑
kými závody vždy nejbližší
středu tomuto datu.
Již nyní se těšíme na běžec‑
ký podzim, zejména na náš ob‑
líbený Sokolský běh.
Simča Klímová
& Peťa Kosková

Školství

Závěrečná prezentace projektu
Příběhy našich sousedů v Zastávce
Společenský sál restaurace Dělnický dům v Zastávce ve středu
15. června ožil Příběhy našich sousedů. Historicky první
závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace
Post Bellum v Zastávce se zúčastnily čtyři týmy.
Dva týmy ze ZŠ a MŠ
T. G. Masaryka Zastávka
pod pedagogickým vedením
Mgr. Pavla Somogyiho a dva
týmy z Gymnázia T. G. Masa‑
ryka pod pedagogickým vede‑
ním Mgr. Josefa Žažy prezen‑
tovaly před zaplněným sálem
výsledky svého takřka půl‑
ročního snažení, během kte‑
rého kontaktovaly pamětníky
ze Zastávky a okolí, natočily
s nimi rozhovor a jejich život‑
ní příběh dále vyprávěly. Čty‑
ři týmy mezi sebou také sou‑
těžily o získání co nejvyššího
počtu bodů od odborné poroty
ve složení publicista, pedagog

a politoložka se zájmem o his‑
torii. Odborná porota hodno‑
tila nejen podobu prezenta‑
ce na místě, ale také výstupy
jednotlivých týmů, které skr‑
ze animaci, audioreportáže
a videoreportáž dále vyprávě‑
ly příběhy „svých“ pamětníků.
Výsledné práce žáků a medai‑
lonky pamětníků jsou k dis‑
pozici na webu tinyurl.com/
zastavka2022.
V duchu rčení dámy mají
přednost jako první předsta‑
vil svého pamětníka jediný
výlučně holčičí tým. Žákyně
ze ZŠ T. G. Masaryka Zastáv‑
ka seznámily publikum nejen

se životem pana Jiřího Hradec‑
kého a dramatickým rozhodo‑
váním, jež musel učinit v srp‑
nu 1968, ale také se zákoutími
animace, kterou závěrem pre‑
zentace mělo publikum šanci
zhlédnout.
Druhý tým z Gymnázia
T. G. Masaryka Zastávka pre‑
zentoval příběh pamětníka
Karla Novotného, jehož život je
úzce svázán s místní lokalitou.
Jako havíř strávil na šachtě
spoustu let a láska k havířství
ho neopustila ani v důchodu,
jak se mohlo publikum dozvě‑
dět nejen z prezentace, ale také
z audioreportáže, kterou tým
vytvořil ve spolupráci s Čes‑
kým rozhlasem Brno. Jako třetí
na pódium vystoupali opět žáci
ze zastávecké základní školy
s příběhem paní Jůzlové, kte‑
rý byl opět zachycen formou
audioreportáže. Poslední tým
představil příběh paní Pilařové
a to nejen skrze videoreportáž,
ale také krátkou scénkou z je‑
jího života.
Všechny týmy předvedly
obdivuhodné výkony, za kte‑
ré byly odměněny jak burá‑
cejícím potleskem a pohnu‑
tím (nejen) pamětníků, tak
věcnými cenami od sponzo‑
rů. Každý tým také poděkoval
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„svému“ pamětníkovi za od‑
vahu a sdílnost, se kterou se
podělili o svůj životní příběh.
Pamětníci také obdrželi kytici
a upomínkový certifikát
Porotu čekal nelehký úkol
vybrat jeden vítězný tým. Ode‑
brala se tedy do kuloárů a me‑
zitím pedagogové zhodnotili
práci žáků a studentů a nešet‑
řili slovy chvály. Po návratu
do sálu odborná porota oceni‑
la výkony všech týmů, nejvíce
bodů však získal tým z Gymná‑
zia T. G. Masaryka s videore‑
portáží zachycující život paní
Pilařové, který převzal věcné
ceny od sponzorů.
Po skončení prezentace se
jednotlivé týmy vyfotily se svý‑
mi pamětníky a měly možnost
dostavit se za porotou pro ob‑
sáhlejší zpětnou vazbu, čehož
v hojné míře využily. Zbytek
publika se přesunul k občers‑
tvení, u kterého se v nezávaz‑
né konverzaci završil povede‑
ný a pohodový podvečer.
Všem děkujeme za účast
a vydařenou akci!
Tereza Pospíšilová

Nabité léto v Domečku
Už v červnu bylo v Domečku i jeho okolí živo, naplno finišovala
stavba a současně jsme se chystali na tábory.
V pondělí 11. července začal
první den tábora Tajemství
kouzelného křišťálu. Od to‑
hoto dne začínal každý týden
nový tábor až do konce srpna.
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Náplň našich táborů byla růz‑
ná a každý si našel něco pro
sebe. Výtvarný tábor, tábor
pro malé cestovatele, pirá‑
ty, detektivy, fotbalisty nebo

airsofťáky. Každý den v týdnu
byl pro účastníky plný soutě‑
ží, her, úkolů a hlavně zábavy.

Školství
Koncem srpna jsme ve spo‑
lupráci s RIC Zastávka a Ha‑
siči Zastávka uspořádali roz‑
loučení s prázdninami. I přes
ranní vydatný déšť se na zá‑
věr počasí umoudřilo a kolem
třetí hodiny vysvitlo sluníč‑
ko, které vydrželo až do ve‑
čera. Děti plnily devět úkolů
s Mimoni, za něž získaly ne‑
jenom sladkou odměnu. Dal‑
ším zážitkem bylo i setkání
s Mimoni v životní velikosti.
Hasiči nachystali oblíbenou
skluzavku a jízdu na šlapa‑
dlech. Koncem dne nemoh‑
lo chybět radostné skotače‑
ní v pěně.
V pátek 2. září 2022 jsme
slavnostně otevřeli novou
budovu DDM a věřím, že čty‑
ři nové učebny umožní další
rozvoj volnočasového vzdělá‑
vání a že se snad i s vámi brzo
v nové budově setkáme.
Michal Kříž, DDM
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v Zastávce

17. 9. od 10:00 h
www.riczastavka.cz
PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE
tradiční jarmark
historická vozidla a polní kuchyně
od VVC Březník
ukázka hasičské techniky
výstava Českého svazu chovatelů
Ivančice
živé sochy

ZAHRADA DĚLNICKÉHO DOMU
10:00 CM Javor
10:30 Tak vařím já – gastro show
s Markétou Hrubešovou I.
11:30 Parkourové vystoupení
13:00 Dechová hudba Moraváci
14:00 Tak vařím já – gastro show
s Markétou Hrubešovou II.
15:00 Mimové
16:00 ABBA revival (Pop Stars)
18:00 Kamelot

DĚLNICKÝ DŮM

prezentace zastáveckých zahrádkářů
ochutnávka vín a cimbálová muzika
Javor

RIC A OKOLÍ
DĚTSKÁ ZÓNA
10:00 soutěže a dílny DDM Zastávka

13:00 sportovní odpoledne

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI –
DIVADLO KORÁB

11:00 Kocour v botách
14:00 Sindibádova dobrodružství
minijarmark
jízdy historických mašinek spolku
Hrbatá Máňa
jízdy důlních vláčků na úzkorozchodné
železnici Zastávka–Babice–Zbýšov
výstava fotografií v RIC: Zpátky
do minulosti – 30 let od ukončení těžby
v Zastávce

Občerstvení zajištěno, změna programu vyhrazena.
V rámci akce Hornické slavnosti konané 17. 9. 2022, pořádané Regionálním informačním centrem Zastávka, budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátorů akce. Organizátoři nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Zveme Vás i na Hornické slavnosti do Zbýšova. | www.mkczbysov.cz
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Vítězové prezentace projektu Příběhy našich sousedů

