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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,

v čase adventu a očekávání svátků vánočních k vám přichá‑
zí i letošní poslední číslo Zpravodaje. Velice nás těší, že jeho 
stránky jsou naplněny příspěvky a fotografiemi ilustrujícími 
bohatství i pestrost nejrůznějších aktivit spolků a organizací 
působících v Zastávce a jejím okolí. Některé projekty a událos‑
ti byly očekávány i přijímány s velkým napětím, jiné s nadše‑
ním a velkým ohlasem veřejnosti. U řady jiných bylo zapotře‑
bí obrnit se velkou dávkou tolerance a trpělivosti, přečkat to 
ne příliš příjemné, aby se nakonec mohlo říct: v roce 2022 se 
toho v naší obci odehrálo nemálo, na co můžeme být jako obča‑
né Zastávky právem hrdí.

Přesvědčit se o tom můžete sami, pokud se pustíte do čtení 
čtvrtého čísla Zastáveckého zpravodaje.

Hezký advent, příjemné prožití svátků krásné hvězdy přeje

redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, váže‑

ní přátelé.
Je pro mne velikou rados‑

tí, ale i odpovědností, že díky 
Vám mohu otevírat vánoční 
číslo Zastáveckého zpravoda‑
je roku 2022 v článku „Slovo 
starosty“. Děkuji Vám za Vaše 
hlasy, za podporu a pevně vě‑
řím, že v předvánočním čase 
budu mít dostatek příležitos‑
tí, abych mnoha z Vás poděko‑
val i osobně.

Mám za sebou volby s čís‑
lem pořadovým sedm, a  po‑
kud mi zdraví a  síly dovolí, 
tak zanedlouho budu mít tu 
čest zahájit druhé čtvrtsto‑
letí práce na  radnici. Prožil 
jsem spolu s Vámi nádherné 
roky ve funkci starosty a my‑
slím si, že se nám podařilo le‑
dacos krásného, příjemného 
a  užitečného pro  naši krás‑
nou obec vytvořit. 

Sedmé volební období začí‑
nám plný radosti z Vaší podpo‑
ry, ale s vědomím neúprosně 

se zvyšující číslovky ozna‑
čující můj věk a  s  nutností 
si přiznat, že mnoha věcem 
přestávám rozumět či přímo 
nerozumím. Bojím se válek 
a  chtěl bych, aby co nejdří‑
ve skončily, ale už ani nevím, 
jestli tímto sdělením nešířím 
dezinformace. Nelíbí se mi, že 
na státní budově je zobrazen 
živý člověk v pytli na mrtvo‑
ly, ale raději o tom moc nemlu‑
vím, abych nebyl považován 
za  ruského trolla (a  to snad 
ani přesně nevím, co to zna‑
mená). Mrzí mne, že řádně 
zvolení členové zastupitel‑
stva odstoupí hned po  vol‑
bách, aniž by alespoň zkusi‑
li, jestli by je práce pro obec 
nebavila. Naštěstí však stále 
převažují pozitivní impulsy. 
Je krásné vítat nové občánky 
obce, sledovat děti v  krouž‑
cích v nově otevřených prosto‑
rách domu dětí, křtít publika‑
ci o naší krásné obci a vidět, že 
je o ni zájem. Sledovat obnovu 

lesoparku v  terénu, stejně 
jako plány na vybudování par‑
ku v centru obce, i když zatím 
jen „na papíře“. A spolu s Vámi 
hledat další a další možnosti 
příjemných setkávání.

Další obrovské poděkování 
Vám všem patří za trpělivost, 
kterou jste projevili v průbě‑
hu zásadní rekonstrukce stře‑
du obce. Všichni jsme věděli, 
že při takové hustotě dopra‑
vy se nebude jednat o jedno‑
duchou akci, ale asi se shodne‑
me na tom, že byly okamžiky, 
které překonaly i  ty nejčer‑
nější představy. Zejména ří‑
jen a  listopad byly pak tak‑
řka nekonečnými. Jsem však 
přesvědčen o tom, že se jed‑
nalo o akci nezbytně nutnou. 
A hlavně doufám, že nové ře‑
šení bude funkční a bezpečné.

Vážení spoluobčané.
Je před námi posledních 

pár dnů roku 2022. Přeji nám 
všem, abychom je prožili 
v klidu, v míru, obklopeni na‑
šimi bližními a ve zdraví. Aby‑
chom měli čas se potkat u vá‑
nočního stromu nejen doma, 
ale i  v  obci. A přiťuknout si 
punčem a popřát si, aby ten 
rok nový, rok 2023 byl hezčí 
než ten rok končící. 

Přeji Vám i Vašim bližním 
hodně zdraví, štěstí, rodinné 
i pracovní pohody. A těším se 
s Vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, 
starosta obce
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Volební	účast 50,41 %

Počet	voličů 1 944

Volební účast byla v prvním kole 44,78 %, ve druhém kole 20,79 %.
Zvolen byl Tomáš	Töpfer 12 633 hlasy ve druhém kole.

Volební účast v Zastávce byla v prvním kole 39,67 %, ve druhém kole 17,58 %.
V Zastávce zvítězil Bořek	Semrád (62 %).

1.	Máme	rádi	Zastávku	(nezávislí) 5 051 hlasů 50,05 % 6 mandátů

2.	SPOLU	(ODS,	KDU-ČSL,	TOP	09) 1 576 hlasů 15,60 % 1 mandát

3.	SN	–	společně	s Vámi 2 422 hlasů 23,91 % 3 mandáty

4.	KSČM 1 048 hlasů 10,37 % 1 mandát

Zvolení	členové	zastupitelstva

1.	Petr	Pospíšil,	Máme	rádi	Zastávku 554 hlasů

2.	Zdeněk	Strnad,	Máme	rádi	Zastávku 514 hlasů

3.	Zdeněk	Milan,	Máme	rádi	Zastávka 501 hlasů

4.	Petr	Pečenka,	Máme	rádi	Zastávku 464 hlasů

5.	Anna	Štrofová,	Máme	rádi	Zastávku 450 hlasů

6.	Jan	Pospíšil,	Máme	rádi	Zastávku 403 hlasů

7.	Martin	Oujezský,	SN	–	společně	s Vámi 271 hlasů

Vítězslav	Rada,	SPOLU 261 hlasů – rezignoval na mandát

8.	Lenka	Krejčíková,	SN	–	společně	s Vámi 256 hlasů

9.	Petr	Šoupal,	SN	–	společně	s Vámi 254 hlasů

Bronislav	Leitner,	SPOLU 235 hlasů – rezignoval na mandát

10.	Aleš	Dumek,	KSČM 203 hlasů

Roman	Kupčík,	SPOLU 174 hlasů – rezignoval na mandát

11.	Jakub	Hladil,	SPOLU 112 hlasů

Volby do zastupitelstva obce Zastávka
(zdroj volby.cz)

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volební okrsek 55



6

Obec informuje 04 | 2022

Výpis usnesení z jednání 
Zastupitelstva obce Zastávka
31. 8. 2022

I. ZO schvaluje:
1.	 program jednání zastupitelstva obce konaného 

dne 31. 8. 2022,
2.	 ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze 

dne 31. 8. 2022 pana PK a paní AŠ,
3.	 schvaluje prodej parc. č. 1003/8, zahrada o vý‑

měře 141 m2 RO za cenu 150 Kč/m2 a náklad pro‑
deje a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

4.	 nájemní smlouvu na  pronájem nebytových 
prostor restaurace Stadion mezi obcí Zastáv‑
ka a  panem LN, Červený vrch 441, Zastávka 
IČ: 604 311 99,

5.	 rozpočtové opatření č. 17/2022 obce Zastávka,
6.	 výsledek nabídkového řízení na zhotovitele dět‑

ského hřiště v lesoparku, kterým je společnost 
ACER WOODWAY, s. r. o., IČ: 25343467, se sídlem: 
Karáskovo náměstí 21, Brno, a pověřuje starostu 
obce podpisem příslušné smlouvy,

7.	 výsledek nabídkového řízení na  zhotovitele 
Rekonstrukce silnice na ulici Nerudova a uli‑
ce Havířská, kterým je společnost SOUKUP MI‑
LOŠ, s. r. o., IČ: 293 515 11, se sídlem Na Láně 708, 
664 11 Zbýšov, a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné smlouvy,

8.	 odpuštění dluhu na nájemném po paní MO,
9.	 podání žádosti o  dotaci z  rozpočtu Jihomo‑

ravského kraje na pořízení požárního přívěsu 
na pomoc při hašení lesních požárů,

10.	prodej vozu Piaggio Quargo za částku 15 000 Kč 
a pověřuje místostarosty obce činit všechny po‑
třebné kroky k tomuto prodeji,

11.	 uzavření Smlouvy č.: ZN‑001030076655/001‑
DURP o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné‑
ho břemene mezi obcí Zastávka a společností 
EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace stav‑
by „Zastávka – Chvastek: NN přip. kab. příp. “ 
na pozemku parc. č. 1230/1 v k. ú. Zastávka,

12.	 uzavření Smlouvy č.: ZN‑001040020910/002‑
DURP o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné‑
ho břemene mezi obcí Zastávka a společností 

EG.D, a. s., jejímž předmětem je realizace stav‑
by „Zastávka, Bezručova 385, 386: NN kab. ved.“ 
na pozemku parc. č. 828/1 a parc. č. 890 v k. ú. 
Zastávka,

13.	 uzavření Smlouvy č.:  8800108299‑2/BVB/P 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
mezi obcí Zastávka a společností GasNet, s. r. o., 
jejímž předmětem je realizace přeložky STL ply‑
novodní přípojky k akci „Rozšíření haly Axi‑
ma, Zastávka, Nádražní 516.“ na pozemku parc. 
č. 761/13 a 774/10 v k. ú. Zastávka,

14.	 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spoluprá‑
ci týkající se smlouvy uzavřené dne 30. 3. 2016 
mezi obcí Zastávka a paní PH, jejímž předmětem 
je zřízení služebnosti inženýrské sítě ve pro‑
spěch společnosti En ‑Com Connection, s. r. o., 
v k. ú. Zastávka,

15.	 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inže‑
nýrské sítě mezi obcí Zastávka a  společností 
En ‑Com Connection, s. r. o., jejímž předmětem 
je realizace zřízení věcného břemene služebnos‑
ti inženýrské sítě, spočívající ve strpění ulože‑
ní, provozování a udržování optického vedení 
dle přiložených GP č. GP1199‑229/2018, GP1283‑
229/2021, GP1302‑293/2021, GP1193‑229/2018, 
GP1222‑240/2019, GP1247‑213/2020, GP1266‑
327/2020, GP1237‑22/2020 k pozemkům parc. 
č.  212/3, 199/20, 199/2, 199/1, 212/1, 1265/8, 
333/1, 333/2212/2, 1265/6, 333/8, 336/1, 443/1, 
505/1, 443/1, 443/4, 86/41, 86/46, 86/20, 86/50, 
710/1, 787/1, 185/1, 197/1, 1361/1, 421, 443/1, 338, 
339/2, 342, 443/1, 443/3 a 505/1 v k. ú. Zastávka.

II. ZO bere na vědomí:
1.	 záměr prodeje parc č. 133/21, zastavěná plocha, 

o výměře 22 m2,
2.	 záměr prodeje parc. č. 1037/1, zahrada o výměře 

119 m2 a par. č. 1034/9, zahrada o výměře 52 m2,
3.	 rozpočtová opatření č.  14/2022, 15/2022, 

16/2022 obce Zastávka,
4.	 informace o činnosti zřízených příspěvkových 

organizací a organizačních složek obce,
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5.	 informaci o schválení závěrečných účtů organi‑
zací, jichž je obec členem (Mikroregion Kahan 
dso, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice),

6.	 příslib financování sociálních služeb na rok 2023,
7.	 výpověď nájemní smlouvy č. 3/2011 uzavřenou 

dne 26. 9. 2011 mezi obcí Zastávka a panem FŠ.

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

věrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský 
kraj a  informovat jej o zajištění přezkoumání 
hospodaření,

2.	 starostovi obce jednat nájemní smlouvě 
na pronájem „restaurace Stadion“ s platností 
od 1. 10. 2022.

19. 10. 2022

I. ZO schvaluje:
1.	 program ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce Zastávka dne 19. 10. 2022,
2.	 zvolení jednoho místostarosty,
3.	 že pro výkon starosty obce a místostarosty obce 

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
4.	 veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

obce.
5.	 zvolení starosty obce pana RNDr. Petra Pospíšila,
6.	 zvolení místostarosty obce pana Zdeňka Milana,
7.	 zřízení finančního výboru a kontrolního výbo‑

ru; kontrolní výbor bude tříčlenný, finanční vý‑
bor bude sedmičlenný,

8.	 veřejný způsob volby předsedů finančního a kon‑
trolního výboru,

9.	 zvolení předsedy finančního výboru pana 
Mgr. Petra Pečenky,

10.	zvolení předsedy kontrolního výboru pana Pet‑
ra Šoupala,

11.	 zvolení členky finančního výboru paní Anny 
Štrofové,

12.	 zvolení členky finančního výboru paní Mgr. Ja‑
roslavy Baštařové,

13.	 zvolení členky finančního výboru paní Marie 
Duškové,

14.	 zvolení členky finančního výboru paní Jarosla‑
vy Tribulové,

15.	 zvolení členky finančního výboru paní Miluše 
Procházkové,

16.	 zvolení člena finančního výboru pana Pavla 
Svitka,

17.	 zvolení člena kontrolního výboru pana Jana 
Pospíšila,

18.	 zvolení člena kontrolního výboru paní 
RNDr. Lenky Krejčíkové,

19.	 v souladu s platnými právními předpisy odmě‑
nu za výkon funkce neuvolněného člena zastu‑
pitelstva obce ve výši 1 800 Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usne‑
sení (19. 10. 2022) a v případě náhradníka ode 
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se 
zúčastnil,

20.	v souladu s platnými právními předpisy odměnu 
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 3 600 Kč měsíčně a člena výboru ve výši 
3 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena 
výboru (19. 10. 2022), a v případě náhradníka 
ode dne zvolení předsedou nebo členem výboru,

21.	 v souladu s platnými právními předpisy, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna ne‑
uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskyt‑
ne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhod‑
nutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna,

22.	zástupce obce Zastávka ve svazcích obcí, ko‑
munálních firmách a dalších orgánech a orga‑
nizacích, jichž je obec Zastávka členem nebo 
podílníkem:
• Mikroregion Kahan dso – Petr Pospíšil,
• Svazek vodovodů a kanalizací 

Ivančice – Petr Pospíšil,
• KTS Ekologie, s. r. o. – Petr Pospíšil,
• Energoregion 2020 – Petr Pospíšil,
• Svaz měst a obcí České republiky – Petr 

Pospíšil,
• Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., 

právní výbor – Petr Pospíšil; dozorčí rada – 
Jaroslava Baštařová

• školská rada – Petr Pospíšil, Anna Štrofová, 
Jaroslava Baštařová.

II. ZO bere na vědomí:
1.	 termíny jednání Zastupitelstva obce Zastáv‑

ka v  roce 2022: středa 23.  11.  2022, středa 
14. 12. 2022, od 17.00 hodin v zasedací místnos‑
ti Obecního úřadu Zastávka.
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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

Září:
paní Ondroušková Daniela 82 let
paní Sotolářová Eva 82 let
paní Rausová Miluše 92 let
paní Pokorná Marie 82 let
paní Boudná Jaroslava 86 let
pan Juráček Drahoslav 82 let
paní Klusáčková Zdenka 86 let

Říjen:
pan Sláma Jaromír 70 let 
pan Hasara Michal 92 let
paní Černá Jana 70 let
paní Přibylová Božena 70 let
pan Procházka Ivan 86 let
paní Blažejovská Emílie 95 let
paní Kryštofová Jana 82 let
paní Široká Božena 91 let
paní Mazolliniová Jana 80 let
paní Pánková Růžena 81 let
paní Nováková Jitka 83 let
paní Gottwaldová Hedvika 77 let

Blahopřání spoluobčanům
Zveřejňujeme jubilanty, kteří nám dali svůj souhlas s publikováním. 
Všem přejeme zdraví, to nejcennější, co jen může být, i do dalších let. 
Blahopřejeme!

Listopad:
pan Gottwald Josef 79 let
paní Krčmová Emílie 88 let
paní Korcová Oldřiška 70 let
paní Matoušková Marie 70 let
pan Mucha Jaroslav 70 let
paní Přikrylová Alena 70 let
paní Dušková Emílie 81 let
paní Vaňková Libuše 80 let
pan Budín Karel 84 let

PLESOVÁ SEZÓNA
V novém roce se snad můžeme těšit na obnovenou plesovou sezónu. 
Dovolujeme si Vás proto pozvat na tradiční zahajovací plesy sezóny:

HASIČSKÝ PLES – v pátek 20. ledna 2023, hraje FK Music

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES – v sobotu 28. ledna 2023, hraje Lenka Kocábová
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Knihovnické okénko – Knihovna 
Zastávka informuje
Tento krátký příspěvek je určen všem, kteří navzdory moderním 
technologiím, elektronice a sociálním sítím nezanevřeli na klasické 
poctivé tištěné knihy. Stejně tak i mladším čtenářům a samozřejmě 
školákům všech ročníků základních i středních škol.

Cílem článku je upozor‑
nit na to, že v u nás v Zastáv‑
ce máme dobře vybavenou 
knihovnu a snažíme se vytvořit 
zázemí proto, abyste se do naší 
hezké knihovny rádi vrace‑
li a využívali, či začali využí‑
vat naše služby v co nejširším 
rozsahu.

Na internetu naši knihovnu 
naleznete na  adrese https://
knihovnazastavka.webnode.
cz/. Co bychom v  této 
souvislosti měli zajisté zmínit, 
že knihovna nyní přešla 
na  nový elektronický knižní 
katalog Tritius, což je vůbec 
nejrozšířenější elektronický 
katalog v českých knihovnách. 
Oproti staršímu digitálnímu 
katalogu nabízí Tritius 
větší přehlednost a  vyšší 
uživatelský komfort. Jeho 
nejdůležitější funkcí je právě 
snadné vyhledávání, ale 
nabídne i další funkcionality, 
jakými jsou např.  možnost 
online rezervace, prodlužování 
výpůjček či filtrování novinek 
v  knihovním fondu  apod. 
Dostupný je z  webových 
stránek knihovny, adresa pro 
přímý vstup: https://zastavka.
tritius.cz/.

Co se týče samotného kni‑
hovního fondu, tak ten čítá 

na  16 000  svazků pokrývají‑
cích nejrozmanitější oblasti li‑
terární tvorby od odborné, až 
po oddechovou a dětskou lite‑
raturu. Nadto knihovna nabízí 
i několik desítek periodik, při‑
čemž tento počet se kontinuál‑
ně navyšuje a snaží se reflekto‑
vat aktuální potřeby čtenářů.

Za zmínku stojí i regionální 
literatura, kde bychom moh‑
li jmenovitě uvést výprav‑
nou obrazovou publikaci Za‑
stávka (Boží Požehnání, Segen 
Gottes), kde je psanou i obra‑
zovou formou mapovaná celá 
historie vzniku a  osidlování 
Zastávky, kulturní a sportovní 
život v obci a řada dalších. Kni‑
hu vydalo Regionální informač‑
ní centrum Zastávka.

Otevírací doba knihovny 
pro veřejnost:
• pondělí 12.00–18.00 h
• úterý 8.30–11.30 h, 

12.00–15.00 h
• středa 12.00–18.00 h
• pátek 8.30–11.30 h, 

12.00–15.00 h

Součástí knihovních pro‑
stor je i dětský koutek s kni‑
hovnou pro malé čtenáře, tak‑
že i maminky s menšími dětmi 
u nás mohou najít chvíli klidu, 

zatímco děti se mohou probí‑
rat dětskou literaturou, pří‑
padně si zapůjčit některou 
z her, které jsou v knihovně 
k dispozici.

Mezi vánočními svátky bude 
knihovna uzavřena, posledním 
otevíracím dnem bude 23. pro‑
sinec 2022 a znovu bude ote‑
vřeno 2. ledna 2023.

A  jaké máme čerstvé pří‑
růstky do  našeho knihovní‑
ho fondu? Například je to Lu‑
cemburská epopej od českého 
best ‑selling autora Vladimíra 
Vondrušky, nebo sedmnáctý 
díl populárního Deníku malé‑
ho poseroutky a jiné.

Je třeba zmínit, že za  chod 
knihovny patří dík i  vedení 
obce Zastávka, bez jejíž podpo‑
ry by naše knihovna nemohla 
fungovat.

Do  budoucna bychom rádi 
rovněž pokračovali ve  spolu‑
práci s dalšími subjekty, jakými 
jsou základní škola a gymnázi‑
um i  Regionální informační 
centrum Zastávka.

Knihovna přeje všem čtená‑
řům krásné prožití vánočních 
svátků a na viděnou v novém 
roce se těší

Gabriela Klepáčová 
a Jarka Zahradníková
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Plán svozu odpadu
Uložte si kalendář plánovaných svozů odpadů v roce 2023 v Zastávce.
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OHLÉDNUTÍ

Malý festival loutky
Letos proběhl 16. ročník Ma‑

lého festivalu loutky, pořáda‑
ného Moravským Krumlovem, 
kterého jsme se již poněkoliká‑
té zúčastnili. Na začátku září 
nás navštívilo loutkové divadlo 
Lenky Volfové, které představi‑
lo pohádku O ošklivém káčát‑
ku. Účast byla hojná, za to moc 
děkujeme a těšíme se na další 
ročník.

Hornické slavnosti
Tradiční Hornické slavnosti 

proběhly 17. září 2022. Těmito 
slavnostmi si připomínáme bo‑
hatou hornickou historii v Za‑
stávce a vzpomínáme na těž‑
kou hornickou práci. Letos 
nám malinko zlobilo počasí, 
a proto jsme měli velkou radost 
z množství návštěvníků, kte‑
ří se zúčastnili. Kulturní pro‑
gram zahájilo vystoupení cim‑
bálové muziky Javor. Na celý 
víkend jsme přivítali v  Za‑
stávce herečku, která miluje 
gastronomii: Markétu Hrube‑
šovou. Markéta si připravila 
dvě gastroshow nazvané po‑
dle její kuchařky – Tak vařím 
já. U Regionálního informač‑
ního centra Zastávka si me‑
zitím na své přišly především 
děti. Dům dětí a mládeže při‑
pravil spoustu stanovišť s hor‑
nickou tematikou. Před obě‑
dem divadlo Koráb odehrálo 

RIC informuje
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první pohádku Kocour v  bo‑
tách. Následovalo vystoupení 
dvou parkouristů, kteří přida‑
li workshop pro děti, jež ten‑
to sport zaujal. Na  pódiu se 
svým vystoupením pokračo‑
vala dechová hudba Moraváci. 
Ani tento rok nesměly chybět 
živé sochy. Přibyly k nim navíc 
ještě dva mimové, již dokázali 
návštěvníky pěkně rozesmát. 
Program vyvrcholil vystou‑
pením skupiny ABBA revi‑
val, což nás všechny pořádně 

roztancovalo. Na  závěr jsme 
přivítali kapelu Kamelot s Ro‑
manem Horkým a užili si večer‑
ní zábavu. V Dělnickém domě 
samozřejmě nechyběla bohatá 
výstava zastáveckých zahrád‑
kářů, ti si mimo jiné připravili 
i spoustu ochutnávek. Po celý 
den bylo možné obdivovat zbo‑
ží prodejců na jarmarku s nej‑
různějšími výrobky. Na první 
koleji nechyběly ani historické 
mašinky spolku Hrbatá Máňa. 
Na malém nádraží spoustu lidí 

také nasedlo na parní mašinku 
Muzea průmyslových železnic 
a nechalo se odvézt do Zbýšova, 
kde se taktéž konaly Hornické 
slavnosti. Vzhledem k doprav‑
ní situaci v Zastávce jsme měli 
obavy o prostor na tzv. Bendlá‑
ku, ale nakonec vše dobře do‑
padlo a na velkém prostranství 
ve  středu obce mohl Veteran 
Vehicle club z Březníka vysta‑
vit svá historická vozidla. Hasi‑
či se pochlubili svou technikou 
a  pro děti připravili skákací 
hrad a šlapací motokáry. No‑
vinkou letošního roku byla vý‑
stava Klubu chovatelů z Ivan‑
čic, která měla velký úspěch 
nejen u dětí. Chovatelé přivez‑
li na ukázku slepičky a králíč‑
ky. Po celý den také mladé sleč‑
ny se svými králičími mazlíčky 
skákaly králičí hop.

Děkujeme všem, kdo se 
na  pořádání akce zúčastnili, 
všem, kdo přišli, a také děku‑
jeme za pochopení a respekto‑
vání dopravní situace v obci.

Divadelní představení Don 
Quijote de la Ancha

Strhující podvečer s divadel‑
ním souborem Klauniky Brno si 
užili návštěvníci komedie Don 
Quijote de la Ancha v hlavní roli 
s  předním světovým chůdo‑
hercem Lenoirem Montainem. 
Společně s profesorem hrají‑
cím Dona Quijota a vychova‑
telkou Anchou představující 
Panchu a  dalšími postavami, 
jako např. princezna Dulcinea, 
si všichni užili večer plný smí‑
chu a inteligentního humoru. 
Do tohoto svérázného zpraco‑
vání známého příběhu herci 
zapojili i řadu diváků.
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Minijarmark
V říjnu se konal poslední le‑

tošní zastávecký minijarmark, 
jehož součástí byla dílnička, 
na  které si děti mohly vyro‑
bit krásné podzimní prkénko. 
Sortiment jarmarku byl bo‑
hatý, nakoupit jste mohli ovo‑
ce a zeleninu od pana zeliná‑
ře, přírodní kosmetiku, frgály, 
výborné zákusky od pana cuk‑
ráře, koření, sušené ovoce, si‑
rupy. Občerstvit jste se mohli 
v kavárně v Regionálním infor‑
mačním centru. Na další mini‑
jarmark se můžete těšit v dub‑
nu příštího roku.

Besedy a přednášky
V podzimní sérii tzv. vzdělá‑

vacích čtvrtků jsme pokračova‑
li osmým semestrem Virtuální 
univerzity třetího věku. Druhá 
polovina studentek získala ná‑
rok na Osvědčení o absolutoriu. 

S kytičkou přišel studentkám 
popřát i  starosta Petr Pospí‑
šil. Za hudební doprovod akce 
děkujeme Základní umělecké 
škole Rosice. Všechny poslu‑
chačky univerzity se rozhodly 
ve studiu pokračovat. Ve dru‑
hém cyklu třísemestrálního 
okruhu odívání z období secese 
se budeme v jarních měsících 
věnovat třetímu dílu o odívá‑
ní, jež se bude zabývat mód‑
ními styly a trendy 20. století.

Další podvečery jsme věno‑
vali besedám a  přednáškám 
z různých oblastí. Zahájili jsme 
je velice zajímavým povídáním 
o bylinkách a jejich využití s lé‑
kárnicí – maminkou Markétou 
Peřinovou. Pokračovali jsme 
přednáškou manželů Evy a Jiří‑
ho Grégrových o zdravém způ‑
sobu života a chronickém záně‑
tu ovlivňujícím životy mnoha 
z nás. Cestovatelský nadšenec 

Petr Ondroušek nám přiblížil 
nejen kulturu dávných civiliza‑
cí na území dnešního Iráku, ale 
také zajímavosti ze života jeho 
obyvatel v současnosti.

Křest knihy o Zastávce
V pátek 28. října 2022 jsme 

tradičně oslavili a připomněli 
si výročí vzniku republiky. Le‑
tos byl tento sváteční den vše‑
mi netrpělivě očekáván z dů‑
vodu plánovaného křtu knihy 
o  Zastávce. Kromě kolektivu 
autorů, již byli této slavnos‑
ti přítomni, v komponovaném 
programu vystoupili žáci zá‑
kladní umělecké školy a dále 
ho obohatili tanečníci z brněn‑
ského studia NoFeet. Přivez‑
li si k nám stepové vystoupení 
mistryně republiky a  taneč‑
ní číslo s řadou akrobatických 
prvků. Knihu pokřtil staros‑
ta obce Petr Pospíšil společně 
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s editorkou knihy Miladou Pro‑
kopovou. O okolnostech jejího 
vzniku pohovořil Dalibor Kol‑
čava, bez jehož usilovné práce 
by publikace nikdy nevznikla. 
Můžete si ji zakoupit v našem 

infocentru a případně ji ozdo‑
bit razítkem dolu Julius, které 
jsme k této příležitosti necha‑
li vyrobit.

Prostory RIC se snažíme „za‑
bydlovat“ výstavami na různá 

témata. Z  posledních jste si 
mohli prohlédnout výstavu 
s názvem Zpátky do minulos‑
ti, kterou jsme si připomněli 
30 let od ukončení těžby v na‑
šem regionu.
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Po  ní následovala výstava 
k výročí 115  let zastáveckého 
fotbalu se slavnostní vernisáží. 
Fanoušci a příznivci fotbalu se 
sešli v hojném počtu, prohlédli 
si staré fotografie, upomínkové 
předměty, poháry, které zastá‑
večtí sportovci získali za více 
než století. Zavzpomínali také 
na  staré dobré časy s  dlou‑
holetými představiteli TJ Če‑
chie. Výstava byla ke zhlédnutí 
po celý říjen.

Mandala dětem je putovní 
výstavou, projektem, jehož vý‑
těžek putuje na podporu spol‑
ku Janus pečujícího o děti, které 
v plnoletosti odcházejí z dět‑
ských domovů a učí se žít „nor‑
mální“ život.

Závěr roku patří vánočním 
svátkům, a proto tradičně při‑
pravujeme výstavu laděnou 
tematicky. Letos jsme ji nazva‑
li Vánoce našich babiček. Dě‑
kujeme všem, kteří nám za‑
půjčili staré ozdoby, formy 
a další předměty. Vše jsme do‑
plnili a ozdobili starými recep‑
ty na vánoční pochutiny.



16

Obec informuje 04 | 2022

Adventní zastavení
Adventní čas jsme již tradič‑

ně zahájili akcí Adventní zasta‑
vení, které se konalo v nedě‑
li 27.  listopadu 2022. Přivítali 
jsme téměř místního flašine‑
táře, jenž vykouzlil vánoční at‑
mosféru. Na pódiu se prostřída‑
ly všechny zastávecké mateřské 
školy. Děti zvládly krásná před‑
vánoční vystoupení a zazpívaly 
koledy. Programem po celé od‑
poledne až do večera provázela 
písničkářka Petra Bohemi, akci 
doplnila o koledování s kytarou. 
Rodiče s  dětmi mohli navští‑
vit i rukodělné dílničky a od‑
nést si nějakou vánoční deko‑
raci. K naší zvoničce Barborce, 
kterou již znáte z předchozích 
let, jsme letos pořídili tři krás‑
né dřevěné sochy představují‑
cí Svatou rodinu – Josefa, Marii 
a malého Ježíška. Tento origi‑
nální výtvor od  řezbáře Rad‑
ka Smejkala požehnal při akci 
pan farář Mgr. Ing. Jan Klíma. 
Samozřejmostí byl i minijar‑
mark, kde bylo možné nakou‑
pit spoustu vánočního i méně 
vánočního sortimentu. Velkou 
novinkou bylo historické ruské 
kolo na ruční pohon, na kterém 
se děti mohly povozit. Nezapo‑
mněli jsme ani na Andělskou 
poštu – schránku, jež byla k dis‑
pozici skoro až do Štědrého dne. 
Děti, a vlastně i dospělí moh‑
li využít andílky a předat jim 
do schránky dopis pro Ježíška. 
Andílkové dopis předali, a po‑
kud byl odevzdán včas, Ježíšek 
na něj do Štědrého dne odpoví.

K  Vánocům neodmyslitel‑
ně patří také kapři. Proto nás 
navštívili pánové z Moravské‑
ho rybářského svazu a přivezli 

plnou nádrž nejen s kapry, ale 
i s jinými druhy ryb. Pro malé 
rybáře měli připravený i zá‑
bavný program. Okolí Regio‑
nálního informačního centra 
Zastávka provoněla výborná 
domácí zabíjačka a také svařák 
a punč – jídla a nápoje, které si 
snad každý s Vánoci spojí.

Děkujeme všem za  hojnou 
účast a těšíme se na příští rok, 

až budeme moci opět společně 
načít adventní čas.

PŘIPRAVUJEME:
Lednové akce zahájíme 

promítáním o  Chile s  cesto‑
vatelem Jiřím Kafkou. Vzdě‑
lávací čtvrtky budou pokra‑
čovat přednáškami o  zdraví 
a  zdravém životním stylu, 
péči o pleť. Dále domlouváme 
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společné podvečery o  mi‑
nerálech vyskytujících se 
v  Rosicko ‑oslavanské pánvi, 
osobnostech rodu Rittlerů, jež 
se zasloužily o rozmach hor‑
nictví v Zastávce. Každý dru‑
hý týden budeme pokračovat 
dalším semestrem Virtuální 
univerzity třetího věku. Při‑
pravujeme řadu výstav, pro 
děti miniherničky s  progra‑
mem a především velkou po‑
hádku v  podání divadelního 
spolku Rosivadlo. Rezervuj‑
te si na ni sobotní odpoledne 
18. února 2023, protože v sále 
Dělnického domu se dozví‑
te, že Princové jsou na draka. 
Pustili jsme se také do druhé 
etapy realizace audiostezky 
Perly mezi hlušinou, ta bude 

spočívat ve  vytvoření infor‑
mačních cedulek a panelů.

Sledujte prosím naše plaká‑
tovací plochy, webové stránky, 
Facebook a  Instagram, infor‑
mace o připravovaných akcích 

budeme přidávat a upřesňovat. 
Přejeme Vám krásné Vánoce 
a těšíme se na Vás v novém roce.

Pracovnice RIC Zastávka

ROSIVADLO/RC KAŠPÁRKOV a RIC ZASTÁVKA
uvádějí tradiční pohádku s tradičními písničkami a dobrým koncem

DDÉÉLLNNIICCKKÝÝ  DDŮŮMM  ZZAASSTTÁÁVVKKAA,,  SSOOBBOOTTAA  1188..  ÚÚNNOORRAA  22002233
ZZAAČČÁÁTTEEKK  PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNÍÍ  1166..0000

Vstupenky v RIC Zastávka nebo na místě, cena 120 Kč. Sedadla nejsou číslovaná.
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#nePINdej!
Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. 
Škody jdou do stovek milionů. Police ČR se připojuje k rozsáhlé 
vzdělávací kampani #nePINdej! České bankovní asociace a dalších 
partnerů, která upozorňuje na sílící nebezpečí podvodů na internetu.

Jak vyplývá z  dat Čes‑
ké bankovní asociace zís‑
kaných od  jejích členských 
bank, na jednoho poškozené‑
ho klienta připadá průměrná 
škoda ve výši 161 500 korun. 
U  vishingu, neboli případů 
podvodného navolávání, jsou 
částky až čtvrtmilionové.

Klíčovým prvkem kampa‑
ně s názvem #nePINdej! (kre‑
ativní tvorba ze slov PIN ne‑
dej) je interaktivní vzdělávací 
portál www.kybertest.cz, kte‑
rý zábavnou formou seznámí 
veřejnost s  nejčastějšími ky‑
bernetickými podvody a nau‑
čí ji, jak je rozpoznat a jak jim 
předcházet.

Kybertest má několik variant 
simulujících nejčastější pod‑
vodné praktiky dle různých 
věkových skupin. Kybernetic‑
ká kriminalita již dávno ne‑
cílí jen na  seniory a  osamělé 
lidi, ale pachatelé se zaměřují 
na širokou veřejnost bez ohle‑
du na věk či vzdělání. Počína‑
je dětmi a  mladistvými přes 
dospělé až po seniory. Otázky 
v  testu jsou tedy generovány 
dle věku uživatele. Na tvorbě 
kybertestu se podílela společ‑
nost Itego, a. s.

V kybertestu jsou simulová‑
ny podvodné SMS, zobrazovací 
okna k připojení k WIFI sítím, 
phishingové e‑maily, zvukové 

nahrávky podvodných telefo‑
nů a mnohé další, tak, aby si 
je každý uživatel moderních 
technologií mohl bezpečně vy‑
zkoušet. Testové otázky byly 
připravovány odborníky na zá‑
kladě reálných případů, jimiž 
se podvodníci snaží své oběti 
nachytat.

Pachatelé se při těchto úto‑
cích snaží překonávat zejména 
lidský faktor a pod nejrůznější‑
mi legendami využívají nátla‑
ku, strachu a časové tísně pro 
záchranu peněz nebo pro rea‑
lizaci finanční transakce.

Mezi nejčastější podvodné 
legendy patří:

1) Podvodné navolávání:
Pachatelé se vydávají napří‑

klad za bankéře, policisty, pra‑
covníky technické podpory 
a snaží se z lidí pod vlivem stra‑
chu vylákat peníze, nebo vzdá‑
lený přístup do zařízení oběti, 
který následně zneužijí.

2) Nabídka výhodných 
investic

Přesvědčivá lákavá reklama 
a manipulativní jednání. Cílem 
pachatele je vylákat z oběti co 
možná nejvíce finančních pro‑
středků a využívá k tomu při‑
rozenou ziskuchtivost každé‑
ho z nás.

3) Reverzní inzertní 
podvody

Pachatel zareaguje na  váš 
inzerát. Podstrčí vám fiktivní 
platební bránu, kde vyplníte 
citlivé bankovní údaje a místo 
peněz za inzerované zboží při‑
cházíte o všechny úspory.

4) Podvody typu Nigerijské 
dopisy

Princip, který funguje už 
více než 100 let. Pachatelé sá‑
zejí na kvantitu. Vždy se najde 
někdo, kdo se nechá nachytat 
na slibovanou cennou zásilku 
nebo domnělou pomoc. Čas‑
to zde hraje velkou roli láska 
a zamilovanost.

5) Klasické podvody typu 
phishing a smishing

Stále dokonalejší a  složi‑
tě rozpoznatelné podvodné 
e‑maily a SMS nabídky. Na prv‑
ní pohled již nenajdeme pode‑
zřelé znaky.

Stále častější praktikou 
jsou v současné době tzv. re‑
verzní inzertní podvody. Ter‑
čem útočníků jsou v takovém 
případě především prodávají‑
cí, kteří si zvolí jako platební 
metodu „bezpečnou platbu“, 
tedy zaslání peněz z  kar‑
ty na kartu, prostřednictvím 
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Na aktuální téma

peněženky zvoleného bazaru. 
Protože jsou klienti oslovováni 
údajným kupcem jejich zboží, 
nepředpokládají, že se z nich 
někdo snaží získat přístupové 
údaje k účtům a do jejich inter‑
netového bankovnictví. Mají 
zájem zboží prodat, a aby toho 
co nejdříve docílili, slepě spo‑
lupracují. Vyplňují pak údaje 
o svých kartách a přístupech 
na účet v domnění, že neděla‑
jí nic špatně, a s vírou, že zís‑
kají peníze za prodávané zbo‑
ží. Opak je bohužel pravdou, 
o všechno přijdou.

Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence 

KŘ Policie JMK

ZÁKLADNÍ RADY, JAK NENALETĚT
• Poznej svého nepřítele. Seznamuj se s aktuálními 

hrozbami a trendy v online podvodech.
• Nikdy se nenech od pachatele do ničeho tlačit a vše si 

pečlivě promysli.
• Jakmile je zpráva, e ‑mail, SMSka, nebo telefonát 

neočekávaný, tak je podezřelý.
• Vždy se zamysli nad tím, kam vypisuješ citlivé údaje, 

nebo přeposíláš peníze.
• Když si nejsi absolutně jistý, tak vždy raději vše ověř 

jinou cestou.
• Pamatuj si, že pachatel dokáže napodobit jakékoliv 

telefonní číslo či e ‑mailovou adresu.
• Nikdy neumožňuj vzdálený přístup do svého zařízení 

nikomu, komu zcela nedůvěřuješ.
• Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje 

citlivé údaje z tvé platební karty.
• Vyzkoušej si www.kybertest.cz a zjisti, kde máš mezery.
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Klub seniorů informuje
V září se nejdříve konala vy‑

cházka (6. září 2022), která byla 
uskutečněna za odloženou srp‑
novou vycházku. Poté 12. září 
v 16 hodin proběhla regulérní 
schůze klubu, na  níž vystou‑
pil pan starosta Petr Pospíšil, 
aby všechny členy informoval 
o dění v Zastávce v uplynulém 
půlroce. Hlavní akcí, na  kte‑
rou je pan starosta hrdý, je cel‑
ková rekonstrukce všech silnic 
vedoucích přes Zastávku. Akce 
to byla opravdu veliká, takže se 
protáhla z  původně zamýšle‑
ných tří letních měsíců na mě‑
síců šest. Vyskytly se totiž pro‑
blémy, se kterými se zpočátku 
nepočítalo. Vyžadovalo to hlav‑
ně trpělivost a  ohleduplnost 
všech řidičů, kteří tou dobou 
přes Zastávku jezdili.

Dne 22.  září ráno vyrazili 
členové klubu na poslední le‑
tošní zájezd. Ten vedl do Zlína 
a do zoologické zahrady Lešná. 
Ve Zlíně všichni (ve dvou skupi‑
nách) navštívili muzeum Tomá‑
še Bati a mrakodrap s výtahem 
Tomáše Bati, podívali se z mra‑
kodrapu na krásnou vyhlídku 
Zlína, pak poobědvali a po obě‑
dě strávili odpoledne v Zoo Leš‑
ná. Chloubou této zoologické za‑
hrady jsou rejnoci, kterých jsme 
napočítali devatenáct. Ti se ne‑
chají krmit, ale také hladit! Zoo‑
logická zahrada je krásně za‑
komponovaná do zeleně a bylo 
možné projíždět se po ní vláč‑
kem, což bylo dobré především 
pro ty, kteří nechtěli chodit pěš‑
ky. Mohli kdykoli a kdekoli jíz‑
du přerušit a zase v ní kdekoli 

Baťův mrakodrap, foto B. Vinohradský

Baťův mrakodrap II, foto B. Vinohradský

Zoo Lešná, rejnoci, foto B. Vinohradský
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a kdykoli pokračovat. Stačilo za‑
platit 60 Kč.

V říjnu se naše klubová schů‑
ze nekonala jako obyčejně v Děl‑
nickém domě, ale v Domě dětí 
a mládeže Zastávka, kam čle‑
ny našeho klubu pozval jed‑
nak pan starosta, jednak ředi‑
tel domu dětí a mládeže. Všichni 
zúčastnění si prohlédli nově při‑
stavenou část domu dětí a mlá‑
deže, dozvěděli se o kroužcích 
tam pořádaných, také o letních 
akcích a  popovídali si u  kávy 
a zákusků.

Listopadová schůze klubu se 
konala 14. listopadu 2022 v ma‑
lém sále Dělnického domu. 

Na ní pohovořila paní Alenka 
Smutná o historii a současnos‑
ti zastávecké školy.

A konečně prosincová schůze 
klubu byla předvánoční a ode‑
hrávala se ve velkém sále Děl‑
nického domu.

Uskutečnila se také spousta 
vycházek

V září to byla vycházka 13. září 
vedoucí z  Tetčic do  Rybářské 
bašty, staré vodárny a do Střelic 
na nádraží. Dále potom 20. září 
autobusem do Říčan a tam přes 

koupaliště, hradisko, hájenku 
U Marka do Rosic a na Zastávku. 
Následovalo vycházka 27. září  
autobusem do Újezdu u Rosic 
a po proudu Chvojnice pod Ja‑
kubov, sv. Ján, Tomanův mlýn, 
Jirchárnu a do Kralic na vlak.

Říjnové vycházky byly tři: 
11. října autobusem na Pohád‑
ku máje, pěšky přes Pohád‑
ku máje, Helenčinu studánku 
k Ríšově studánce, do Žebětí‑
na a autobusem domů. V úte‑
rý 18. října autobusem do Hlíny 
a odsud přes rybník Karhánek, 

Vycházka 11. října, Pohádka máje, foto L. Říhová

Skupina u Glorietu, foto M. ChadimováChvojnice II, foto V. Nováková

6. září od pramene Chvojnice 
u Košíkova, foto L. Říhová
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tunel Prštice, Radostice do Stře‑
lic na vlak. A poslední 25. října 
vlakem do Náměště, pěšky přes 
Zňátky U Vlasáka, Čertův mos‑
tek, vyhlídku Gloriet, Vlčí kopec 
až na Skřipinu.

V  listopadu se 8.  listopa‑
du jelo vlakem do Rapotic, au‑
tobusem do Ketkovic a  pěšky 
pak na Vyhlídku, hrad Levnov, 
Oslavku a do Senorad. V úterý 
15. listopadu autobusem do Ří‑
čan, do Domašova a na Javůrek, 
pěšky Šmelcovna, Bílý potok 
a Veverská Bítýška. Dne 22. lis‑
topadu autobusem na  Krato‑
chvilku a  pak pěšky do Rosic 
ke kapli sv. Trojice a na Zastáv‑
ku. A  29.  listopadu busem 
do Oslavan a do Senorad, pěšky 
Velká skála, vyhlídka, rozhled‑
na Doubravka, studánka Svatá 
voda a Nová Ves.

Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka

Podzim na Oslavce, foto L. Říhová

Gloriet, lovecký pavilon z r. 1830, foto V. Nováková
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Zahrádkáři Zastávka
Prosinec – poslední měsíc roku, období adventu a bilancování nad uplynulým 
rokem. I u zahrádkářů stejně jako každý rok bilancujeme, co se povedlo.

Kvůli epidemiologické si‑
tuaci nemohl být v  letošním 
roce uskutečněn tradiční ples. 
Tradiční výroční schůzi se již 
uspořádat povedlo, a  tak se 
členové mohli vzájemně po‑
tkat a popovídat si. Díky velké 
finanční podpoře obce Zastáv‑
ka, za kterou velice děkujeme, 
mohla být v budově zahrádká‑
řů vyměněna okna.

V  měsíci září proběhla již 
tradiční výstava výpěstků 
a z nich zpracovaných produk‑
tů v Dělnickém domě. Každo‑
ročně na tuto výstavu přichá‑
zejí lidé nejen z naší obce, ale 
i z okolí. Hosté zde mohou na‑
čerpat inspiraci na nové recep‑
ty a ochutnat přichystané pro‑
dukty. Doufáme, že takových 
akcí si budeme moci společně 
užívat i v následujících letech. 
Jsou to přesně ty události, kte‑
ré lidi z obce stmelují a na kte‑
ré se těší.

Na závěr bychom rádi všem 
popřáli krásné prožití svátků 
vánočních, hodně pokoje, kli‑
du a odpočinku.

Hana Procházková,
Zahrádkáři Zastávka



24

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity 04 | 2022

Uplynulý rok na 64 polích
JARNÍ TURNAJ IVANČICE 
2022

Dne 31. března 2022 se v hra‑
cí místnosti SVČ  Ivančice se‑
šlo osm vyznavačů královské 
hry, kteří sehráli turnaj systé‑
mem každý s každým tempem 
2 × 10 minut. Vítězem s absolut‑
ním skóre 7 bodů ze 7 možných 
se stal David Žaža. Druhé místo 
obsadil Jakub Sigmund (5,5 b) 
a třetí místo domácí Lubomír 
Kunc (4,5 b). Speciální cenu 
ředitele turnaje obdržela jedi‑
ná dívka a současně nejmlad‑
ší účastník (účastnice) Klára 
Dytrychová.

43. ROČNÍK MEMORIÁLU 
LEOŠE ROZTOČILA

V úterý 14.  června 2022 se 
v restauraci Stadion (na hřiš‑
ti TJ Čechie) konal již 43. roč‑
ník Memoriálu Leoše Roztočila. 

Na poslední chvíli odřeklo účast 
několik veteránů, a tak se sešlo 
jen osm účastníků, kteří v po‑
hodové atmosféře sehráli tur‑
naj systémem každý s každým.

Od října se v kroužku v no‑
vých prostorách DDM schází 
osm mladých vyznavačů šacho‑
vé hry. Většina turnajů začíná 
až od  listopadu, proto budou 
námětem pro články v příštích 
vydáních Zpravodaje.

Všem čtenářům přejí šachis‑
té TJ Čechie Zastávka pokojné 
Vánoce, hodně zdraví a ty nej‑
lepší tahy v roce 2023.

Aleš Dumek

Poř. Jméno Body PH

1 Beseda Robert 6 0

2 Hudec Ondřej 5,5 0

3 Sigmund Jakub 4 2

4 Dumek Aleš 4 1

5 Pečenka Petr 4 0

6 Klapal Rudolf 3,5 0

7 Hudec Jaroslav 1 0

8 Řehák Šimon 0 0

Poř. Jméno Klub Body PH

1 Žaža David TJ Náměšť n. O. 7 0

2 Sigmund Jakub Šachy Zastávka 5,5 0

3 Kunc Lubomír ZŠ TGM Ivančice 4,5 0

4 Řehák Šimon Šachy Zastávka 4 1

5 Polák Martin ZŠ Oslavany 4 0

6 Mucha Jakub Šachy Zastávka 2 0

7 Dytrychová Klára Šachy Zastávka 1 0

8 Suchánek Daniel ZŠ TGM Ivančice 0 0

JARNÍ TURNAJ IVANČICE 2022 – celkové výsledky:

43. ROČNÍK MEMORIÁLU L. ROZTOČILA – celkové výsledky:
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Fotbalový podzim v číslech
Přinášíme všem fotbalovým fanouškům konečné 
tabulky po podzimní části sezóny 2022/2023.

MUŽI „A“

DOROST

Poř. KLUB Z V R P S B

1. TJ	Čechie	Zastávka 13 8 4 1 34:16 28

2. TJ Rajhradice 13 8 3 2 33:16 27

3. FC Moravský Krumlov 13 8 3 2 27:13 27

4. FK Rájec‑Jestřebí 13 8 1 4 33:18 25

5. AFK Tišnov 13 6 4 3 23:14 22

6. SK Šlapanice 13 6 3 4 21:21 21

7. TJ Viktoria Želešice 13 5 2 6 26:24 17

8. FC Soběšice 13 5 2 6 23:28 17

9. SK Slatina 13 4 2 7 22:27 14

10. FC Slovan Brno 13 4 1 8 18:33 13

11. SK Žebětín 13 4 0 9 24:32 12

12. TJ Vilémovice 13 3 3 7 17:30 12

13. FK Zbraslav 13 3 2 8 18:31 11

14. Sokol Dobšice 13 3 2 8 13:29 11

Poř. KLUB Z V R P S B

1. TJ Sokol Pohořelice 13 11 1 1 62:14 34

2. FK Znojmo 13 11 0 2 72:20 33

3. FC Hustopeče 13 11 0 2 74:24 33

4. TJ Sokol Tasovice 13 10 0 3 53:12 30

5. Sokol Dobšice 13 9 0 4 47:29 27

6. FK Střelice 13 7 0 6 37:27 21

7. RAFK 13 7 0 6 34:29 21

8. Křepice/Velké Němčice 13 5 2 6 30:28 17

9. SK Chrlice 13 4 2 7 29:61 14

10. Přímětice/Mramotice 13 3 1 9 18:63 10

11. Čechie/Kahan 13 2 3 8 18:35 9

12. TJ Tatran Starý Lískovec 13 2 2 9 22:52 8

13. Prosiměřice/Miroslav 13 2 1 10 21:56 7

14. FC Moravský Krumlov 13 0 2 11 18:85 2
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STARŠÍ ŽÁCI
Poř. KLUB Z V R P S B

1. TJ Tatran Bohunice 13 11 1 1 66:11 34

2. FC Boskovice „B“ 13 11 0 2 55:22 33

3. FC Dosta Bystrc 13 9 2 2 43:14 29

4. FKM	Kahan 13 8 2 3 39:13 26

5. Žijeme hrou 13 8 2 3 48:24 26

6. FC Svratka Brno „B“ 13 8 1 4 36:31 25

7. FK Znojmo 13 5 2 6 26:42 17

8. AFK Tišnov 13 4 4 5 23:29 16

9. TJ TATRAN Rousínov 13 4 4 5 22:30 16

10. TJ START Brno 13 4 2 7 21:45 14

11. FC Soběšice 13 2 2 9 24:43 8

12. FC Medlánky 13 2 1 10 22:41 7

13. FKD 13 1 2 10 18:46 5

14. FC Moravský Krumlov 13 1 1 11 10:62 4

MLADŠÍ ŽÁCI
Poř. KLUB Z V R P S B

1. Žijeme hrou 13 12 1 0 81:9 37

2. TJ Tatran Bohunice 13 11 0 2 82:21 33

3. FC Dosta Bystrc 13 10 1 2 70:19 31

4. TJ START Brno 13 10 0 3 66:32 30

5. FC Svratka Brno „B“ 13 8 3 2 57:21 27

6. FC Moravský Krumlov 13 8 1 4 32:20 25

7. FKD 13 7 1 5 44:26 22

8. FKM	Kahan 13 5 1 7 23:43 16

9. FC Soběšice 13 4 1 8 20:46 13

10. FK Znojmo 13 4 0 9 32:58 12

11. FC Medlánky 13 4 0 9 30:62 12

12. AFK Tišnov 13 2 1 10 25:61 7

13. FC Boskovice „B“ 13 0 1 12 11:82 1

14. TJ TATRAN Rousínov 13 0 1 12 18:91 1

U přípravek se tabulky nevy‑
tváří, tak aspoň pár dat z ode‑
hraných zápasů. Starší pří‑
pravka odehrála devět utkání, 
ve  kterých dokázala třikrát 

zvítězit a celkem vstřelit úcty‑
hodných 45  branek. Mlad‑
ší přípravka má družstva dvě. 
Obě družstva odehrála jede‑
náct utkání, v nichž zvítězila 

čtyřikrát a nastřílela krásných 
157 branek.

Jan Pospíšil,
TJ Čechie Zastávka



Rozšiřujeme výrobu
Metaldyne spol. s r.o.: Oslavany, Zbýšov a Ivančice

13. a 14. mzda, mimořádné prémie, každoroční plošné
navyšování mezd, stravenkový paušál cca 1.700 Kč, dotované

obědy, výhodné tarify, firemní akce, dárky, lístky 
na Kometu, plně hrazené rekvalifikační kurzy, rehabilitační

cvičení s lektorem, možnost karierního posunu, ...

3 směny
Zbýšov 
mzda od 35.000 Kč

Obsluha CNC soustruhů

 
 
 

778 543 708
personalni@aam.com

www.jistotaprace.cz

Od 1.11. n
avý

še
ní

mezd
 o 10%

pro muže a ženy i bez
zkušeností
3 směny
Zbýšov

Obsluha CNC stroje (junior) 
Provozní elektrikář
Financial controller
Mechatronik/programátor
Skladník/manipulant na VZV
Technolog/chemik
Projektový vedoucí
Plánování a řízení zakázek
Technolog

Hledáme také:

 

Nově nástupní
bonus 30.000 Kč

inzerce
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Akce „Pojď hrát hokej“ 
se v HC Zastávka opět vydařila
V neděli 27. 11. 2022 se od 9 h konala na zimním stadionu 
v Rosicích u Brna pod záštitou Českého svazu ledního hokeje 
v rámci celorepublikového Týdne hokeje akce „Pojď hrát 
hokej“, která se opět těšila velké účasti. V rámci této akce 
se v HC Zastávka registrovalo 27 nových zájemců.

Děti obuly brusle a  některé 
i za podpory svých rodičů dělaly 
své první krůčky na ledě. Hoke‑
jové hřiště bylo rozděleno na ně‑
kolik částí, kde v každé probí‑
haly jiné aktivity. Pod vedením 
trenérů si děti vyzkoušely brus‑
lařskou abecedu, slalom, pře‑
kážkovou dráhu. Z hokejových 
dovedností pak také jak držet 
hokejku, vedení puku a střelbu 
na gólmana. Na druhé části hři‑
ště předvedly děti z ročníku 2014 
a 2015 ukázkový hokejový zápas.

V době, kdy se děti snažily 
na  ledě, probíhala pro rodiče 
malých nadšenců v jedné z ho‑
kejových šaten přednáška „Jak 
začít s hokejem“, kterou vedl 
trenér Dominik Grečko. Rodi‑
če seznámil s vedením našich 
tréninků, kdy se u těch malých 
zaměřujeme především na zá‑
bavu na ledě. Děti z nižších roč‑
níků trénují hlavně v podobě 
her, aby je to bavilo a našly lás‑
ku ke sportu. Opravdu až u vět‑
ších je kladem důraz na rozvoj 

dovedností. Dále mluvil o bez‑
pečnosti při hokeji, kdy se fy‑
zický kontakt při hokeji po‑
souvá až na  12  let a  zároveň 
ukázal i brankářskou a hokejo‑
vou výstroj, kterou si některé 
děti hned začaly oblékat. Zmí‑
nil se, že hokej není jen o sa‑
motné hře, ale i o výchově a ko‑
lektivu, o týmovosti a fair play, 
o snaze a píli, a především o ra‑
dosti a zábavě.

Radost v očích dětí a  jejich 
rodičů byla na zimním stadionu 
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všudypřítomná a  nikomu se 
nechtělo z  ledu. Ale protože 
vše má i svůj konec, rozlouči‑
li jsme se s dětmi s tím, že se 
s některými jistě brzy uvidíme 
na ledě a každý si odnesl přímo 
z ledu sladkou odměnu za své 
velké úsilí.

Máme vždy velkou radost, 
když můžeme akci „Pojď hrát 
hokej“ pořádat a můžeme ne‑
chat nakouknout každého zá‑
jemce do prostředí hokejového 
klubu. I kdyby díky této akci 
začalo jen jediné dítě hrát ho‑
kej, tak za tým HC Zastávka si 
myslíme, že tato akce ČSLH má 
rozhodně smysl a jsme připra‑
veni ji pro vás pořádat každý 
rok. Děkuji všem z realizační‑
ho týmu, kteří se na akci podíle‑
li, za skvělou organizaci, a také 
všem rodičům a dětem, kteří se 
akce účastnili. Opravdu jsme si 
to všichni užili. Díky a těšíme se 
na vás na ledě.

Pavel Matal, HC Zastávka
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HC Zastávka vás zve na led…
Je tu doba adventu a čeká nás nejkrásnější období v roce, vánoční 
svátky. I HC Zastávka se na toto období těší a využívá příležitosti, 
jak spojit sport, lásku k hokeji a kouzlo vánočního období.

Když se ohlédneme troš‑
ku zpátky, hokejová sezóna 
nám začala již v  září, kdy se 
naše mládež v kategorii doros‑
tu, mladších žáků a přípravek 
čtvrté, třetí a druhé třídy pra‑
videlně účastní zápasů se sou‑
peři z celého Jihomoravského 
kraje. Někteří z nich tak zaží‑
vají své první výhry, ale také 
prohry. Dorost a mladší žáci 
hrají každý víkend. Příprav‑
ky hrají v miniturnajích, čtvr‑
tý ročník každý druhý týden, 
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třetí ročník každý třetí týden 
a druhý ročník jednou za mě‑
síc. Muži A hrají v  okresním 
přeboru ledního hokeje Blan‑
sko, kde ze všech odehraných 
zápasu zatím vyšli pokaždé ví‑
tězně a držíme jim palce, aby 
tomu tak bylo i nadále.

Máme za  sebou i  akci Pojď 
hrát hokej, kterou každoroč‑
ně pořádáme v rámci akce Tý‑
den hokeje, kde si malí zájem‑
ci mohou vyzkoušet, jaké je to 
být hokejistou. Vždy je krásné 
vidět radost v očích dětí, kte‑
rým se daří první góly a prv‑
ní krůčky na  ledě. Děkujeme 
všem, kteří se akce zúčastnili, 
a věříme, že s mnohými se se‑
tkáme znovu na ledě, a to jak 
na některém z našich tréninků, 
tak i na naší Školičce bruslení, 
kterou pořádáme každou ne‑
děli od 9 h na zimním stadionu 
v Rosicích.

Tak jako jsme v této sezóně 
hodně zažili, tak nás také čeká 
spousta dalších akcí a zábavy, 
a to zejména nyní v adventním 
a vánočním období. Když po‑
mineme další zápasy naší mlá‑
deže, které se budou konat až 
do března, tak nás čekají také 
přátelská utkání, plánujeme 
vánoční turnaje, vánoční brus‑
lení s rodiči a Mikulášská se‑
tkání. Pokud by vaše děti měly 
zájem být tohoto součástí, rádi 
vás přivítáme. U nás se dá s ho‑
kejem začít kdykoliv, i v průbě‑
hu sezóny.

Těšíme se na vás také na dal‑
ší naší akci „Silvestrovský rej“, 
pořádané 31.  12.  2022 od  9 
do 10.30 hodin, kde si s námi 
můžete zabruslit vy i  vaše 
děti a  zažít společně spoustu 
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zábavy. Děti mohou dorazit 
v maskách, což však není pod‑
mínka (podmínkou jsou hel‑
ma, brusle a zimní rukavice), 
a  na  konci bruslení vyhlásí‑
me výherce soutěže o nejlep‑
ší masku.

Všechny naše akce průběžně 
zveřejňujeme na našich face‑
bookových stránkách (www.
facebook.com/hczastavka), 
kde najdete všechny podstatné 
informace, termíny a aktuality.

A protože se blíží konec roku, 
na  závěr tohoto článku Vám 
chceme popřát krásný advent, 
pohodové vánoční svátky a vše 
nejlepší do nového roku.

Zároveň chceme moc podě‑
kovat všem našim sponzorům 
za jejich podporu, bez kterých 
by naše činnost nebyla vůbec 
možná, trenérům a organizač‑
nímu týmu za jejich usilovnou 
práci, vytrvalost a  trpělivost, 
rodičům za  jejich spoluprá‑
ci a pomoc. Fanouškům za je‑
jich stálou přízeň a všem ma‑
lým i velkým hráčům za jejich 
nasazení, snahu, píli a radost 
z hokeje. Děkujeme!

Těšíme se na  Vás všechny 
na některé z našich akcí či tré‑
ninku a přejeme Vám veselé Vá‑
noce a šťastný nový rok.

Tým HC Zastávka
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Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 
T. G. Masaryka Zastávka
V sobotu 5. 11. 2022 jsme si připomněli významné jubileum naší školy.

Před 90  lety byla slavnost‑
ně otevřena budova základní 
školy, která se stala předpokla‑
dem rozvoje zastáveckého škol‑
ství. Je třeba vyzdvihnout vel‑
korysost a úsilí, s jakým ji naši 
předkové vybudovali a  po‑
stupně rozšiřovali. Díky tomu 
do ní přicházeli a v současnos‑
ti přicházejí nabývat základní 
i střední vzdělání žáci a studen‑
ti z celého našeho regionu. Ko‑
neckonců význam vzdělávání 
pro naši obec je vyjádřen i v je‑
jím znaku.
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My jsme se rozhodli oslavit 
toto významné jubileum dnem 
otevřených dveří, abychom při‑
blížili aktuální prostředí a pod‑
mínky, ve kterých se vzdělávají 
žáci rodičům, ale i dalším obča‑
nům Zastávky a okolních obcí, 
kteří si při této příležitosti 
mohli zavzpomínat na školní 
léta strávená v této budově. Vel‑
mi nás také potěšila přítomnost 
mnoha bývalých pedagogů, 
na  jejichž velmi kvalitní prá‑
ci se nyní snažíme navazovat.

Měli jsme radost z toho, že 
během sobotního dopoled‑
ne našel cestu do  naší školy 

až překvapivě velký počet ná‑
vštěvníků, na něž čekal pest‑
rý program. Hned po skončení 
slavnostního zahájení vystou‑
pili v tělocvičně školy současní 
i bývalí žáci naší školy se svým 
pěveckým a  tanečním pro‑
gramem. Pro přítomné hosty 
byly otevřeny ve školní budo‑
vě všechny učebny. V nich byly 
vystaveny práce žáků nebo 
v nich byly také prezentovány 
různé vzdělávací aktivity, jež 
zájemcům předvedli naši pe‑
dagogové. Do řady z nich byli 
zapojeni i naši současní žáci. 
Na  interaktivních tabulích 

a zobrazovacích panelech bylo 
možno zhlédnout prezentaci 
fotografií dokreslující součas‑
ný život školy. K historii školy 
pak odkazovala výstava histo‑
rických fotografií a vystavené 
kroniky školy.

Závěrem bych chtěl poděko‑
vat všem pedagogickým i ne‑
pedagogickým zaměstnan‑
cům, stejně jako žákům, kteří 
se na realizaci tohoto dne po‑
díleli a přispěli k tomu, že jsme 
mohli strávit s  našimi hosty 
v budově školy velmi příjemné 
dopoledne.

Zdeněk Strnad, ředitel školy
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Co se děje v DDM Zastávka
Letošní podzim proběhl na Domečku ve znamení činorodosti 
a kreativity. Zrealizovali jsme několik akcí a vymysleli 
pro děti i dospělé řadu zajímavých aktivit.

Z větších událostí stojí ur‑
čitě za  zmínku zářijové Hor‑
nické slavnosti, kde jsme pro 
děti připravili několik stano‑
višť a  úkoly s  hornickou te‑
matikou (nakládání a  pře‑
vážení uhlí, hod briketou 
do kbelíku, nebo např. výroba 
magnetky – permoníka).

V říjnu se konala již tradiční 
Drakiáda. Počasí nám tentokrát 
nebylo zcela nakloněno, přesto 
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se v mlhavém odpoledni sešlo 
zdravé jádro těch nejstatečněj‑
ších a nejodhodlanějších „dra‑
kiádníků“. Majitelé draka, kte‑
rý vyletěl nejvýše, draka, který 
byl nejvytrvalejší, a draka s nej‑
delším ocasem si vysloužili di‑
plom a všichni účastníci získa‑
li drobné odměny.

V rámci podzimních prázd‑
nin jsme ve  středu podnikli 
výlet do Domu přírody v Mo‑
ravském krasu, kde jsme absol‑
vovali program „Den s netopý‑
ry“. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí o těchto zvláštních 
savcích. Ve čtvrtek jsme se po‑
hybovali v okolí DDM, zahráli 
si hry, společně jsme si uvařili 
oběd a také něco vytvořili.

V listopadu nesměla chybět 
naše již tradiční akce Začaro‑
vaný les. Počasí bylo na listo‑
pad nezvykle vlídné, Martin 
letos na  bílém koni nepřijel. 
Zato do lesoparku pod základní 
školou si našla cestu celá řada 
z vás… Jen dětských účastní‑
ků bylo 280, doprovod jsme 
nepočítali. Lesopark zářil lu‑
cerničkami a  radostně zářily 
i  tváře dětí. Děkujeme tímto 
všem za účast a za rok se těší‑
me na viděnou!

Co se týče výtvarné činnos‑
ti, na podzim jsme dětem i ro‑
dičům nabídli keramické díl‑
ny, výrobu lampiček, čekalo 
nás drátování a dílny s vánoč‑
ní tematikou.

Pro děti z mateřských škol 
jsme vytvořili několik výuko‑
vých programů: pro babic‑
kou MŠ a  zastávecké školky 
je to program „O Koblížkovi“, 
kde děti v rámci pohádky plní 
úkoly, trochu se protáhnou, 

procvičí si znalosti z přírodo‑
vědy a na  závěr si i  něco vy‑
robí. Děti z MŠ Újezd nás na‑
vštívily přímo na  Domečku 
a absolvovaly program „O  je‑
žečkovi, který ztratil bodlinky 
aneb Podzimní kuchtění a vy‑
rábění“. Vytvořily si ovocné‑
ho ježečka, zacvičily pohybo‑
vé hry a jako odměnu dostaly 
pečený čaj.

V  kroužcích se snažíme 
pro všechny chystat zábavný 
a pestrý program, pokud vás 
zajímají podrobnosti, sleduj‑
te nás na Facebooku a nic Vám 
neunikne.

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

Tým DDM Zastávka
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Ať naší ZUŠ dobře slouží. A dlouho…
Kdože nám to má dobře a dlouho sloužit? Náš nový klavír. Koncertní 
křídlo. Máme z něj velkou radost a chceme se o ni s vámi podělit.

Opravdu je to taková udá‑
lost? Nebo zbytečný povyk? 
Ti, kteří pořizovali, třeba jen 
starší, hudební nástroj pro své 
dítě, už dobře ví, že to není lev‑
ná záležitost. Pokud ale kupu‑
jete nový koncertní nástroj, je 
to přece jen ještě trochu „jiná 
liga“. Posuďte sami.

Možná si vzpomínáte 
na událost, která se odehrála 
před dvěma lety, kdy Čína od‑
mítla převzít objednané české 

klavíry v hodnotě několika mi‑
lionů korun. Pak asi víte, jak to 
s nimi dopadlo a že na ně na‑
konec, díky nadačnímu fondu 
manželů Komárkových, hrají 
české děti v základních umě‑
leckých školách. Také naše 
škola se tehdy o  jeden z  ná‑
strojů ucházela, vybrána však 
nebyla. V této souvislosti byla 
v médiích publikována infor‑
mace o tom, že průměrné stá‑
ří klavírů v českých základních 
uměleckých školách je 49  let 
(zkoumána byla přibližně jed‑
na třetina škol, které tehdy žá‑
daly o nástroj).

Jak starý je náš původní kla‑
vír využívaný ke  koncertům 
v  sále ZUŠ, to nevíme. Víme 
ale s jistotou, že na něj hráli už 

rodiče některých našich žáků. 
A  ještě před nimi jiní hudeb‑
níci. Do naší školy totiž nepři‑
šel jako nový. Kupovali jsme jej 
před více než pětadvaceti lety 
jako starší nástroj, který jsme 
museli nejdřív nechat opravit.

Nyní tedy máme v Zastávce 
konečně nové koncertní kříd‑
lo. Bohužel to není nástroj čes‑
ký. Byť bychom rádi podpořili 
českého výrobce Petrof, takový 
nástroj by byl přibližně o čtvr‑
tinu dražší. A kolik tedy vlast‑
ně stál? Jeho cena je více než 
šest set tisíc korun. Nový klavír 
k nám nakonec plul lodí skoro 
půl roku přes půl zeměkou‑
le. V červnu konečně dorazil – 
nepoškozený – do naší školy. 
Přestože snad netrpěl mořskou 

Výstava prací žáků výtvarného 
oboru, 16. 12. 2021, Dělnický dům

Křest nového klavíru, 18. 10. 2022, koncertní sál ZUŠ
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nemocí, musel po této pouti ně‑
kolik měsíců odpočívat, aby se 
aklimatizoval. Následně byl na‑
laděn a 18. října 2022 jej ředi‑
tel naší školy, Zdeněk Doležal 
a  starosta obce, Petr Pospíšil 
společně pokřtili. Cože? Šam‑
paňské na  hudební nástroj? 
Nene, křtilo se bezpečně su‑
chými konfetami vystřelený‑
mi z papírového tubusu. Akce 
byla spojena s koncertem žáků 
klavírního oddělení a drobným 
pohoštěním.

Nechám teď náš nový klavír 
chvíli stranou a alespoň krátce 
zmíním akce, které se v první 
části školního roku uskutečnily 
a které pro vás aktuálně připra‑
vujeme. V pátek 28. října 2022 
jste mohli vidět a slyšet vystou‑
pení žáků ZUŠ na oslavách vý‑
ročí vzniku samostatného čes‑
koslovenského státu, které 
se konaly v Dělnickém domě 
a byly spojeny s křtem knihy 
o  Zastávce. V  průběhu října 
a listopadu jsme uspořádali ješ‑
tě dva žákovské koncerty v sále 
ZUŠ. V předvánočním čase opět 
myslíme na naše starší spolu‑
občany v Domově pro seniory, 
kterým žáci zahráli 13. prosin‑
ce. Ve čtvrtek 15. prosince 2022 
se uskutečnil Vánoční koncert. 
Účinkovali žáci hudebního obo‑
ru, zatančily naše baletky a vý‑
tvarný obor se bude prezento‑
val bohatou výstavou svých 
prací. (Na přiložených fotogra-
fiích přinášíme malou ochutnáv-
ku jejich tvorby z loňského roku; 
aktuální fotografie z důvodu uzá-
věrky nebylo možné dodat do to-
hoto čísla ZZ).

Závěrem si vás dovoluji po‑
zvat také na všechny budoucí 

koncerty pořádané v sále ZUŠ, 
kde si s  námi kromě vystou‑
pení dětí budete moci vychut‑
nat také zvuk našeho nového 
koncertního křídla. Informa‑
ce o  připravovaných akcích 
naleznete včas na  webových 
stránkách naší školy (www.
zusrosice.cz) a  na  plakátech 
umístěných na obvyklých mís‑
tech v obci.

Napadlo vás, co teď bude s pů‑
vodním klavírem z koncertního 

sálu? Ještě stále se s  ním ne‑
loučíme. Jeho slavná koncert‑
ní éra již sice skončila, dál ale 
bude využíván k běžné výuce. 
Věřme, že také naše nové kříd‑
lo bude spolehlivým parťákem 
našich žáků po dlouhou dobu. 
A možná si na něj zahrají ještě 
jejich děti. Kdo ví…

S přáním klidného adventu 
a příjemných Vánoc

Jiří Skřípek, ZUŠ Rosice

Oslava výročí vzniku republiky a křest knihy o Zastávce, 28. 10. 2022, 
Dělnický dům



Den otevřených dveří v základní škole



Účastníci výletu DDM Zastávka

Pojď hrát hokej


