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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
v předposledním čísle Zpravodaje ročníku 2012 je pro
Vás připraveno asi 28 stran čtení a fotopříloh ze života
Zastávky a jejích občanů. Co je tedy na Zastávce
nového?
Kromě očekávaných podzimních voleb zastupitelů
kraje (viz Slovo starosty) a informačního servisu obce
si společně můžeme zavzpomínat a připomenout si tak
tradici a historii našeho hornického regionu (článek
J. Plchové, členky vlastivědného spolku). Samozřejmostí
jsou jistě zprávy z činnosti zastáveckých šachistů, hasičů,
zprávy o aktivitách fotbalu. Pro pravidelné čtenáře
není velkým překvapením ani aktivita a činorodost
zastáveckých seniorů, členů organizace STP ČR nebo
SNN ČR. Věk ani jejich osobní hendikepy jim rozhodně
neubírají na elánu. I pro ně tak může být zajímavý
rozhovor zastupitelky J. Baštařové příhodně nazvaný
Jedna paní povídala… O čem? Přečtěte si v aktuálním
čísle ZZ.
Redakce ZZ
P. S. Na žádost řady občanů Zastávky připravujeme
také změny v inzertních rubrikách (viz článek a téma
Společenská rubrika).
VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111
REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e-mail: vpecenkova@seznam.cz

28 Mladí hasiči opět tábořili

DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček

30 Škola oslavovala

TISK
Michal Eliáš

FOTOGRAFIE
NA OBÁLCE
ZPRAVODAJE:
J. Křivý – fotografie
z loňské zahrádkářské
výstavy ke Dni Zastávky
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů se před
námi otevřou dveře volebních
místností a i našimi hlasy bude
zvolena nová krajská samospráva, která nesporně bude
v následujících letech ovlivňovat i život v naší obci. Chtěl
bych proto využít i svého slova starosty k tomu, abych Vás
požádal o to, abyste se těchto
voleb zúčastnili, neboť právě
kraje jsou podle mého názoru
v současné době jediné orgány,
které s obcemi a jejich občany
řeší problémy nejen před volbami, ale též v průběhu volebního období.
Nastavený volební systém
nám bohužel neumožňuje,
abychom si volili jednotlivé
kandidáty z různých politických stran a hnutí, nicméně
i tak máme možnost svojí aktivitou složení krajského zastupitelstva ovlivnit ve prospěch
obce a našeho regionu. Byl
bych rád, kdyby této možnosti využili jak ti, kteří již vědí,
kterou stranu budou volit, stejně jako ti, kteří ještě správnou kandidátku strany zvažují. Z vlastních zkušeností vím,
že je pro obec i region mnohem lepší, když jsou v krajském zastupitelstvu, a následně i dalších orgánech kraje,
zastoupeni lidé znalí problematiky naší obce či okolí. Proto si myslím, že rozhodně stojí
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za to nevybrat jen příslušnou
stranickou kandidátku, ale vybrat z ní ty, kteří žijí v okrese
Brno-venkov, a právě je svými
preferenčními hlasy podpořit. Okres Brno‑venkov, onen
prstenec kolem krajského města, je plný specifik, která musíte poměrně dlouze vysvětlovat zástupcům jiných okresů
či dokonce zástupcům přímo
z Brna.
Vzhledem k tomu, že mám
tu čest být starostou obce již
delší dobu, tak mohu potvrdit neustále narůstající vliv
krajů na život obcí. Jestliže se nám počátkem nového tisíciletí podařilo získat finanční prostředky ze státního
rozpočtu, tak poté, co musíme náš vzdušný prostor bránit novými stíhačkami a létat

pomáhat do Afghanistánu letadly CASA, se rozhodujícím
subjektem zabezpečujícím dotace stal právě kraj.
Jako jednu z výhod krajského zřízení vidím přece jen větší orientaci na reálné problémy
obcí a občanů. I proto se nám
s pomocí kraje podařilo postavit dětská hřiště, zrekonstruovat Dělnický dům, opravit
školu a školní kuchyni, stejně
jako dobudovat sportovní areál. Zcela rozdílná byla diskuse
o využití uprchlického tábora
se státem, který z něj chtěl udělat „vězení“, a s krajem, který
nevyhovující budovy léčebny
dlouhodobě nemocných přestavěl na velice potřebné zařízení pro seniory.
Je na nás, abychom i nadále měli ve vedení kraje ty,
kteří za sebou mají svoji historii, svoji práci a svoje výsledky. Za sebe bych si navíc
přál někoho, kdo má rád i život mimo účetní sestavy a jako
fetiš nemá vyrovnaný rozpočet bez ohledu na to, co komu
přinese. A trošku srandy aby
s ním byla. Ale to už jsem skoro v pohádce…
Proto mi dovolte, abych Vám
v této souvislosti popřál krásný
barevný podzim jako v pohádce, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ještě jednou i šťastnou ruku v říjnových volbách.
Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 5. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2012
2. rozpočtové opatření č. 5/2012 obce
Zastávka
3. uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření za rok 2012 uzavřenou mezi Obcí
Zastávka jako objednatelem a Bohemia
Audit, s.r.o. jako auditorskou společností
4. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce
„Zastávka – oprava komunikací“ mezi obcí
Zastávka a firmou IMOS Brno (hodnota
1 990 000 Kč bez DPH)
5. nájem části pozemku 584/1 na dobu určitou
do 31. 12. 2012 za 5 Kč/m2
6. smlouvu o zřízení věcných břemen – „16010011941 Zastávka, lokalita Nivky, 18 RD“ uložení podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě na p. č. 831/1, p. č.
831/4, p. č. 831/9 v k. ú. Zastávka
7. podnájemní smlouvu na byt č. 1 v bytovém
domě č. p. 570, Stará osada, Zastávka
8. smlouvu mezi Obcí Zastávka a firmou
OTIDEA a. s. Praha ohledně poskytování
profilu.

7. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o.p.s., KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazu měst a obcí
České republiky
8. záměr nájmu části p. č. 1240
9. záměr nájmu části p. č, 198/ o výměře 40 m2
a 197/1 o výměře 45 m2
10. záměr prodeje p. č. 1003/26 o výměře 155 m2
a 1004/8 o výměře 27 m2
11. záměr nabytí pozemku p. č. 1078/05 o výměře 3868 m2 od SUZ MV ČR a to formou bezúplatného převodu.

ZO neschvaluje:
1. uzavření nájemní smlouvy na byt Zastávka,
Stará osada č. p. 9.

ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo
na realizaci akce „Zastávka – oprava komunikací“ mezi obcí Zastávka a firmou IMOS
Brno (hodnota 1 990 000 Kč bez DPH)
2. starostovi obce, aby podpořil vznik Místní
akční skupiny.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka
za rok 2011
3. stav pohledávek a závazků k 30. 5. 2012
4. informace starosty a místostarosty obce
o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka.
5. informaci o činnosti příspěvkových organizací a organizačních složek obce
6. informaci starosty obce o připravovaném
vzniku Místní akční skupiny
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 6. 2012
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2012
2. uzavření nájemní smlouvy na byt v č. p. 9,
Zastávka, Stará osada s žadatelkou na dobu
určitou do 31. 12. 2012
3. rozpočtové opatření č. 6/2012 obce Zastávka
4. rozpočtový výhled obce Zastávka do roku
2015
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obce – zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH obce kategorie JPO II.
6. závěrečný účet obce Zastávka za rok 2011
7. Směrnici obce Zastávka pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
8. prominutí platby nájmu zahrady (část parce p. č.1176, ) za rok 2012 z důvodu probíhající výstavby kanalizace na předmětném
pozemku
9. prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí
Zastávka a žadatelkou, byt v č. p. 573 na dobu
určitou do 31. 12. 2012
10. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí
Zastávka a žadatelkou, byt v č. p. 9 na dobu
určitou do 31. 12. 2012
11. prodloužení nájemní smlouvy mezi obcí
Zastávka a žadatelkou, byt v č. p. 76 na dobu
určitou do 31. 12. 2012
12. uzavření nájemní smlouvy NS24 o nájmu
části p. č. 1240, zahrada, o výměře 320 m²
s žadatelkou (nájem na část parcely p. č. 1240
o výměře 170 m² měla již uzavřenou nájemní
smlouvu 18/2009, smlouva NS24 byla uzavřena na obě části)
13. uzavření nájemní smlouvy o nájmu části p. č.
198/1 o výměře 40 m² a části p. č. 197/1 o výměře 45 m²
14. uzavření kupní smlouvy o prodeji p. č.
1003/26, zahrada, o výměře 155 m² a p. č.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1004/8 o výměře 27 m², za 100 Kč/m² a náklady prodeje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZN
1030007815/ENO „Zastávka, Komenského
310, příp. NN“ na p. č. PK 14/61 v k.ú.
Zastávka
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: 4711-214/001/2012ZN MDP GOE „ SB-4700-214 Zastávka,
Kloboučky, přípojka NN, na p. č. 103/1
v k. ú. Zastávka
Nájemní smlouvu NS4 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/17 o výměře 137 m² a na parcele p. č.
1004/16 o výměře 6 m²
nájemní smlouvu NS5 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/16 o výměře 149 m²
nájemní smlouvu NS6 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/27 o výměře 162 m² a na parcele p. č.
1004/7 o výměře 44 m²
nájemní smlouvu NS7 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/2 o výměře 117 m²
nájemní smlouvu NS8 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/30 o výměře 185 m² a na parcele p. č.
1004/4 o výměře 35 m²
nájemní smlouvu NS9 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/28 o výměře 163 m² a na parcele
p. č.1004/6 o výměře 40 m²
nájemní smlouvu NS10 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/4 o výměře 131 m²
nájemní smlouvu NS11 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/10 o výměře 127 m²

25. nájemní smlouvu NS12 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/18 o výměře 107 m² a na parcele p. č.
1004/15 o výměře 12 m²
26. nájemní smlouvu NS13 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/20 o výměře 113 m² a na parcele p. č.
1004/13 o výměře 29 m²
27. nájemní smlouvu NS14 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/22 o výměře 112 m² a na parcele p. č.
1004/11 o výměře 34 m²
28. nájemní smlouvu NS15 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/8 o výměře 141 m²
29. nájemní smlouvu NS16 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č.
1003/12 o výměře 125 m²
30. nájemní smlouvu NS17 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č. 180/9
o výměře 273 m²
31. nájemní smlouvu NS18 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
161/18 o výměře 158 m²
32. nájemní smlouvu NS19 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
161/13 o výměře 184 m²
33. nájemní smlouvu NS20 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
161/11 o výměře 121 m²
34. nájemní smlouvu NS21 mezi Obcí Zastávka
a žadatelem na zahradu na parcele p. č. 175/4
o výměře 161 m² a na parcele p. č. 176/4
o výměře 63 m²
35. nájemní smlouvu NS22 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
161/19 o výměře 135 m²
36. nájemní smlouvu NS23 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
167/4 o výměře 188 m²
37. nájemní smlouvu NS25 mezi Obcí Zastávka
a žadateli na zahradu na parcele p. č. 1003/13
o výměře 116 m²

38. nájemní smlouvu NS26 mezi Obcí Zastávka
a žadatelkou na zahradu na parcele p. č.
1003/7 o výměře 136 m²
39. Smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění plynárenského zařízení
na části p. č. 162 (komunikace Červený vrch,
vedení plynu)
40. termíny jednání zastupitelstva obce na druhé pololetí roku 2012 – 29. 8., 26. 9., 31. 10.,
28. 11., 19. 12.
41. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
na realizaci akce Dostavba kanalizace v obci
Zastávka v rámci dotačního titulu„Program
rozvoje venkova Jihomoravského kraje“, dotační titul č.8 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
42. uzavření Smlouvy o úvěru ČSOB Leasing
a obcí Zastávka ve výši 447 264 Kč (pořízení
automobilu PIAGGIO QUARGO)
43. odpis pohledávky (nájem nebytových
prostor) ve výši 1250 Kč společnosti o.s.
Romodrom
44. zrušení článku X. kupní smlouvy č. B – 12/03
mezi Obcí Zastávka a kupující na bytovou
jednotku 22/11, v domě č. p. 22, která je tvořena bytem 1 + 1 s příslušenstvím umístěným
ve druhém nadzemním podlaží o výměře
32,50 m² ve znění: „Kupující se zavazuje pod
sankcí neplatnosti této smlouvy, že po dobu
10 let ode dne podpisu smlouvy výše uvedenou nemovitost nezcizí“
45. uzavření Smlouvy o dílo č. C/D0186 mezi
Obcí Zastávka a NKS Okna s. r. o. na dodávku a montáž plastových oken dle oboustranně odsouhlasené specifikace uvedené v cenové nabídce RI OKNA a. s. číslo C-D0186
varianta 4 pro objekt Mateřská škola – kuchyně. ZO pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy
46. uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Zastávka
a Jiřím Krausem na zajištění odborných prací při realizaci akce „Odstranění havarijního
stavu školní kuchyně – II. etapa“. ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
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ZO bere na vědomí:

1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informaci o Směrnici o aplikaci reálné hodnoty majetku obce určeného k prodeji
3. stav pohledávek a závazků k 27. 6. 2012
4. informace starosty a místostarosty obce o realizaci akce Dostavba kanalizace v obci Zastávka
5. informaci o činnosti příspěvkových organizací
a organizačních složek obce
6. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan
dso, Regionální úzkorozchodné železnice
o. p. s., KTS Ekologie s. r. o., Svazku vodovodů
a kanalizací Ivančice, Svazu měst a obcí České
republiky a Energoregionu 2020
7. záměr prodeje p. č. 299/3, zastavěná plocha,
o výměře 24 m²
8. záměr prodeje p. č. 103/3, 103/5 a 103/6, zastavěná plocha, o výměrách po 19 m²
9. záměr nájmu části parcely p. č. 165, ostatní
plocha, o výměře 15 m²
10. záměr nájmu části p. č. 103/1, zahrada, o výměře 30 m²
11. záměr nájmu části p. č. 163/1, zahrada, o výměře 120 m²
12. záměr prodeje části parcely p. č. 537/2 (zveřejnění záměru bude provedeno po zhotovení
geometrického plánu).

ZO neschvaluje:
1. uzavření

nájemní

smlouvy

mezi

obcí

Zastávka a žadatelkou, byt v č. p. 9 Zastávka,
Stará osada 9.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit termíny jednání zastupitelstva obce způsobem v místě obvyklém
(kabelová televize, informační deska obce)
2. starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce
Dostavba kanalizace v obci Zastávka v rámci
dotačního titulu „Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje“, dotační titul č. 8
3. starostovi obce podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obce - zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce
kategorie JPO II
4. starostovi obce a předsedovi finančního výboru vypracovat stanovisko k žádosti Mighty
Shake centra
5. starostovi obce podepsat Smlouvu o dílo č. C/
D0186 mezi obcí Zastávka a NKS Okna s. r. o.
na dodávku a montáž plastových oken dle
oboustranně odsouhlasené specifikace uvedené v cenové nabídce RI OKNA a.s. číslo C-D0186 varianta 4 pro objekt Mateřská
škola – kuchyně
6. starostovi obce podepsat Smlouvy o dílo mezi
obcí Zastávka a p. Krausem na zajištění odborných prací při realizaci akce „Odstranění havarijního stavu školní kuchyně – II. etapa“.

VAROVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
na základě upozornění Policie České republiky a občanů Zastávky je v naší obci potvrzen
výskyt osob, které se pod jakoukoliv záminkou snaží proniknout do domu či bytu za účelem
krádeže či podvodu.
Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost uzavírání všech vchodů do domu. Dále doporučujeme nevpouštět do domu žádné cizí osoby, a to pod jakoukoliv záminkou. V případě, že by se ve Vašem okolí pohybovaly podezřelé osoby, případně vnikly na Váš pozemek,
tak prosím neprodleně kontaktujte Policii České republiky.
vedení obce Zastávka
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ZASTÁVKA – DOKONČENÍ
KANALIZACE… DOKONČENO!
I tak by se dala uzavřít série článků, které se v našem Zpravodaji objevily v souvislosti
s touto stavbou. Jedna z největších investičních akcí, které naše obec v posledních
letech realizovala, byla na konci měsíce července ukončena.

Především ale byly ukončeny stavební práce na uložení
kanalizačních řadů a vodovodu, z části došlo i k opravám
komunikací a chodníků, které byly výstavbou zasaženy.
V období prázdnin ale firma IMOS a. s. jako dodavatel
stavby pokračoval v terénních
úpravách veřejných prostranstvích a ve zbytku prací tak, aby
na kolaudaci stavby bylo vše
připraveno. Vzhledem k tomu,
že došlo v některých lokalitách
k úplnému poničení komunikací a chodníků, začaly zde práce na výstavbě nových. Jednalo
se především o lokality Martinská osada, Nová osada a ulice
Cukrovarská.
Jak už jsem se zmiňoval
v dřívějších článcích, v těchto
ulicích chyběl jak slušný povrch komunikace, tak v mnoha případech i chodníky nebo
parkovací stání. Proto se vedení obce rozhodlo investovat
další finanční prostředky nad
rámec 70 000 000 Kč investovaných do výstavby kanalizace,
aby v těchto ulicích byly stavební práce ukončeny jednou pro

vždy. Vzhledem k tomu, že náklady na výstavbu nových komunikací a chodníků se pohybovaly v řádech milionů korun,
bylo snahou vedení obce co
nejvíce tyto náklady snížit. Bohužel pokládka živičných povrchů (jako je např. asfalt) na vozovky nejde realizovat jinak než
prostřednictvím specializované
firmy.
Naopak pokládka chodníků
a parkovacích stání, které jsou
vybudovány ze zámkové dlažby, lze provést prostřednictvím
pracovníků naší technické čety.
I když jsme si byli vědomi kritiky ze strany některých občanů,
že není dostatečně rychle posekaná tráva na veřejných prostranstvích, nejsou každodenně
vysypávány odpadkové koše,
není uklizen nepořádek, který
někdo na území obce vytvořil,
riskli jsme jít touto cestou.
Proto zprvu byla zahájena výstavba chodníku na ulici
Lípová od bytových domů až
k prodejně potravin a následně
po ukončení výstavby kanalizace jsme začali pokládat chodníky a parkovací stání na ulicích

Nová osada, Martinská a Stará
osada.
Hodnotit, jak rychle nám to
šlo, mohou snad občané, kteří
práci našich zaměstnanců viděli
a přímo se s ní setkali. Já osobně mohu našim zaměstnancům
pouze poděkovat. V těch horkých letních dnech pracovali
od rána od šesti hodin a často končili až v šest večer. Celkem za dva a půl měsíce položili přes tisíc metrů zámkové
dlažby – od přípravy podkladu
až po samotné položení a zapískování dlažby. Současně s tím
zajišťovali sekání trávy na veřejných prostranstvích, úklid
nepořádku na území obce, odstraňování závad na objektech
v majetku obce, svoz odpadků,
svoz biologického odpadu, budování plochy pro nové dětské
hřiště v areálu školského zařízení a mnoho dalšího. Na šest
zaměstnanců a tři brigádníky
dle mého názoru velmi slušný
výsledek.
I když zde píši o ukončení
výstavby kanalizace, vše ale nekončí. V letošním roce bychom
ještě chtěli realizovat opravu
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chodníku před prodejnou krmiv na ulici 1. máje a dokončit úpravy v ulici Cukrovarská. Tyto úpravy by se měly
týkat opravy prostranství před
autobazarem a vybudování
chodníku a zpevněné plochy
až k rodinnému domu manželů Hanzlíkových. Předpokladem je, že práce budou ukončeny někdy na konci měsíce

října tohoto roku. Tím by seriál
stavebních prací v souvislosti
s výstavbou kanalizace měl být
ukončen.
Osobně však věřím, že opravy
chodníků a komunikací budou
ukončeny pouze pro letošní rok
a v příštím roce v nich budeme
pokračovat. Samozřejmě, že
vše záleží na finančních možnostech rozpočtu na příslušný

rok a vše nejde opravit a zrenovovat hned. Přesto věřím, že
pokud se nám i v příštím roce
podaří opravit přes tisíc metrů
chodníků, tak jako tomu bylo
v letošním roce, budeme všichni přesvědčeni o tom, že vedení
obce se rozhodlo jít správným
směrem.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

INFORMACE Z OBECNÍ
KNIHOVNY
Naše knihovna stále
přijímá Vaše dary –
knihy i časopisy
(i mírně poškozené).
Pokud ovšem jsou knihy cítit
zatuchlinou, nebo jsou napadeny hmyzem, či si je dali na svačinku hlodavci, odneste je rovnou do nejbližšího kontejneru
s papírem nebo do sběrného
dvora. Takové knihy jsou bohužel pro využití v knihovně
nevhodné.
Děkuji všem, kteří již knihy darovali, a těším se se všemi čtenáři na shledanou
v knihovně.
Jarmila Zahradníková,
knihovnice
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PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY:
Pondělí......................................8.00–11.30........12.00–15.00
Úterý....................................................................12.00–18.00
Středa...................................................................12.00–18.00
Čtvrtek.................................................................ZAVŘENO
Pátek..........................................8.00–11.30........12.00–15.00

Už nám zase řádí
na nádraží!
Delší dobu byl v prostoru na nádraží, u nástupišť autobusů
klid. I když nepořádek po občanech, kterým asi slovo
pořádek nic moc neříká, museli členové naší „rychlé roty“
uklízet pořád dokola.

Je nám jasné, že cestující,
kteří zde posedí než jim přijede
jejich spoj, nebudou asi házet
po zemi pod lavičky prázdné
láhve od piva a tvrdého alkoholu, krabičky a špačky od cigaret, obaly čokolád a sušenek. To
by přece byli sami proti sobě.
Nebudou si kolem sebe dělat
„svinčík“, aby se na něj museli dívat. Původce tohoto nepořádku budeme muset hledat

v jiném čase a mezi jinou věkovou skupinou. Posilněni alkoholem, přihlížejícími kamarády
a kamarádkami dokážou zničit
kolem sebe co se dá.
Vadí jim rozpisy jízdních
řádů, vadí jim stojící popelnice a odpadkové koše, protože
k jejich svalnatým projevům
patří: rozbít, vysypat, rozházet, pomalovat, pošpinit to, co
není jejich, ale co by mělo být

alespoň trochu vizitkou toho,
že na těchto místech pobývají
normální, vzdělaní, inteligentní lidé, kteří jen mohou kroutit hlavou a ptát se: Tohle dělá
člověk? Tohle může dělat jedině
nevychované „čuně“, které asi
neví, že to někdo musí uklidit
a hlavně také zaplatit.
A platí naše obec, protože
celý prostor přestupního terminálu byl převeden z majetku Jihomoravského kraje obci
Zastávka, a starejte se! A tak
se budeme navzdory ničitelům
starat, platit rozbité a zvážíme,
jestli nebude levnější umístit
v těchto prostorách fotopasti,
aby se do pasti chytili ti, kteří se
neumí chovat a kteří pak budou
uklízet a platit.
Mgr. Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva obce

JEDNA PANÍ POVÍDALA…
Určitě znáte toto úsloví, které v sobě skrývá mnoho životní
moudrosti a hlavně je velice pravdivé. Co zbytečných problémů
už s sebou přinesla neinformovanost a neznalost dané
problematiky nebo věci, která je vidět a všichni o ní ví, a tak se
povídá, povídá, přidává a přidává a potom se nestačíme divit,
co se z běžné záležitosti stane. A protože tomu všemu chceme
trochu předejít a všichni vidí, že se něco děje na pozemku pod
základní školou, tak jsme si povídali s paní, která o tom ví nejvíce.
Je totiž autorkou stavebního záměru a tím nejpovolanějším
člověkem, který o věci ví nejvíce.

První otázka: Paní Michaelo, co to bude, až to bude, v té
školní zahradě?
Sociální byty pro seniory
hlavně ze Zastávky. V I. etapě

budou postupně postaveny dva
stejné bytové domy, o čtyřech
nadzemních podlažích, které
budou propojeny spojovacím
krčkem.

V 1. podlaží bude vybavení a zázemí pro zaměstnance,
sklady, údržbářská dílna, prádelna, sušárna, prostor pro lékaře, rehabilitační místnost,
klubovna, jídelna s výdejnou
stravy, vstup do objektu a další
nebytové prostory.
Kolik bude bytů a jaká bude
jejich skladba?
Ve 2.–4. poschodí bude
vždy pět bytů pro jednu osobu
a dva pro dvě osoby na každém
poschodí.
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Celkem to tedy bude 15 bytů
jednolůžkových a 6 dvoulůžkových, pro 27 klientů.
Až bude celý komplex hotový, tak na Zastávce bude k dispozici pro seniory 42 nových
malometrážních bytů.
Jaký komfort bude připravený pro zájemce?
Výtah, bezbariérové sociální
zařízení, předsíň s vestavěnými
skříněmi a v obytné místnosti vestavěný kuchyňský kout.
Každý byt bude mít vlastní balkon. Parkoviště pro návštěvy
a klienty patří také k základnímu vybavení.
Proč sociální a pro seniory?
Protože jsme vycházeli z reality. Kolik je v Zastávce a blízkém okolí lidí, kteří bydlí sami
nebo i ve dvojici ve velkém
bytě, který je pro ně nejen finanční zátěží, ale také zvládání

úklidu se stává čím dál více náročnější na jejich síly. Přidávají
se postupně drobné zdravotní
problémy. Do domova pro seniory ještě tito klienti nemusí,
ale přivítali by menší obytný
prostor a určité sociální služby,
které jim bude moci někdo další za úhradu poskytnout.
Takovéto byty v našem okolí
nejsou, a tak i členové zastupitelstva obce souhlasili s odprodejem pozemku pro tento stavební záměr.
Kdy se budou moci přihlásit první zájemci a kdy se bude
stříhat páska?
První dům by měl být otevírán v lednu 2014. Počítáme, že
na přípravu a vypracování podmínek pro přijetí bude stačit
I. pololetí roku 2013. Podmínky, tzn. nájemné, úhrada vody,
tepla a ceník sociálních služeb,
které zde budou poskytovány,

to vše bude včas k dispozici nejen na našich webových stránkách, ale určitě vše zveřejníme ve Zpravodaji a na deskách
obecních úřadů.

Přání nakonec. Nejen občané, ale i projíždějící se budou
zajímat o to, jak stavba pokračuje. Tak Vám přejeme: dobré počasí pro stavební práce,
co nejméně problémů a hlavně
dodržení všech potřebných termínů a těm, kteří budou prvními obyvateli domu pro seniory,
příjemné a spokojené bydlení
s výhledem na okolní lesy a celou západní část naší obce.
Ptala se:
Jaroslava Baštařová,
členka zastupitelstva obce
Odpovídala:
Michaela Jurová,
za firmu UNIVERS, s. r. o.

Společenská rubrika
Vážení spoluobčané,
v poslední době zastupitelé
obce dostávají stále více otázek, proč ve Zpravodaji obec
nepublikuje a nepřipomíná
významná životní jubilea občanů Zastávky, narození, počty a jména narozených dětí,
nebo třeba úmrtí významných
občanů. Důvodem je zákon
o ochraně osobních údajů.
Bez svolení dotyčných nelze
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uvádět jejich jméno spojené
s citlivými údaji, mezi které
patří i datum narození či úmrtí apod.

V takovýchto případech vedení obce rozhodlo o odpuštění poplatku za řádkovou
inzerci.

Pokud byste chtěli stránky
Zpravodaje využít k připomenutí výročí Vás nebo Vašich
blízkých a zveřejnit tyto informace, můžete tak učinit pouze formou zadané soukromé
inzerce.

Uzávěrky uvádíme vždy
v prvním čísle Zpravodaje
v daném roce. Uzávěrka pro
první číslo v příštím roce je
stanovena na 3. března 2013.
redakce ZZ

Měsíc září si stále spojujeme se Dnem horníků a samozřejmě
i energetiků. Už z toho důvodu si vždy připomínáme hornickou
minulost. V letošním roce je o důvod víc – v letošním roce
uplynulo 20 let od vytěžení posledního vozu černého uhlí
z Rosicko-oslavanského uhelného revíru.

Události před 20 léty
1. října 1991 byla zahájena
likvidace následků těžební činnosti. Před tím 22. května 1991
byly odepsány zbylé zásoby uhlí
ve výši 26 002 237 tun a vyňaty z evidence. Prvním likvidovaným důlním dílem byla jáma
Františka, zasypaná v prosinci
1991 a její těžní věž byla odstřelem zlikvidovaná až 31. prosince 1997.
18. února 1992 byly z dolu
Antonín vytěženy poslední tuny
uhlí z revíru. Z dolu Jindřich II
vyjel poslední vůz uhlí 28. prosince 1991. Vedení podniku
rozhodlo těžit ještě co nejdéle
uhlí z 2. patra dolu Antonín pro
vlastní kotelní řád. Avšak těžba
z tohoto dolu musela být ukončena pro zápar ve stařinách.
Přímý zásah směřující k likvidaci záparu se nezdařil a celé
2. patro dolu Antonín muselo být uzavřeno protivýbuchovými hrázemi. Od 2. ledna
do 18. února 1992 tak bylo ještě vytěženo 4 870 tun černého
uhlí – poslední uhlí z revíru.
20. dubna 1992 byl zastaven provoz čerpací stanice

na 11. patře dolu Jindřich, pak
následovalo ukončení provozu čerpací stanice 7. patra dolu
Antonín a čerpací stanice z 2.
a 7. patra dolu Julius a bylo zahájeno zatopování důlních prostor. Trvalo šest a půl roku než
začala důlní voda vytékat Dědičnou štolou v Oslavanech
do řeky Oslavy.
V květnu roku 1992 byla
schválena změna plánu likvidace – zasypání dolu Jindřich II
bylo nahrazeno zatopením. Až
do současné doby stále není
problematika zasypání jámy
dořešena.
29. června 1992 po vyplenění lezního oddělení dolu Ferdinand byl zahájen zásyp jámy.
Do roku 1992 sloužila jáma
Ferdinand jako větrací – výdušná jáma. Zásypovým materiálem byla haldovina z odvalu
dolu Ferdinand, sypaná pásovým dopravníkem do jámy,
což se projevilo velkou poruchovostí a pomalým postupem.
Zásyp byl ukončen 20. října
a 12. listopadu byla jáma Ferdinand uzavřena krycí železobetonovou deskou. Maximální
dopravní hloubka jámy činila

794,2 metrů (8. patro), slepá
jáma byla prohloubena z 8. patra na 13. patro (11. patro Jindřich II) v maximální dopravní
hloubce 414,8 metrů.
19. srpna 1992 bylo po vyplenění lezního oddělení dolu
Antonín započato se zasypáváním jámy hlušinou z odvalu
dolu Jindřich. Zásyp byl hotov
za šest dnů, hlušina byla z nákladních aut přímo sypána
do jámy. Důl Antonín byl hluboký 900,5 m a měl sedm pater. Jáma Antonín nebyla zcela
zasypána, v úrovni 2. patra byl
vybudován železobetonový celík šest metrů mocný, vetknutý do náraží a po tuto jámovou
zátku (+172 metrů) byla jáma
zasypána. Dne 7. září pak byla
uzavřena krycí železobetonovou deskou.Těžní věž a provozní budovy byly zlikvidovány.
2. září 1992 bylo zahájeno
zasypávání jámy Julius hlušinou
z odvalu. Původní plán likvidace této jámy počítal se zachováním vydatného zdroje pitné
vody na 2. patře (do té doby byla
z 2. patra Julius čerpána kvalitní pitná voda do vodovodního řadu obce a ze 7. patra voda
odpadní, odváděná do potoka
Habřina). Vzhledem k tomu,
že zástupci Jihomoravských vodovodů a kanalizací prohlásili,
že mají v regionu vody dostatek a odmítli se podílet na krytí
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PŘIPOMÍNKA HORNICKÉ HISTORIE
KE DNI HORNÍKŮ 2012

nákladů potřebné rekonstrukce
a od 1. 1. 1992 zastavili odběr,
bylo přikročeno k likvidaci čerpací stanice na 2. patře.
Po vyplenění lezního oddělení
a vyklizení technologie dolu
Julius bylo zahájeno zasypávání. Na 1. patře jámy v hloubce 260 metrů pod ohlubní byl
vybudován
železobetonový
celík, vetknutý do náraží. Částečný zásyp byl ukončen 14. 9.
1992. Od l. patra se v úrovni
ohlubně (84,6 metrů) nachází uzavírací ohlubňový poval. Dne 7. prosince byla jáma
Julius uzavřena železobetonovou krycí deskou. Důl byl
hluboký 790,19 metrů a měl
osm pater. Z 8. patra byla vyhloubena slepá jáma hluboká
420 m a měla tři patra. Ocelová konstrukce těžní věže dolu
Julius byla demontována. Už
v roce 1967 byly povrchové
objekty prodány tehdy Juranovým závodům Brno a zavedena zde výroba hydraulických rozvaděčů. Později nesl
závod název Závody těžkého
strojírenství a pak Hyro.
28. září 1992 byla uzavřena
železobetonovou krycí deskou
jáma Simson, zlikvidovaná zasypáním v r. 1987.
23. prosince 1992 byla
jáma Jindřich II po demontáži těžního zařízení a vyplenění kabelů uzavřena na ohlubni
železobetonovou krycí deskou. Poslední vůz uhlí byl vytěžen z jámy Jindřich II 28. 12.
1991. Jáma Jindřich II hluboká 1456 metrů o průměru šest
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metrů, vyztužená betonem,
byla posledním likvidovaným
důlním dílem v revíru.
Tím byla ukončena likvidace všech hlavních důlních děl,
následovalo zrušení dobývacího prostoru „Zbýšov“. Všechny doly revíru byly zasypány
buď zcela nebo částečně. Dodatečně byl zasypán také důl
V. Nosek-Kukla v Oslavanech
a řeší se zasypání zbývající
jámy Jindřich II.

Ještě si připomeňme
několik historických
významných výročí
s datem končícím 2 a 7
1782 – před 230 léty byla
zahájena těžba uhlí v jižní
okrajové části Zbýšova na dole
Barbora a u Majrova
3. 8. 1787 bylo pronajato
kutací právo na uhlí a kamenec v obvodě celého rosického
panství c. k. Průplavní a hornické společnosti se sídlem
ve Vídni. (V roce 1769 nález
uhlí v této části revíru, netěženo.) V roce 1797 těžařstvo kutisko Pod Kopečkami opustilo. V roce 1801 získává kutací
právo J. Thomerer a od něho
rok na to J. A. Herring.
1812 – správcem dolů v Božím Požehnání se stal Ferdinand Rittler a jeho zásluhou
se v roce 1817 zvýšila těžba
zastáveckých dolů na trojnásobek. Doly v Božím Požehnání se staly nejlépe zařízenými
podniky tohoto druhu tehdejším Rakousku.

1857 – byl dán těžařstvem
Láska Boží ve Zbýšově do provozu důl Jindřich I – zaražený
1854
1862 – bylo rozhodnuto novou větrací šachtu dolu Františka vybudovat nad Oslavany jako lezní, větrací, těžnou
a vodu čerpající šachtu. Budovala se od roku 1861, zprvu byla nazývaná Nová pak
Kukla. Tato větrací šachta pro
důl Františka byla dokončena
v roce 1865.
10. 8. 1862 byla dána
do provozu z Božího Požehnání (Zastávky) železniční vlečka až na důl Simson. Za 10 let
byla vlečka dotažena až na důl
Anna.
27. 4. 1872 došlo k výbuchu
třaskavých plynů na dole Anna
O život přišel František Řezáč
ze Zbýšova a František Hradecký ze Zakřan.
1872 – Innerberská společnost, která koupila müllerovské
doly, vybudovala na dole Anna
koksovnu o 100 pecích, třídírnu uhlí a čerpací stanici u Neslovického potoka.
1872 – v lednu vznikl na dole
Františka velký požár. Rozšířil
se obrovskou rychlostí. Hořela
šachtovna, kotelna a těžní věž,
která se zřítila, lana, kotouče
a trámy napadaly do jámy a silně poškodily výdřevu a pumpovnu. Velká část dolu se zatopila. Jáma musela být do hloubky
80 sáhů zcela nově vybudována
a těžit se začalo až po půl roce.
V té době zde pracovalo 328
dělníků, 19 žen a 4 děti.

1872 – v listopadu byl dokončen první dům budované
kolonie Majrov ve Zbýšově.
1877 – uveden do provozu
důl Julius, zaražený v roce 1870.
Započato s těžbou uhlí, do roku
1880 nesl název Nová šachta.
1877 – vybudována vlečka
z nádraží Boží Požehnání na třídírnu Julius o délce 0,63 km.
1877 – ukončena těžba uhlí
na dole Herring v Božím Požehnání, důlní pole bylo převedeno na důl Julius. Šachta Herring byla zaražena v roce 1852.
1887 – Silniční jáma větrní
jámou pro jámu Julius.
1887 – postaveno u dolu Jindřich I ve Zbýšově uhelné prádlo - elektrifikováno 1909.
1882 – u dolu Jindřich I byla
zahájena stavba třídírny uhlí.
8. 1882 se ze Zbýšova odstěhoval po 32 letech působení v těžařských společnostech
báňský ředitel Antonín Honl,
čestný občan Zbejšova, bývalý
starosta a první kronikář obce .
1902 – byla postavena železná konstrukce těžní věže dolu
Julius a dolu Simson.
1902 – na dole Kukla byl instalován první ventilátor s elektrickým pohonem. Do této
doby bylo větrání přirozené.
1907 – dána do užívání v Božím Požehnání noclehárna pro
dělníky bydlící mimo Zastávku
Boží Požehnání.
14. 7. 1912 byl zahájen provoz železniční dráhy Kounice–Ivančice–Oslavany (KIOD),
budované současně s výstavbou
oslavanské elektrárny.

1917 – byla zrušena lanovka
z dolu Julius, kterou se vyvážela
hlušina do zmol pod Kopečky
směrem na Červený vrch.
1917 – provozní budovy Silniční jámy přebudovány
na obytný dům.
1932 – veškeré akcie těžařstva Láska Boží zakoupily Západomoravské elektrárny. Byly
odstraněny poslední překážky
ke spojení všech báňských závodů, ke konečné fúzi došlo
v roce 1935.
1932 – odjely ze Zbýšova,
Zakřan a Rosic první dvě početné skupiny horníků s rodinami za Ural do Kuzbasu,
do Prokopjevska, kde byly nalezeny obrovské zásoby černého uhlí a zde pak s dalšími báňskými odborníky německými,
americkými apod. vybudovali

v těžkých sibiřských podmínkách obrovský moderní uhelný
revír. Před druhou světovou válkou, v průběhu roku 1938, byly
všechny rodiny cizinců vráceny
zpět do své původní vlasti.
1932–33 proběhla nejdelší stávka horníků. Důvodem
bylo další snížení již tak hladových mezd o 15 %. Krácené mzdy byly vyplaceny 4. 11.,
tento den vstoupili do stávky
horníci na dole Julius a na dole
Ferdinand. Dne 8. 11. se k nim
přidávají horníci dolu Jindřich
a dělníci koksovny ve Zbýšově,
9. 11. horníci dolu Kukla. Došlo k nejdelší stávce v historii
rosicko-oslavanského uhelného revíru, trvala od 4. 11. 1932
do 22. 2. 1933. Stávka trvala tři
a půl měsíce. Stejně jako stávky v letech 1922, 1923, 1927,
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1928 i tato stávka byla pro horníky stávkou prohranou. Zpět
do práce bylo přijato 74,5 %
horníků a při zvýšení průměrného výkonu horníka v těžbě
uhlí o čtvrtinu, byly mzdy sníženy o více než 7 %.
1932–36 probíhala rekonstrukce a přístavba dolu Antonín ve Zbýšově. Nově byly
vybudovány všechny provozní budovy, těžní jáma byla vybetonována, ve strojovně bylo
umístěno těžní zařízení Koepe
z r. 1937. Byla vybudovaná železná příhradová těžní věž, která se stala na řadu roků dominantou města. V roce 1992 byla
zlikvidována.
1942 – v tomto roce byl vyvezen z dolu Antonín obrovský
fosilní kmen. Byl nalezen při
ražbě šachetního překopu ze
7. patra ke slepé jámě 100. Podařilo se jej vyvézt ve dvou kusech. Oba kusy fosílie byly mnoho let umístěny vedle vchodu
do šachetní budovy jámy Antonín. (V současné době „trpící“
fosilní kmeny jsou stále umístěné v parčíku před obchodním
domem, nezabezpečené proti
vandalům. Jedná se o unikátní
záležitost, která by byla chloubou všech ostatních hornických
měst!)
1942 – Německé vedení dolů
rozhodlo obnovit těžbu uhlí
na dole Anna, který netěžil
od roku 1886.
1947 – dokončeny průzkumné vrty v prostoru Říčany, Veverské Knínice s negativním
výsledkem.
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1947 – obnoveno těžení
v uhelném poli Dědičná v Zastávce u Brna ve štole Hanělka.
Prováděna malá dobírka.
2. 1967 byl vytěžen poslední
vůz uhlí z dolu Anna, po té byla
provedena kompletní asanace
objektů a důl byl zasypán Důl
Anna byl hluboký 195 m a měl
čtyři patra.
1967 – byla ukončena těžba
uhlí z dolu Julius v Zastávce –
do roku 1992 byla z jámy ještě
čerpána užitková i pitná voda.
1. 1. 1987 – byl začleněn do k. p. RUD Zbýšov výstavbový podnik – Závod 03
k. p. VKD Zastávka u Brna. Závod VKD – Výstavba kamenouhelných dolů byl zřízen nejdříve
pro výstavbové účely k. p. RUD
a se snižováním činnosti v této
organizaci přecházel na práce pro jiné odběratele. V roce
1986 měl závod 320 pracovníků. Od roku 1987 byl tento závod začleněn do k. p. RUD jako
jeho výstavbový úsek. Ve výhledové studii bylo počítáno
od roku 1988 s uvolňováním
částečné kapacity závodu pro
náběh nové výrobní činnosti
RUD, a to stavebně montážní práce na výstavbě tepelných
napáječů ve formě generálního dodavatele s uvažovaným
stavem 1950 pracovníků. Pracovníci VKD měli tvořit svou
odbornou úrovní a zkušenostmi jádro pracovního kolektivu. Rozhodující stavbou měla
být výstavba tepelného napáječe Jaderná elektrárna Dukovany – Brno, kde k. p. RUD byl

stanoven generálním dodavatelem. Budoucí události však
realizaci projektu smetly se stolu. Zajímavé je, že i v současné
době byla možnost výstavby
tepelného napáječe z Dukovan
projednávána, ale současná
špatná finanční situace ČR nedovoluje záměr realizovat.
1987 – byla zasypána jáma
Simson ve Zbýšově, důl Simson byl hluboký 625 m. Těžní
věž a těžní budova Dolu Simson byla vyhlášena památkově chráněným objektem, a to
rozhodnutím odboru kultury
ONV Brno-venkov čís. jednací
Kult/887/87 z 29. 12. 1987. Památka je vedena v Památkovém
ústavu pod rejstříkovým číslem
8105.
Věřím, že bývalí horníci revíru si rádi přečtou uvedené
údaje a připomenou si tak život
prožitý při hornické práci, která je řazena mezi jedny z nejtěžších pracovních profesí. Jsou
posledními horníky bývalého
Rosicko-oslavanského uhelného revíru, kde těžba probíhala
téměř 240 let a před dvaceti lety
v roce 1992 zde profese hornická skončila.
Při příležitosti Dne horníků
a energetiků přeji spolu s vlastivědným spolkem všem horníkům a jejich rodinám a také
bývalým zaměstnancům oslavanské elektrárny spokojenost
a hodně zdraví.
Jarmila Plchová, VSRO

Co se podařilo
19. ledna 2012 se uskutečnila společná beseda MO STP
a OO SNN. Čtyřicítka přítomných si připomnělo akce pořádané organizacemi v roce 2011
a seznámilo se se záměry obou
organizací pro rok 2012. Následně byla práce obou organizací prezentována na akci pořádané komisí rady města pro
spolky a organizace, na které
všichni žadatelé, kteří žádají
na svoji činnost dotace z prostředků města, představili své
záměry pro letošní rok.
19. února 2012 bylo ve spolupráci v KIC Rosice uspořádáno
filmové představení Milionář
z chatrče. Promítání bylo přítomno 70 účastníků.
23. března 2012 proběhla výroční členská schůze za účasti
126 členů organizace z 11 obcí
Rosicka. Jednání se zúčastnil
starosta Rosic Mgr. Světlík, starosta Zastávky RNDr. Pospíšil a starosta Tetčic p. Ambros.
Dále vedoucí sociálního odboru MěÚ Rosice Bc. Vaverková
a zástupci okresní organizace
STP.
15. dubna 2012 jsme byli
účastníky Přehlídky dechovek
ve Zbraslavi. Pěkné odpoledne

prožilo 43 účastníků. Akce se
uskutečnila ve spolupráci s Klubem seniorů Zastávka.
23. dubna 2012 bylo posezení
s Olympem spokojeno 68 přítomných, kteří se přišli pobavit,
popovídat si a zazpívat.
27. května 2012 byl uskutečněn jednodenní zájezd do termálních lázní v maďarském
Mosonmagyaróváru. Autobus
byl plně obsazen.
30. května 2012 bylo uskutečněno ve spolupráci s KIC
Rosice další filmové představení. Tentokrát byla vybrána česká komedie Probudím se včera.
Film zhlédlo 56 přítomných.
16. června 2012 byl realizován, ve spolupráci s MO ČSBS,
zájezd do Lidic uskutečněný
k výročí jejich vypálení. Účastníci položili kytici k památníku
lidických obětí.

Co připravujeme
28. září 2012 jednodenní poznávací zájezd do Moravského
krasu, kde navštívíme Punkevní jeskyni a jeskyni Výpustek
a dále baziliku ve Křtinách.
21. října 2012 v případě zájmu uspořádáme opět návštěvu přehlídky dechových hudeb
ve Zbraslavi.

V podzimních měsících
ve spolupráci s KIC Rosice připravujeme také další filmové
představení.
Na 3. prosince 2012 je plánováno tradiční předmikulášské posezení s trampskou skupinou Olymp v restauraci FC
Slovan Rosice. V prosinci budou taktéž předány imobilním
členům organizace Vánoční
balíčky.
Podrobné informace k připravovaným akcím budou zveřejněny ve vývěsce organizace
a v letácích. Akce připravujeme pro členy organizace a další zájemce z řad občanů Rosic, Tetčic a Zastávky a dalších
obcí. Využíváme též nabídky
rekondičních týdenních pobytů pořádaných Oblastní organizací Svazu neslyších a nedoslýchavých. Při pořádání akcí
jsme připraveni spolupracovat
také s dalšími organizacemi.
Všechny akce můžeme
uskutečňovat za pomoci sponzorů a zejména pak za podpory města Rosice a obcí Tetčice
a Zastávka. Za tuto pomoc velmi děkujeme.
JUDr. Josef Polák,
místopředseda MO STP
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR
O. S. ROSICE V ROCE 2012

Činnost Oblastní organizace Svazu
neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Brno-venkov za rok 2011
Hlavní náplň činnosti naší organizace je zaměřená na sociální poradenství a pořádání rekondičních
pobytů pro zdravotně postižené občany z celého okresu Brno-venkov. Odborné sociální poradenství
poskytujeme zdravotně postiženým, kteří se ocitli ve svízelné situaci a nedovedou sami tuto situaci
řešit. Sídlo této organizace je v Zastávce, Babická 139.

Odborné sociální poradenství poskytujeme v naší
poradně každé druhé a čtvrté úterý v dopoledních hodinách. Pomoc u nás vyhledává
stále více zdravotně postižených. Hodně klientů, kteří
žijí osaměle, si potřebuje také
popovídat.
Náš výbor Oblastní organizace SNN v ČR je pětičlenný
plus tři členové revizní komise. Snaží se maximálně pomáhat všem našim členům
a spolupracovat i s ostatními
zdravotně postiženými celého
okresu Brno-venkov. Výbor
se schází pravidelně čtyřikrát
v roce, a pokud je něco neodkladného, schází se na mimořádné schůzi ihned. Společně
plánujeme rekondiční pobyty pro naše členy, což je další
naší činností.
Uskutečnili jsme rekondiční rehabilitaci s výukou odezírání pro zdravotně postižené rodiče a děti v Říčkách
v Orlických horách v červenci 2011 pro 36 dospělých a 11 dětí. V programu
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nechyběly sportovní hry,
soutěže, kterých se zúčastnili všichni účastníci – děti
i dospělí, ranní rozcvičky
venku, vycházky do přírody,
vlastivědný zájezd, ohňostroj
v Rokytnici v Orlických horách. Nevyšel jen táborák pro
špatné počasí. Při závěrečném hodnocení byly dětem
předány diplomy a drobné
dárky. Akce byla hodnocená velmi dobře a splnila svůj
účel. Účastníci byli spokojení
a těší se na příští rok.
Další akce byla v září v rekreační středisku Horní Bečva „Bečva“ v měsíci září 2011
a zúčastnilo se jí celkem 62
členů. Program byl zaměřený na rehabilitační cvičení,
masáže, proběhla výuka odezírání a základů znakového
jazyka, vycházky do přírody
a závěrem večírek spojený
s maškarním bálem. Této akce
se zúčastnila třetina osob nad
80 let. Všichni byli moc spokojení a loučili se s přáním,
aby se v příštím roce opět
mohli setkat.

Třetí pobytová rekondiční rehabilitace byla v říjnu
v obci Tři Studně v hotelu
„Horník“, které se zúčastnilo
celkem 70 osob zdravotně postižených. Jako vždy byla spokojenost na všech stranách.
Poslední akce byla uskutečněna v listopadu v Luhačovicích v hotelu „Zálesí“ pro
64 osob. Program akce byl
sestaven tak, aby se ho mohli zúčastnit všichni účastníci.
Opět průměr kolem osmdesáti let. Jen málo jich bylo mladších ale všichni důchodového věku. Při výuce odezírání
a základů znakového jazyka
byli velmi pozorní, protože
v těchto letech jsou již většinou takřka neslyšící nebo mají
velké potíže se sluchem a tato
cvičení jim vlastně pomáhají
zvládnout bariéry v kontaktu
se zdravou populací. I při této
akci se na závěr všichni loučili
s přáním, aby se ve zdraví opět
sešli v příštím roce.
p. Procházková,
OO SNN Zastávka

KLUB SENIORŮ
V posledním čísle Zpravodaje jste se dozvěděli, že v květnu
vyrazili členové klubu na výlet do Poličky a Litomyšle. Od té doby
je možné informovat o spoustě vycházek, kterých přibylo nejen
během roku, ale rovněž i během období prázdnin, kdy dříve klub
vlastně žádnou aktivitu nevyvíjel!

Vycházky se teď už vlastně
konají každý týden a to tak, že
jeden týden se uskuteční vycházka pro zdatnější členy – ta
je delší, další týden je vycházka
kratší, které se prakticky může
účastnit každý. Na konci května
vedla jedna vycházka na Pálavu, do Mikulova a do Dolních
Věstonic, druhá do Biskoupek

na Biskoupecký kopec, na Baby
a do Mohelna.
5. června 2012 byla první vycházka tohoto měsíce a vedla
na konvalinky. 19. června 2012
se sešlo patnáct členů klubu už
ve tři čtvrtě na sedm ráno a jeli
nejdříve autobusem, pak šli pěšky k myslivně, kde žila Helenka
z Pohádky máje od V. Mrštíka.

Po prohlídce myslivny a sochy
Helenky se vydali k Helenčině studánce a poté ke studánce Ríšově. Nakonec se dostali až ke hradu Veveří, který si
s průvodcem prohlédli. Z Veverské Bítýšky se autobusem vrátili domů. Celkem ušli
16 kilometrů.
26. června odjelo ze Zastávky osmnáct seniorů autobusem.
První zastávkou bylo Předklášteří a tamní cisterciácký klášter. Nejvíc se všem líbil gotický
klášterní kostel s překrásným
portálem a dále náhrobní desky některých osobností, včetně
zakladatelky kláštera. Další zastávkou byl Tišnov. Tam účastníci vycházky navštívili hlavní
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náměstí s kostelem sv. Václava,
s novorenesanční radnicí z roku
1908 a mariánským sloupem
z druhé poloviny 19. století.
Posledním cílem pak byla rozhledna Klucajda (Klucanica),
nově vybudovaná na místě původní dřevěné věže, odkud byl
nádherný výhled na Vysočinu.
Při této vycházce jsme nachodili jedenáct kilometrů.
Ale v červnu nebyly pouze vycházky, konala se také
poslední členská schůze před
prázdninami. Ta byla tentokrát
zorganizována jako výjezdní
zasedání do vinárny pana Vyhnalíka v Lukovanech. Schůzi
zahájila předsedkyně paní Iva
Klímová. Seznámila všechny
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s akcemi, které se již uskutečnily, ale i s těmi, které teprve
přijdou. O chystaném zájezdu
informovala paní Zora Stejskalová, o vycházkách pan Jan Karber. Na naši schůzi nás přijel
dokonce pozdravit i pan starosta Petr Pospíšil. Na závěr schůze
byla volná zábava s tancem.
Začaly prázdniny, leč klub
seniorů ani o prázdninách nezahálel. V červenci se uskutečnilo pět vycházek! Jedna vedla do Příbrami a Zakřan, další
do Kralic a Rapotic, třetí – která měla 13 kilometrů – vedla až
do Lednice (Tři Grácie, Randevous, sv. Hubert) a Valtic, čtvrtá směřovala do Líšně, k Hostěnickému propadání, Ochozkým

jeskyním, poslední do Příbrami
a Rapotic.
V srpnu byly tři vycházky,
a sice kolem Zastávky, do Dolních Kounic (klášter a zámek)
a Ivančic, a třetí poté do Střelic s návštěvou rybářské bašty
a následně pak do Tetčic.
Na září chystají pilní členové
klubu další vycházky, kterých
se jistě zúčastní hodně členů
i sympatizantů klubu seniorů,
a v říjnu je možné se těšit na zájezd. Ten povede sice pouze
do Vizovic, kde však navštívíme výrobnu čokolády, likérku
Jelínek a také tamní zámek.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová, Iva Klímová

ŠACHISTÉ INFORMUJÍ
MČR družstev mladších
žáků 15.–17. 6. 2012,
Olomouc
Na poslední chvíli doznala sestava našeho družstva zásadních změn – Terezka Kalábová nejela, málem nejela ani
Hanička Hradílková (ještě že se
vyléčila), Zakřany byly na škole v přírodě a vracely se v pátek odpoledne. Do Olomouce
jsme vyrazili dvěma auty. Pan
Lacko vezl Ríšu Brázdu a Julču

Richterovou, autor článku vezl
Davida Dumka, Haničku a Pavlíka Hradílkovy. V Olomouci se k nám připojil Kuba Strnad, host, který z Kyjova přijel
s rodiči.
První utkání s QCC České
Budějovice bylo ve stylu „podepsala se na nás cesta“. Po 20 minutách jsme prohrávali 0:4.
Zbývali David a Julča, která se
dohodla na remíze (díky tomu
jsme nedostali kanára). David
trápil soupeře do těžké časovky,

kdy mu zbývala necelá minuta,
ale protože se hrálo s přidáváním času za každý tah, soupeři se povedlo utéci hrobníkovi
z lopaty. 0,5:5,5 byla nejhorší
porážka v celém turnaji.
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Ve druhém kole jsme narazili na TJ Sokol Skalička. Ačkoli
jsme opticky po začátku vedli
4:2, konečný výsledek hovoří
o něčem jiném. Hradílci odolávali 15 minut (0:2), pak Ríša
zabodoval (1:2). Julča v zahájení získala převahu, kterou
ovšem ztratila tím, že nechala
soupeře dojít do dámy (1:3).
David dlouho držel vyrovnanou pozici, než došlo na výměnu, po níž Davidovi zbyla samotná dáma, soupeři obě věže
a střelec, což prakticky znamenalo figuru víc (1:4). Kuba šel
do věžovky s pěšcem méně,
a nakonec ten jeden jediný pěšec partii rozhodl v náš neprospěch (1:5).
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Po druhém a posledním kole
prvního dne naložil pan Lacko
sebe a Pavlíka do auta a vyrazili k Zastávce. Zbytek výpravy vyrazil do menzy na večeři.
Špagety s mletým masem, sýrem a kečupem byly vynikající.
Po večeři jsme vyrazili na ubytovnu Hotelový dům. Ačkoli
se nachází v těsném sousedství
jedné z hlavních olomouckých
křižovatek, bylo to velmi klidné
prostředí. Jedinou komplikací
byly pokoje bez elektřiny, ale
zkušená paní recepční nahodila příslušné jističe a vše bylo
v pořádku.
V sobotu brzy ráno vyrazil pan Lacko ze Zastávky
do Lukovan, aby nabral Vojtu

Šindelku, který se vrátil v pátek
pozdě odpoledne ze školy v přírodě, a nabrali kurs na Olomouc. My ostatní jsme měli
budíček v 6:30, abychom stihli snídani. Po párcích s rohlíkem jsme se z menzy přesunuli
do budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci k prvnímu kolu druhého hracího dne.
Ve třetím kole jsme se utkali
s ŠK Karlovy Vary. Na šesté šachovnici se soupeř Haničky ještě ani nestačil rozkoukat a již
inkasoval šustrmat. Hanička
tak uhrála nečekaný bod (1:0).
Další přidal Kuba (2:0). Jenže Vojta, Ríša a David prohráli
(2:3). A když Julča remizovala,
byla z toho prohra 2,5:3,5.

Ve čtvrtém kole kromě Kuby
a Ríši všichni prohráli, takže
družstvo DDM Planá zvítězilo 4:2.
Těsně před obědem nás čekaly Postoupky. Kuba, Vojta a Ríša
skórovali, Hanička, David a Julča naopak prohráli, a tak jsme
získali první (a poslední) zápasový bod za remízu 3:3.
Načež jsme vyrazili nabrat
energii na oběd. Řízek a brambory uvítali snad všichni.
Po obědě jsme narazili na domácí družstvo. David konečně vyhrál, Julča přidala remízu
a … ostatní prohráli. Takže další prohra 1,5:4,5.
V sedmém kole jsme se střetli s družstvem Novoborské šachové akademie a odešli s porážkou 2:4.
Následoval přesun auty
na ubytovnu a návrat pěšky
na večeři (svíčková s houskovými knedlíky, kterými kuchaři
opravdu nešetřili), protože potom jsme vyrazili na komentovanou procházku centrem
Olomouce. Výklad držel hlavní
rozhodčí turnaje, pan Miroslav
Hurta, a po zhruba 45 minutách
jsme dorazili na Horní náměstí.
Naše děti rozchod využily k návštěvě McDonalda a cukrárny.
Na ubytovnu jsme se vrátili tak
akorát na druhý poločas fotbalového zápasu ČR–Polsko, a tudíž jsme viděli ten rozhodující
gól…
V neděli ráno jsme kolem 7:15 odjížděli z ubytovny
na snídani (koláč a čaj nebo
kakao), abychom kolem osmé

čekali na otevření hracích místností. TJ Lanškroun zpočátku
vypadal na poražení, ale několik hrubek utvořilo konečný výsledek 1,5:4,5.
Jak se říká, to nejlepší na konec. V posledním kole jsme
hráli jihomoravské derby s Kuřimí. Ačkoli to vypadalo zpočátku pro nás nadějně, stejně
jako v předešlých zápasech platilo: nedáš-dostaneš; a nakonec
jsme prohráli 1,5:4,5.
S jedním zápasovým bodem jsme skončili na 27. místě.
Z průběhu partií vyplynulo, že
se naše děti soupeřům mnohdy
nejen vyrovnaly, ale byly i lepší,
jen udělaly minimálně o jednu
závažnou chybu víc než jejich
soupeři. Výsledek je třeba brát
pozitivně, vždyť za námi skončilo několik desítek družstev,
která se na MČR vůbec neprobojovala (za předpokladu, že
by v každém ze 14 krajů hrálo kvalifikaci pouze 6 družstev,

jednalo by se o 84 družstev;
tudíž by za námi zůstalo 56
týmů).

Duras OPEN
V Řečkovické sokolovně se
letos hrál Duras OPEN o týden dříve než loni. Začalo se
v sobotu 23. 6. 2012 v 17:00,
další dvě kola proběhla v neděli (10:00, 16:00), od pondělí
do pátku se hrálo vždy v 16:00,
poslední kolo začínalo v sobotu
30. 6. 2012 již v 9:00. V B turnaji si zkusil před prázdninami
zahrát David, ale prostě mu to
nešlo, o čemž svědčí dva body
a třetí místo od konce. Celkem
startovalo 28 hráčů a dvě hráčky. Jednou z nich byla Daniela, která si vedla velmi dobře,
když uhrála 5 bodů. Ale nikoli z 9 partií, ale pouze z 8, protože v úterý místo partie slavila (kamarádčiny) narozeniny.
Nakonec z toho bylo skvělé 10.
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místo. Ironií ovšem je, že na 9.
a 11. místě – také s 5 body –
skončili hráči, kterým věnoval
bod pan BYE…

V turnaji B (pro hráče do 2400
ELO) byla jako 230. z 250 nasazená Nataša Richterová. Uhrála
vynikajících 5 bodů a obsadila
81. příčku.
Aleš Dumek

Czech OPEN
Pardubice –
21.–29. 7. 2012

ME mládeže v šachu

Daniela Dumková a Julča
Richterová si zahrály v E turnaji
(pro hráče do 1800 ELO).
Pro domácí hráče bez ELO
bodů pořadatel stanovil startovní koeficient 1550 čímž se
stalo, že Julča byla nasazená
jako stá, zatímco Daniela o 13
míst dále.
V tomto turnaji 245 amatérů si vedly obě dobře. Zatímco Julča nasbírala 4,5 bodu
ze zdola a díky horšímu pomocnému hodnocení skončila
na 138. místě, Daniela nasbírala 4,5 bodu ze shora a skončila
na 106. místě.

Ve dnech 16.–26. 8. 2012 proběhlo v prostorách TOP HOTELu Praha Mistrovství Evropy
mládeže v šachu. Soutěžilo se
v devítikolovém turnaji o dvanáct sad medailí (chlapci a dívky do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let).
Zúčastnilo se celkem 1173 hráčů ze 46 zemí, z toho bylo více
než 150 českých hráčů a hráček.
Českou republiku reprezentovaly také sestry Nataša a Julie
Richterovy ze Zastávky.
Medailové pozice na mezinárodních šachových soutěžích
jsou zpravidla doménou národů, v jejichž zemích se šachy
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a výchova dětí k nim těší mohutnější podpoře než u nás, šachy jsou vyučovány ve školách,
náklady na turnaje hrazeny národními šachovými svazy atd.
Suverénně nejúspěšnější na letošním ME byla výprava Ruska (10 medailí), následována
výpravami z Ukrajiny, Arménie, Bulharska atd. Přestože
výprava z České republiky nedosáhla na medaile, zaznamenala i tak několik úspěšných
výsledků. Nejlepší z Čechů byla
Jana Maříková v kategorii dívek
do 16 let, která se 6,5 body obsadila 6. místo. Osmý v kategorii chlapců do 12 let skončil náš
reprezentant Van Nguyen Thai
Dai. Nataša Richterová v kategorii dívek do 16 let obsadila
se šesti body skvělé desáté místo, dostala se tedy do „top ten“
a byla tak třetí nejúspěšnější
z českých reprezentantů.
Julča Richterová, jako mladší ročník (hrají dívky narozené 2002–2003) v kategorii
do 10 let, odehrála famózním
způsobem první polovinu turnaje, kdy porazila několik výrazně ratingově silnějších soupeřek, a po šesti kolech držela
se 4 body skvělé 20. místo jako
nejlepší z českých děvčat.
Bohužel tímto výkonem se
pro poslední tři kola dostala
mezi natolik silné soupeřky, že
s nimi již nedokázala držet krok
a další bodík již v poslední třetině turnaje nepřidala. Navíc se
již v závěru turnaje projevila náročnost celé akce, únava a koncentrace obrovského množství

lidí na minimální ploše (v hracím sále by se snad dalo napočítat více lidských hlav než
molekul kyslíku), vše násobené extrémně horkým počasím,
a tak Julie odehrála poslední
kolo již s virózou a teplotou.
Skončila se 4 body z 9 přibližně v polovině startovního pole.
Tento výsledek však lze považovat za příslib pro příští rok, kdy
si Julča, na rozdíl od většiny jejích soupeřek, může působení
v kategorii D10 zopakovat.
Nataša Richterová

FOTBALOVÝ KEMP
Ve dnech 13.–17. srpna 2012
probíhal v areálu Čechie
Zastávka fotbalový
kemp, který pořádaly
kluby z Čechie Zastávka
a ČAFC 2011.

Kempu se zúčastnilo 50 dětí
z Brna, Zastávky a okolí. Děti
se po celý týden zábavnou formou učily novým fotbalovým
dovednostem. Kromě tréninků byly pro děti připraveny
i doprovodné programy, které

obstarali místní hasiči, olympijský vítěz z Pekingu David
Kostelecký a pro všechny děti
hlavní a nezapomenutelný zážitek v podobě návštěvy dvou
ligových hráčů Jana Trousila
a Libora Doška, kteří nastupují
za Slovácko.
Oba dva hráči si s dětmi zatrénovali, podepsaly kartičky
a vyfotili se s nimi. Ačkoliv se
jedná teprve o 2. ročník tohoto kempu, vysoký počet přihlášených svědčí o tom, že je
velice oblíbený a kvalitní, což
je zajištěno krásným areálem
a velice kvalitními trenéry,
kteří se po celou dobu starali
o děti. Doufáme, že příští rok
bude stejně úspěšný a uvidíme
zde více zastáveckých mladých
nadějí.
Jan Pospíšil
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TJ ČECHIE ZASTÁVKA POŘÁDÁ

FOTBALOVÝ NÁBOR
Vždy v úterý a pátek v 16:00 – ročník 2005
a mladší
p. Hampl – 774 950 333, p. Musil – 603 590 363,
p. Zelinka – 732 379 540
Ve středu a pátek v 16:30 – ročníky 2000–2004
p. Baštař – 602 709 595, p. Moos – 728 456 233,
p. Kříž – 777 083 580,

VZPOMÍNKA
Mojmír Lacko se narodil
v Banské Bystrici. Od roku
1953 bydlel v Brně. Vystudoval
gymnázium na Vídeňské ulici
a pokračoval ve studiu na stavební fakultě VUT Brno. Studia
ukončil na Pedagogické vysoké
škole (obor tělocvik a matematika). V Brně také navštěvoval
Hudební školu Jaroslava Kvapila a hru na klavír studoval
u profesorky Pavlíkové.
Od roku 1962 byl členem
TJ Favorit Brno, kde získal
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V úterý a čtvrtek v 17:00 – ročník 1998
a mladší
p. Strnad – 724 755 874
Přijďte si zahrát, seznámit se s novými
kamarády, naučit se něco nového!
Těšíme se na setkání na hřišti TJ Čechie
Zastávka!

MOJMÍR LACKO
první sportovní úspěchy pod
vedením trenéra Miroslava Černohlávka. V roce 1964
pod vedením trenéra Jaromíra
Žáka získal v dorostenecké kategorii na mistrovství ČSR tři
mistrovské tituly a stal se československým reprezentantem
v juniorské kategorii. V letech
1965, 1966 a 1972 byl mistrem
Československa v dráhové cyklistice a v roce 1967 byl v širší
nominaci pro olympijské hry
v Mexiku.

* 30. KVĚTNA 1946
† 26. ČERVENCE 2012

Od roku 1969 až do roku
1973 bydlel v Zastávce a na ZŠ
učil tělocvik, matematiku a hudební výchovu. V roce 1974
odešel ze Zastávky do Prahy,
kde závodil za TJ KOVO Praha.
Byl také trenérem a v roce 1991
vedl československé cyklistické družstvo v etapovém závodě
kolem Mexika.
V roce 1992 odchází do Banské Bystrice, kde pracuje s mládeží na učňovském středisku
ZVT Banská Bystrica, ale dále

závodí a působí jako trenér.
V letech 1994–1998 byl místopředsedou Ústřední sekce slovenské cyklistiky.
Na kole jezdil neustále a zúčastňoval se mistrovství světa a Evropy cyklistických veteránů v St. Johanu (Rakousko)
a ve Žďáru nad Sázavou. Mistrovství Evropy ve Žďáru nad
Sázavou v červnu 2012 bylo
jeho posledním závodem.
Poslední roky svého života
se věnoval populární muzice.
Skládal texty i hudbu pro své
písničky, hrál na kytaru a spolupracoval s brněnskou hudební skupinou D. N. A. Složil a nahrál přes stovku písní.
Řada jeho písní se vztahovala
ke sportovní tematice.

Život Mojmíra Lacka byl
tragicky ukončen 26. července
2012 na silnici mezi Banskou
Bystricí a Banskou Štiavnicí nezodpovědným řidičem osobního automobilu, který nezvládl

ve vysoké rychlosti své vozidlo
a čelním nárazem jej na místě
usmrtil. Pohřeb Mojmíra Lacka se konal 1. srpna v Banské
Bystrici.
Dušan Lacko
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MLADÍ HASIČI OPĚT TÁBOŘILI
Je to už tradice, že poslední
týden v červenci mladí hasiči
vyráží na letní výcvikový tábor. V letošním roce tomu nebylo jinak.
Tentokrát jsme si vyhlédli rekreační středisko Úsvit
ve Vanově u Telče. Tábor byl
zahájen sobotním dopolednem, kdy jsme se sešli u hasičské zbrojnice ve složení 28 dětí
a 7 vedoucích. Odsud jsme společně hasičským autobusem vyrazili do rekreačního střediska.
Po příjezdu na místo pro nás
byl nejprve připraven oběd,
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následně proběhlo ubytování
v chatkách a seznámení s prostorami rekreačního střediska.
K našemu překvapení jsme zjistili, že rekreační středisko (s kapacitou přes 200 osob) téměř
celé obsadily dvě zastávecké organizace: hasiči a taneční škola
Mighty Shake.
Před večeří hlavní vedoucí rozdělil děti do třech oddílů a všechny přítomné seznámil s tématikou letošního
tábora, což byla „Říše pohádek“. To znamenalo, že se veškerá činnost tábora bude točit
kolem pohádek. A tak, jak bylo

na začátku tábora naznačeno,
se i stalo. V soutěžích a hrách
se objevovaly otázky z českých
pohádek, děti museli uchránit
princeznu před zlým drakem
a podobně.
Program tábora však nebyl
jen o hrách a soutěžích. Mimo
tuto činnost jsme pěšky vyrazili do Telče, kde jsme si prohlédli krásné náměstí, absolvovali jsme prohlídku místního
zámku a navštívili zámeckou
expozici, která byla věnována natáčení nám dobře známé
pohádky „Z pekla štěstí“. Zde
jsme měli možnost vidět, jak

natáčení této pohádky probíhalo a co vlastně k takové práci je třeba. Možnost sáhnout
si na překrásné šaty princezny
nevynechala snad žádná holka
a kluci zase obdivovali zbraně,
které proti drakovi používal
Honza a jeho přátelé.
V rámci výletů po okolí jsme
se také podívali do místního
lomu, kde se těží křemičitý kámen, a navštívili jsme zříceninu
hradu Štamberk. Jelikož sluníčko nám moc nepřálo, koupání jsme si mohli dovolit pouze
jednou. Na náladě nám to však
neubralo, o to více jsme si zahráli her a soutěží, ve volných
chvílích jsme zhlédli taneční
kreace tanečníků z Migty Shake
a nebo jsme se věnovali přípravě
závěrečné scénky, kterou každý
oddíl musel předvést poslední

večer tábora. Tento večer nastal v pátek 27. 7. 2012. Večer
byl zahájen vyhodnocením celotáborové hry, následně bylo
rozdáno ocenění za vzorný pořádek na chatkách, kdy děti obdržely ve většině případů ocenění „Šampónek“. Našli se však
i tací, kteří si v rámci tohohle
hodnocení odnesli „Špindíry“.
Pak už jsme se všichni pěkně usadili a sledovali scénky
všech oddílů, které nám zahrály příběhy z různých pohádek. Po zhlédnutí jednotlivých
příběhů jsme mohli konstatovat, že by se naše děti uplatnily
i u filmu. Jejich sehrané příběhy byly od těch z televize k nerozeznání, pouze herci se změnili. A jak to snad ke každému
táboru patří, úplný závěr tohoto večera patřil diskotéce, kde si

všechny děti společně s vedoucími pořádně zatančili.
Ráno nás čekala už jen snídaně a návrat hasičským autobusem zpět domů, kde nás čekali rodiče. Asi jste si všichni
po přečtení tohoto článku všimli, že tam i zpět nás vezl hasičský
autobus. Nebyl to však hasičský
autobus našich hasičů, ale autobus Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje,
který nám byl od této organizace zapůjčen zcela zdarma, a to
včetně pánů řidičů. Proto bychom na závěr chtěli poděkovat řidičům autobusu: panu
Přemyslu Kalábovi a Martinu Oujezskému za vstřícnost
a ochotu, se kterou nás dopravili na tábor a za týden zase zpět
do našich domovů.
Zdeněk Milan
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLA OSLAVOVALA
V sobotu 15. září 2012 si základní škola malou oslavou připomněla
80. výročí otevření nové budovy základní školy. Nejen pro
pamětníky, ale pro všechny zájemce byl připraven den otevřených
dveří, při kterém si mohli prohlédnout třídy, odborné učebny
i kabinety a nahlédnout do historických dokumentů či fotografií.
Žáci školy připravili též pěvecké a taneční vystoupení, pedagogové pak prezentovali rukodělné
výrobky, připravili přírodovědnou a výtvarnou dílnu.
Při slavnostním zahájení
představitelé obce předali pamětní medaile obce Zastávka
jako poděkování za výchovu
a vzdělávání mládeže vynikajícím pedagožkám paní Mileně

Leitnerové a paní Marii Ryšavé.
Protože sounáležitost se školou, s pracovním místem, není
dnes pro mnohé zaměstnance samozřejmá, chtěli bychom
jako vedení základní školy poděkovat našim kolegyním a kolegům za výborně a důstojně
připravenou oslavu.
Mgr. Petr Pečenka,
zástupce ředitele školy

Škola u příležitosti výročí vydala almanach mapující 80 let života školy.
Zájemci jej mohou zakoupit v novinovém stánku, obecní knihovně a v kanceláři školy.
Cena je 30 Kč.
30 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Předání pamětních medailí obce Zastávka

Klub seniorů v Lednicko Valtickém areálu

Tábor mladých hasičů

Tým mladých šachistů na MČR

