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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři a čtenářky ZZ,
s posledním číslem Zpravodaje pro rok 2015 se to mělo
tak trochu pohádkově: ve stylu bylo, nebylo… Ať už mluvíme
o článcích, textech nebo fotografiích do něj zařazených,
nakonec se vyklubalo právě v předvánoční čas a nebylo zase
tak jednoduché do něj vybrat a zařadit vše, co by na jeho
stránkách nemělo chybět.
A tak nezbylo než některé „dlouhokrátké“ články maličko
pokrátit, z více než osmdesátky fotografií jich ponechat méně
než polovinu, doufejme, že tu lepší… Přesto se vše zvládlo
a vy už můžete během vrcholících vánočních příprav jen číst.
O čem tentokrát?!
Nezvykle krátké Slovo starosty, nezvykle „dlouhatánský“
článek mapující aktivity obce a změny v Zastávce a pro
Zastávku v roce 2015. Rubrika, která sleduje činnost
kulturních, zájmových a sportovních spolků naší obce,
je naplněna zprávami a fotografiemi ze života těchto
organizací. Pozvánky a oznámení, které nezapomínají
také na události a akce teprve připravované a plánované…
třeba společné setkání Zastáveckých u vánočního stromu.
A abychom končili také tak trochu pohádkově: s přáním
jen a jen všeho dobrého a krásného do roku 2016 pro své
spokojené čtenáře
Redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
myslím, že nebudu sám, kte
rý se vždy ulekne, že již jen pár
chvil zbývá do Vánoc a do kon
ce roku. Povzdechne si, že ten
poslední rok utekl ještě rychle
ji než ty předešlé. Možná je to
i tím, že příroda nám v posled
ních letech nedává vědět, že
přichází vánoční čas. Martina
na bílém koni střídá spíše sva
tomartinské víno a husa, a tak
zimu a Vánoce připomínají
převážně obchodní řetězce, ty
pro jistotu již od října. V kaž
dém případě jsem velice rád,
že mohu i v letošním roce vy
užít slova starosty obce Zastáv
ka v našem Zpravodaji a popřát
vám v čase těchto krásných
chvil, které nás čekají.
Ve světle některých událostí
si nejsem jist, zda nám příro
da svými rozmary nedává na
jevo nejen svou nespokojenost
s tím, jak se chováme k život
nímu prostředí, ale i nad tím,
jak se chováme sami k sobě.
Uprchlická vlna a podzimní
události v Paříži, stejně jako
veškeré další dosud nekon
čící diskuse, jsou podle mne
dokladem toho, že zejména
představitelé bohatých a vy
spělých států, k nimž nespor
ně patříme, už sledují svět jen
prostřednictvím
televizních
obrazovek a médií, která jim
ochotně posluhují. Jako sta
rosta obce, ve které existuje již
čtvrtstoletí uprchlický tábor,
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jsem čelil neutuchajícímu tla
ku novinářů. Mohu jen doufat,
že o jiných oblastech života si
alespoň něco zjistí, než začnou
klást otázky a psát články. Jako
učitel si myslím, že mohu za
svěceně říct, že tak neskuteč
nou neznalost jsem opravdu
od novinářů a většiny politiků
neočekával. Třeba se jednou
dočkáme toho, že nebudeme
poučovat ostatní dřív, než si
zjistíme, zda o tom něco víme
a zda ten druhý o poučování
stojí.
Někdy je obtížné, aby při sle
dování zpráv člověk nepropa
dal depresím. Lékem není pře
pnout na jiný kanál, ale spíše
vypnout televizi či internet. Já
měl poměrně těsně před psa
ním tohoto článku možnost
přivítat v naší obci jedenáct
krásných stvoření, kvůli kte
rým rozhodně stojí za to vy
pnout vše nepodstatné. Jsem
velice rád, že právě u nás se
rodí ta nejkrásnější, nejhodněj
ší a nejmilejší miminka na ce
lém světě. Již nyní se těším,

že mnohé z nich uvidím za
nedlouho třeba při tradičním
zpívání pod vánočním stro
mem či jiné akci. A stejně tak
se těším na své první vítání ob
čánků, které prosedím se svou
vnučkou jako dojatý hrdý dě
deček. Myslím si, že patřím
k těm šťastným lidem, kteří se
mají na co těšit. Byl bych velice
rád, kdybych vás svou prací pro
obec alespoň čas od času potě
šil či připravil akci, na kterou se
budete těšit.
Vážení spoluobčané,
čeká vás v tomto čísle celá
řadu zajímavých článků. Jsem
rád, že jste věnovali pozornost
i mému Slovu starosty. Dovol
te mi, abych Vám v jeho závě
ru popřál hodně zdraví, štěstí,
klidu a pohody při letošních
vánočních svátcích. Nehodnoť
me příkře rok 2015 při Silves
tru, spíš si přejme, aby ten rok
nový, rok 2016, byl mnohem
klidnější. I v něm vám přeji to
nejlepší a těším se na mnohá
setkání s vámi.
Petr Pospíšil, starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 8. 2015
I. ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konané
ho dne 26. 8. 2015
2. poskytnutí finančních prostředků ve výši
30 000 Kč prostřednictvím smlouvy o prodeji
reklamní plochy na zajištění sociálního auto
mobilu pro DPS Zastávka a pověřuje starostu
obce podpisem příslušné smlouvy
3. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci
„Zateplení objektu ZUŠ v obci Zastávka“ mezi
obcí Zastávka a Moravskou stavební unií –
MSU, s. r. o. a pověřuje starostu obce jeho
podpisem
4. rozpočtové opatření č. 8/2015 obce Zastávka
5. nájem části 1069/1, ostatní plocha, o výměře
22 m2, k. ú. Zastávka za cenu 5 Kč/m2/rok. Dále
pak příslušnou nájemní smlouvu mezi obcí
Zastávka a paní H. K. a pověřuje starostu obce
jejím podpisem
6. smlouvu o zřízení věcného břemene na poze
mek p. č. 103/1 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
7. smlouvu o zřízení věcného břemene na poze
mek p. č. 1149/1 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné
ho břemene na pozemek p. č. 990/1, 992/1, 989
a pověřuje starostu obce jejím podpisem
9. přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra
je ve výši 100 000 Kč na zajištění „Ubytovací
základny u Domu dětí a mládeže Zastávka“
a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoč
tu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi
Jihomoravským krajem jako poskytovatelem,
Domem dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno
‑venkov jako příjemcem a obcí Zastávka jako
zřizovatelem a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
10. darovací smlouvu mezi Energoregionem 2020
a obcí Zastávka jejímž předmětem je přijetí

11.
12.

13.

14.

15.

finančního daru ve výši 72 000 Kč jako účelo
vého příspěvku na zakoupení malé komunální
techniky
uzavření nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 9
s panem V. O. do 31. 12. 2015
poskytnutí dotace IQ Roma servis, o. s. z roz
počtu obce Zastávka ve výši 20 000 Kč na rok
2015
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskyt
nutí finančních prostředků z rozpočtu obce
Zastávka mezi obcí Zastávka a pobočným spol
kem zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov
a pověřuje starostu obce jeho podpisem
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka
a firmou COLAS CZ, a. s., jejímž předmětem
je realizace „Úpravy křižovatky, ul. Hutní osa
da, Domky“ a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 2858/2009
na zajištění právního informačního systé
mu CODEXIS mezi obcí Zastávka a Atlas
Consulting spol, s. r. o.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. informace o činnosti příspěvkových organiza
cí obce Zastávka a jí zřízených organizačních
složek
3. informaci starosty obce o činnosti organizací,
jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spo
lupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie,
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ,
Energoregion 2020, …)
4. záměr pachtu části p. č. 986, zahrada o výměře
130 m2
5. záměr pachtu p. č. 149, zahrada o výměře
334 m2
6. záměr prodeje p. č. 103/3, zastavěná plocha,
o výměře 19 m2
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7. záměr pachtu části p. č. 197/1 a 198/50, zahrada
o výměře 65 m2.

IV. ZO neschvaluje:

1. přidělení nájemní smlouvy paní M. O.

III. ZO ukládá
1. finančnímu výboru začlenit finanční prostřed
ky ve výši 30 000 Kč na zajištění sociálního au
tomobilu pro DPS Zastávka do rozpočtu obce.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 9. 2015
I. ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce kona
ného dne 30. 9. 2015
2. po projednávání a v souladu s ustanove
ním § 484 odst. 4 zákona č. 12/2000Sb.,
o obcích (obecní zařízení), ve znění poz
dějších předpisů, systém spolufinancová
ní sociálních služeb pro správní obvod ORP
Rosice, který se zakládá na aktuálně platných
Pravidlech řízení o přiznání finanční podpo
ry Jihomoravského kraje pro rok 2016 v ob
lasti podpory poskytování sociálních služeb.
Konkrétně se deklarace potřebnosti a příslib
financování týká těchto služeb:
3. IQ Romaservis – terénní programy pro
18 klientů
4. Částka 20 % z optimalizovaných nákladů
25 020 Kč
5. IQ Romaservis – služby SAS pro rodiny
s dětmi pro 14 klientů
6. Částka 20 % z optimalizovaných nákladů
16 940 Kč
7. Společnost pro ranou péči – raná péče pro
1 klienta
8. Částka 20 % z optimalizovaných nákladů
5 166 Kč
9. úkoly pro kontrolní výbor na druhé polole
tí roku 2015 (Zateplení ZUŠ a Výměna oken
v ZŠ)
10. rozpočtové opatření č. 9/2015 obce Zastávka
11. pacht části p. č. 986, zahrada, o výměře
130 m2, k. ú. Zastávka za cenu 5 Kč/m2. Dále
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12.

13.

14.

15.

pak příslušnou pachtovní smlouvu mezi obcí
Zastávka a panem R., M. A. pověřuje starostu
jejím podpisem
pacht části p. č. 197/1, a p. č. 198/50, zahra
da, o výměře 65 m2, k. ú. Zastávka za cenu
5 Kč/m2. Dále pak příslušnou pachtov
ní smlouvu mezi obcí Zastávka a panem
J. R. a pověřuje starostu jejím podpisem
prodej p. č. 103/3, zastavěná plocha, o výmě
ře 19 m2, k. ú. Zastávka za cenu 300 Kč/m2
a náklady prodeje a uzavření kupní smlouvy
s panem D. O.
smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN014330030940/001 s názvem „Zastávka –
Bohanes: NN příp. kab. sm.“(kabelové vedení
NN a pojistková skříň na pozemku p. č. 86/39
v k. ú. Zastávka
přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra
je ve výši 250 000 Kč na realizaci Turistického
informačního střediska (TIC) v prostorách
nádražní budovy v obci Zastávka a pověřuje
starostu obce podpisem příslušných smluv
ních vztahů.

II. ZO bere na vědomí:
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1735/2 o výmě
ře 87 m2
2. záměr koupě pozemku p. č. 603/3 o výměře
178 m2
3. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
4. Plán inventur obce Zastávka na rok 2015

5. informace o činnosti příspěvkových organi
zací obce Zastávka a jí zřízených organizač
ních složek
6. informaci starosty obce o činnosti organi
zací, jichž je obec Zastávka členem nebo

s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan,
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …).

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 21. 10. 2015
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konané
ho dne 21. 10. 2015
2. rozpočtové opatření č. 10/2015 obce Zastávka
3. ceník poplatků a služeb knihovny v roce 2016
4. podání žádosti ohledně dotace z odboru umě
ní, kultury a knihoven Ministerstva vnitra,
Maltézské nám. 471/1,118 11 Praha 1 na pod
program Informační centra veřejných kniho
ven v rámci programu Veřejné informační
služby knihoven (VISK3) pro rok 2016 – pře
chod na program MARC21
5. dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní ško
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvkové organizace
6. prominutí nájemného za pronájem velkého
sálu v Dělnickém domě na pořádání Dne stu
dentstva 13. 11. 2015
7. přijetí dotace z rozpočtu JMK „Výdaje na zajiš
tění akceschopnosti JSDH na rok 2015“ a po
věřuje starostu obce podpisem příslušných
smluvních vztahů
8. přijetí dotace z rozpočtu JMK – regionální in
formační centrum v obci Zastávka a pověřu
je starostu obce podpisem příslušných smluv
ních vztahů
9. uzavření smlouvy číslo 1040009729/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme
ne mezi obcí Zastávka a společností E. ON
Distribuce, a. s. v souvislosti s realizací akce
„Zastávka – Komenského 274: NN úpr. příp.,
a pověřuje starostu obce Zastávka k podpisu
této smlouvy

10. uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme
ne č.: ZN – 014330030941/001 mezi obcí
Zastávka a společností E. ON Distribuce, a. s.
v souvislosti s realizací akce: „Zastávka –
1. Máje 5: NN úprava kabelového vedení
na pozemku 578/1 v k. ú. Zastávka, a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
11. prodej pozemku p. č. 1735/2 o výměře 87 m2
v k. ú. Zastávka za cenu 100 Kč/m2 a náklady
prodeje a uzavření kupní smlouvy mezi obcí
Zastávka a firmou Renomag Rosice a pověřuje
starostu obce jejím podpisem
12. koupi pozemku p. č. 603/3 o výměře 178 m2
v k. ú. Zastávka za cenu 100 Kč/m2 a nákla
dy prodeje a uzavření smlouvy mezi obcí
Zastávka a firmou Renomag Rosice a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. přípravu rozpočtu obce Zastávka na rok 2016
3. informace o činnosti příspěvkových organiza
cí obce Zastávka a jí zřízených organizačních
složek
4. informaci starosty obce o činnosti organiza
cí, jichž je obec Zastávka členem nebo s ni
miž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …).

III. ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy paní M. O. v č. p. 9.
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ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Obec Zastávka, DDM Zastávka, SDH Zastávka a Základní
a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka si Vás dovolují pozvat
k tradičnímu „ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM“
v úterý 22. prosince 2015 od 18.00 hodin.

ROK 2015 KONČÍ

Vážení spoluobčané, prosinec se blíží ke svému konci
a s ním samozřejmě končí i rok 2015. Za pár dnů naskočíme
do nového roku 2016 a jistě s velkým nadšením se budeme
snažit dohnat to, co jsme v minulém roce nestihli. Nostalgie
z končícího roku 2015 mě vede k ohlédnutí se za obdobím
posledních téměř dvanácti měsíců a zamyšlení se,
co se v naší obci událo z pohledu vedení obce.
Už teď na začátku svého
článku vím, že nebude z těch
nejkratších a pro některé mož
ná bude i nudným čtením,
nicméně si nemohu odpustit
tuto jedinečnou možnost, jak
se s Vámi podělit o to, co se
za celý rok u nás v obci dělo.
Pokud Vás tyto informace ne
zajímají, přestaňte tyto řád
ky číst, pokud však Váš zájem
trvá, čtěte dál.
Na rok 2015 byla napláno
vána řada akcí a investic, které
si vedení obce společně se čle
ny téměř nového zastupitelstva
obce dalo za úkol splnit, nebo
minimálně dostat do takové
fáze, aby se mohly realizovat
v letech následujících. I když
začátek roku, respektive první
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měsíce trošku připomínaly
zimu, sněhová nadílka a kaž
dodenní námraza se nekupila
v takovém množství, na jaké
jsme zvyklí z předchozích let.

Dle mého názoru se pracov
níkům technické čety podařilo
po celou tuto dobu zajistit jak
sjízdné komunikace, tak sa
mozřejmě i chodníky. Bohužel
ani v tom letošním roce nám
neodpadly problémy se špat
ně parkujícími vozidly, která
nejenže komplikovala odhr
nutí sněhu a posyp komuni
kací, ale v mnoha případech
nám zabránila zajistit schůd
né i chodníky. Pevně však vě
řím, že následující zimní obdo
bí bude z tohoto pohledu lepší
a všichni se společně budeme
snažit o to, aby pohyb po naší

obci v zimním období byl co
nejbezpečnější a to nejen pro
motoristy, ale především pro
chodce. Protože však zima byla
v letošním roce doopravdy ta
slabší, měli jsme možnost se
věnovat také jiným činnostem,
než bylo odhrnování sněhu
a posyp chodníků. Na zákla
dě dlouhodobých plánů pra
covníci technické čety realizo
vali vykácení starých stromů
a keřů v korytě potoka Habřina
a to v lokalitě ulice Martinská
osada. Tento prostor díky prá
vě starým stromům a zejména
neudržovanému keřovitému
porostu sloužil spíše jako mís
to pro ukládání různého odpa
du, kdy se v mnoha případech
nejednalo o odpad biologicky
rozložitelný, ale spíše komu
nální. Tento odpad pak násled
ně tvořil útočiště především
pro krysy a potkany, z kte
rých neměli jistě radost oby
vatelé uvedené lokality. Další
etapu rekultivace tohoto pro
storu jsme měli naplánovánu
na podzimní měsíce letošního
roku, kdy mělo dojít k výsad
bě nových stromů. K tomuto
účelu jsme chtěli využít dotač
ního titulu z Jaderné elektrár
ny Dukovany, kam jsme poslali
žádost o poskytnutí finančních
prostředků z grantového pro
gramu na výsadbu nových
stromů. Bohužel naší žádos
ti nebylo vyhověno. Na začát
ku roku se pokusíme získat
finanční prostředky z případ
ných nových dotačních titulů,
například z Jihomoravského

kraje. Pokud se nám i tam ne
podaří žádné získat, budeme se
muset spolehnout na vlastní fi
nanční prostředky a případnou
novou výsadbu zařadit do roz
počtu obce.
Další jarní činností, která se
dá považovat za již tradiční, se
stal úklid posypového materi
álu po zimní údržbě. V minu
losti jsme zkoušeli tento úklid
zajistit pomocí strojního za
metání komunikací externí fir
mou, což se ale neosvědčilo.

Po stroji vždy na komunika
cích zůstával nepořádek, za
metená komunikace se tváři
la jako uklizená jen do doby,
než uschla voda, použitá proti
nadměrnému prášení. Zkrátka
odvedená práce nebyla tako
vá, jakou bychom si představo
vali. Proto jsme se vrátili zpět
k poctivému ručnímu zame
tání. Sice úklid posypu tímto
způsobem trvá o něco déle, ale
uklizeno je daleko lépe a ná
sledný pocit z dobře odvedené
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 9

práce je nenahraditelný. V jar
ních měsících byla realizována
oprava vstupní části do prostor
Dělnického domu. Znečištěná
a nevábná stěna byla nahraze
na obkladem z palubek, kte
ré svým vzhledem daleko lépe
ladí s již dříve vybudovanou
venkovní zahrádkou. Navíc
tím odpadlo opakované natí
rání fasády, která byla znečiš
ťována zejména při deštivém
počasí. Do kulturního zařízení
putovala v roce 2015 samozřej
mě větší finanční injekce. Bylo
provedeno nové vymalování
malého sálu, kde byla jedna
stěna vymalována tak, aby zde
bylo možné provádět video
projekci. Tato je hojně využívá
na především různými spolko
vými organizacemi, které zde
provádějí schůzovou činnost.
Nemalé finanční prostředky
jsme také investovali do náku
pu dalších 50 kusů čalouně
ných židlí, které tak nahradily
staré dřevěné. Ještě pár nám
jich sice v Dělnickém domě
zůstalo, ale i ty budou brzy na
hrazeny. Na naše kulturní za
řízení nezapomeneme jistě ani
v nadcházejících letech, kdy se
budeme snažit zajistit přede
vším opravu a zkrášlení velké
ho sálu.
Dalším místem, které se
nám snad podařilo zvelebit, je
prostor před prodejnou krmiv
„U pejska a kočičky“. I když
po kanalizaci byl v těchto mís
tech vybudován nový chodník
s pěknými terénními úpra
vami, neustále jsme bojovali
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s neukázněnými řidiči, kteří si
z travnaté plochy udělali par
koviště při návštěvách míst
ních obchůdků. Tuto situaci
jsme v zimním období vyřeši
li provizorním umístěním lo
mového kamene, který jsme
právě na jaře nahradili nový
mi obrubníky a terénní úpra
vy jsme opět uvedli do slušné
ho stavu. Po necelém roce se
zdá, že tato práce měla smysl

a neukázněné řidiče jsme do
nutili parkovat své čtyřkolé mi
láčky na plochách k tomu urče
ných. V rámci úprav chodníků,
které byly pro rok 2015 naplá
novány, nechybělo odstraně
ní starých stromů lip v chod
níku na ulici Babická. Toto se
nám povedlo však jen z polovi
ny, jelikož poslední tři uvede
né stromy rostou na pozemku
ve vlastnictví státu. I když jsme

aktivně nechali zpracovat zna
lecký posudek, který jasně pro
kázal jejich tristní zdravotní
stav, a zavázali jsme se správci
pozemku, jímž je Úřad pro za
stupování státu ve věcech ma
jetkových, že uvedené stromy
odstraníme na vlastní náklady
a zajistíme samozřejmě také
výsadbu nových, do dnešního
dne se nám písemný souhlas
k realizaci akce nepodařilo zís
kat. Zřejmě je to příliš velká in
stituce a malý úřad, jakým je
ten náš, si musí počkat. Jak se
říká: „Kdo si počká, ten se do
čká“. Jen doufám, že to zvlád
neme vyřešit do jara 2016.
Díky pěknému jarnímu po
časí, které bylo plné sluneč
ných dní, jsme celkem brzy za
čali také se sečením veřejných
travnatých ploch po celé obci.
Jsem si vědom toho, že v ně
kolika případech nebyla tato
práce ke vší spokojenosti ně
kterých spoluobčanů, jelikož
se nám nepodařilo udržet tráv
ník na těchto plochách ve stavu
„Anglie“. Nicméně vzhledem
k tomu, že náklady na likvi
daci biologicky rozložitelného

odpadu, jehož největší množ
ství tvoří právě posekaná tráva,
činily v letošním roce více jak
jeden milion korun, je zřejmé,
že jsme trávu sekali a sváželi,
co nám síly stačily.
V červnu se podařilo pro
vést opravu chodníku na ulici
Havířská, který byl již dlouhou
dobu v havarijním stavu. Tento
chodník využívali nejen obča
né, kteří zde bydlí, ale také ro
diče s dětmi, které navštěvují
místní mateřskou školu, a mno
ho dalších. V letošním roce se
nám podařilo opravit chodník
na straně před bytovými domy
a do budoucna máme napláno
váno, že na druhé straně této
ulice provedeme demontáž
starého nevyužitého chodní
ku a na jeho místě provedeme
rozšíření parkovací plochy, kte
rá zde chybí, a proto současná
zaparkovaná vozidla kompliku
jí průjezd automobilů po této
ulici. Po ukončení opravy toho
to chodníku zaměstnanci tech
nické čety zahájili bourací prá
ce na starém oplocení Centra
celoživotního vzdělávání a ná
sledně pak výstavbu oplocení

nového. Po necelých dvou mě
sících na tomto místě vyrostla
další část nového oplocení, kte
ré nám v současné době chrání
děti pohybující se v uvedeném
areálu. Trošičku nás zklamalo
chování některých jedinců, kte
ří nám začali parkovat na upra
vené ploše u nového oplocení
a také těch, kteří nové oploce
ní začali intenzivně rozmonto
vávat. Nikdy by mě nenapadlo,
že pro někoho bude zábavou
odmontovávat třmeny jednot
livých plotových bloků a tím
vlastně nový plot ničit. Svým
jednáním dokázal, že některým
z nás nově vybudované plo
chy a zařízení rozhodně vadí
a nutí jej je poškozovat. Snad
tyto ničitele odradí práce naše
ho pana školníka, kterého svým
jednáním donutili svařit ma
tičky na třmenech, jejichž po
čet na oplocení je několik sto
vek. V průběhu letních měsíců
jsme se také nevyhnuli řešení
problému s bezdomovci, kteří
se nám ubytovali v prostorách
starých unimobuněk na býva
lém překladišti vlakového ná
draží. Zprvu jsme se snažili jed
nat s Českými dráhami o tom,
aby tyto objekty buď zabezpeči
ly tak, aby se do nich nikdo ne
dostal, anebo aby jej demolova
ly. I tato státní firma je moloch
velkého počtu podružných in
stitucí, a jelikož mu velí páno
vé z Prahy, problémy naší obce
je moc nezajímaly. Nakonec se
však našlo i v této záležitosti
řešení: demolici provedla obec
na vlastní náklady.
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Vedení obce Zastávka dlou
hodobě řešilo také problém
s parkováním vozidel u byto
vého domu č. p. 261 na ulici
Kopečky. Po několika letech
dohadů se konečně našlo spo
lečné řešení a podařilo se vybu
dovat parkovací plochu pro de
set osobních automobilů. Díky
této nové možnosti parkování
je odstraněn problém s vozidly,
která zde překážela při zim
ní údržbě a bránila průjezdu
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zdravotnické záchranné službě
nebo třeba i hasičům.
Poslední
letošní
opra
va chodníků byla provede
na na ulici U Školy, přesně
ji u místního gymnázia. Zde
jsme provedli nejen kompletní
rekonstrukci stávajícího chod
níku a výměnu obrubníků, ale
také došlo k propojení přes
travnatou plochu až k chod
níku před základní školou.
Doufejme, že i tato investice

přispěje k bezpečnosti přede
vším dětí, které navštěvují při
lehlá školská zařízení.
Jednou z největších investic
roku 2015 byla oprava komu
nikace v lokalitě ulice Dom
ky. Jak všichni víte, v minulém
roce zde došlo k rekonstrukci
kanalizačního a vodovodního
řadu. Jelikož zde bylo špatné
podloží, nechala se celá vozov
ka přes zimu pouze v provizor
ním stavu s tím, aby se proje
vily případné poklesy výkopů,
které by nám mohly novou vo
zovku poškodit. Zároveň jsme
intenzivně začali řešit proble
matickou křižovatku a parko
vání u domu č. p. 23 na Hut
ní osadě, která přímo na ulici
Domky navazuje. Zde se nám
v rámci stavebního řízení po
dařilo nejen opravit havarijní
stav kanalizace pod křižovat
kou, ale také opravit odvod
dešťových vod z celé lokali
ty, což nás trápilo především
při přívalových deštích. Jedi
né co se nám nepodařilo vy
řešit, je vybudování parkoviš
tě před domem č. p. 23. Naše
představy se bohužel neshodu
jí s hasiči, respektive s platný
mi normami, a tudíž z našich
představ a hlavně od realizace
této stavby jsme museli proza
tím ustoupit. Nicméně i přes
komplikace se nám nakonec
podařilo do konce září vybu
dovat jak novou křižovatku,
tak i krásnou novou komuni
kaci, kterou si obyvatelé této
ulice jistě zaslouží. Sice nám
ještě chybí dokončit kousek

komunikace směrem za dům
Pařilových, ale ani na toto ne
zapomínáme a počítáme s tím
v příštích letech. Úplně stej
ně počítáme i s tím, že bude
me muset dořešit komplikace
s parkováním u domu č. p. 23.
V rámci investic jsme sa
mozřejmě nezapomněli ani
na školská zařízení. V mateř
ské škole na ulici Havířská
naši hasiči provedli pokáce
ní dvou velkých nemocných

smrků, které ohrožovaly nejen
děti v tomto zařízení, ale také
přilehlé bytové domy. Pracov
níci technické čety obce pak
provedli terénní úpravy celé
ho prostranství a dnes je celá
plocha vybavena novými her
ními prvky. V základní škole
bylo zase investováno do dal
ší etapy výměny oken, kdy ta
stará dřevěná nahradila okna
plastová. Nejenže nová okna
tvoří příjemnější prostředí

v jednotlivých třídách, ale celá
tato investice jistě také povede
k úsporám za vytápění celého
objektu. Poslední rozsáhlou
rekonstrukcí, která byla rea
lizována, bylo zateplení a vý
měna oken na budově základní
umělecké školy. Zde se podaři
lo za přispění finančních pro
středků z Ministerstva životní
ho prostředí České republiky
realizovat nejen zateplení ob
jektu s novou fasádou, výmě
nu oken, ale také jsme částeč
ně upravili venkovní prostor
před tímto školským zařízením
a ještě intenzivně pracujeme
na zkvalitnění systému vytápě
ní a ohřevu teplé vody.
Poslední školské zaříze
ní, které je ve správě obce Za
stávka, je nám dobře známý
Dům dětí a mládeže. I zde
jsme investovali do zkvalit
nění prostředí, které využíva
jí především naše děti. Došlo
k rekonstrukci venkovní plo
chy, kdy bylo vybudováno nové
hřiště s tartanovým povrchem,
a investice také směřovaly
do jeho vybavení, jakým bylo
například pořízení nového ná
bytku do prostor pro ubytová
ní. Do školských zařízení by
chtělo vedení obce investovat
i v následujících letech. Chtěli
bychom pokračovat v dokon
čení oplocení areálu mateřské
školy U Školy, a ve zkvalitnění
odvodu dešťových vod zlobí
cího zejména při přívalových
deštích. Připravujeme výstavbu
letní venkovní třídy, která by
měla vzniknout za sportovní
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halou gymnázia. Jistě budeme
pokračovat také v zateplování
jednotlivých objektů a ve vy
bavování novými, moderními
prvky, které jsou pro rozvoj na
šich dětí důležité.
V rámci péče o veřejná pro
stranství jsme také provedli
vykácení starých, nemocných
švestek v korytě potoka Hab
řina a u takzvaného Bendlo
va domu. Tyto stromy již dnes
nahradila výsadba nových ja
vorů, které zde vysázeli naši
zaměstnanci.
V roce 2015 jsme se také
snažili intenzivně pečovat
o bytový fond v majetku obce.
Mimo drobné opravy, které
jsme zajistili vlastními silami,
došlo v řadě bytových jednotek
k výměně topných těles, ohří
vačů vody, k výměně vadných
oken nebo třeba k rekonstruk
ci celého systému domácích te
lefonů a k rekonstrukci koupe
len. Byty v majetku obce jsou
pro nás palčivým problémem
zejména, na ulici Stará osada
a Martinská, kde se budeme
v budoucnu muset zaměřit pře
devším na problémy s vlhkostí.
Objekty pro bydlení v těch
to lokalitách jsou staré a zub
času se na nich začíná pro
jevovat čím dál intenzivněji.
Přesto naší snahou samozřej
mě i do budoucna bude, aby
se nájemníkům, kteří si řádně
plní své povinnosti, které ne
spočívají pouze v úhradě ná
jemného, dostávalo standard
ního bydlení. Do celkového
výčtu odvedené práce bychom
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také mohli zařadit opakovaný
úklid veřejných prostranství,
odvoz různých skládek odpa
du, které občas někdo na ve
řejném prostranství vytvoří,
pomoc při odvozu starého ná
bytku a jiných odpadů, který
nemohou naši občané zlikvi
dovat nebo odvést vlastními si
lami do sběrného střediska od
padů. Dále pak dovoz různého
materiálu v malém množství,

kterým byl například písek, be
ton anebo třeba štěrk. S výčtem
bych samozřejmě mohl pokra
čovat, ale dle mého názoru
je důležitější a zajímavější to,
co plánujeme v následujícím
období.
Jak jsem již uvedl v tom
to článku, hlavním úkolem
do příštího období bude ukon
čit některé stavby, které máme
v současné době rozpracovány.

Co nás nejvíce „pálí“? Nejsem
si zcela jistý, zda se nám v le
tošním roce podaří dokončit
opravy některých komunika
cí v naší obci. Pro letošní rok
jsme měli ještě naplánovánu
opravu havarijního stavu ko
munikace ve spodní části ulice
Komenského, chtěli jsme také
položit nový povrch na ko
munikaci u prodejny potra
vin na ulici Sportovní, provést
úpravu části propadlé komu
nikace na ulici Havířská a sa
mozřejmě také provést ales
poň provizorní zalepení děr
v komunikacích na různých
místech naší obce. Bohužel vli
vem štědrých finančních pro
středků ze státního rozpočtu
a různých evropských fondů se
nám všechny firmy zabývají
cí se těmito pracemi přestěho
valy na dálnice a krajské silni
ce. Sehnat firmu, která by nám
opravu komunikací provedla,
se stalo nadlidským výkonem.
Naše statisícová částka za opra
vu místních komunikací není
žádnou konkurencí pro mili
ony za opravy například těch
krajských. Sice máme příslib,
že pokud to počasí dovolí, tak
i v této oblasti vše dotáhneme
do zdárného konce, ale jisto
ta to není. Pokud se do konce
roku nepovede opravy reali
zovat, budeme se snažit ten
to nedostatek odstranit ihned
na počátku roku 2016, jakmile
nám to počasí dovolí.
Druhým naším dluhem je
vybudování parkovací plo
chy na ulici Bezručova, kde

parkující vozidla na této ko
munikaci razantně omezují
projíždějící vozidla a dochá
zí i k nebezpečným kolizím.
I když někteří obyvatelé této
lokality, kteří parkujícími vo
zidly ohrožují provoz na uve
dené komunikaci, argumentu
jí tím, že se ještě nikomu nic
nestalo a nedošlo k žádné do
pravní nehodě, my na tento
projev potřeby parkovací plo
chy rozhodně čekat nebudeme.
V současné době je již zadáno
zpracování projektové doku
mentace pro získání stavební
ho povolení. V období vege
tačního klidu bude provedeno
pokácení starých švestek a pro
stranství bude připraveno pro
realizaci vybudování potřebné
parkovací plochy. Jsme si vědo
mi toho, že touto stavbou zabe
reme část veřejné zeleně a do
jde i k odstranění dlouholetých
ovocných stromů. Nicméně sa
mozřejmě počítáme s tím, že
v dané lokalitě budeme muset
zajistit náhradní výsadbu no
vých, mladých stromků, které
jistě zkrášlí celé prostranství
a budou sloužit stejně dobře,
tak jako tomu bylo u těch, co
zde stály doposud.
Dalším podstatným pro
blémem, kterým se zabýváme
již několik let, je absence pře
chodů pro chodce ve středu
obce. Zde již několik let jed
náme s jednotlivými orgány
o tom, aby se střed obce stal
bezpečnějším. Bohužel celu zá
ležitost nám komplikoval pro
jekt okružní křižovatky, který

zahrnoval i plány přechodů pro
chodce. Nic nám není platné
to, že za námi stojí Jihomorav
ský kraj, Policie ČR a ostatní
instituce, jež jsou s povolením
této dopravní úpravy jakko
liv spojeny. Tím nejhlavnějším
činitelem pro získání povolení
výstavby okružní křižovatky je
Ředitelství silnic a dálnic Čes
ké republiky. A někteří pracov
níci této instituce se prostě roz
hodli, že na Zastávce okružní
křižovatku nepovolí. Nadarmo
jsme se zavazovali, že se Za
stávka klidně zadluží a celou
stavbu uhradí z vlastních pro
středků, úplně zbytečně jsme
investovali statisíce do projek
tových dokumentací, do mě
ření intenzity průjezdu vozi
del, do analýz pohybu chodců
a mnoha dalšího. Prostě tomu
to orgánu stačí ke svému roz
hodnutí to, že na křižovatce
je minimum dopravních ne
hod, žádní zranění a usmrce
ní. My se s tímto stanoviskem
sice vůbec nemůžeme srovnat,
nicméně budoucnost křižovat
ky budeme muset asi řešit pro
střednictvím politické repre
zentace, jelikož logické myšlení
a argumenty jsou proti smýš
lení pracovníků této institu
ce slabými soupeři. Jediné, co
se nám v celé této oblasti po
dařilo, je vybojování ústupku
v oblasti přechodů pro chodce.
Zde nám uvedený velký guru
v oblasti silniční dopravy po
volil projektovat a připravovat
výstavbu nových přechodů pro
chodce ve středu obce a před
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 15

Dělnickým domem. Tento sou
hlas jsme však získali pouze
za předpokladu, že nebudeme
na přechody čerpat žádné do
tace, vybudujeme si je za vlast
ní peníze, budeme se o ně
starat. A pokud dojde k rekon
strukci silnice I/23, nebudeme
požadovat žádnou náhradu
za to, že naše přechody budou
odstraněny a vybudovány dle
představ zhotovitele. Na tuto
podmínku jsme přistoupili
a intenzivně pracujeme na zís
kání stavebního povolení pro
výstavbu přechodů pro chod
ce. Rekonstrukce silnice I/23
se připravuje už více jak deset
let a osobně jsme názoru, že
se bude ještě dalších minimál
ně deset let připravovat. A to
za vybudování nových bezpeč
ných přechodů, třeba i z vlast
ních peněz, rozhodně stojí.
I když věřím v to, že s výstav
bou nám pomůže například
Jihomoravský kraj. Podobný
problém máme sice i s přecho
dem pro chodce u Dělnického
domu, kde jsme narazili zase
na Úřad pro zastupování stá
tu ve věcech majetkových, ale
i zde jsme jen kousek od zís
kání souhlasu a já věřím, že
na jaře zahájíme jeho výstavbu.
Mezi další rozpracované
akce patří rekonstrukce veřej
ného osvětlení na ulici Havíř
ská, a to přesněji kolem firmy
Klasik s. r. o. Zde se správ
ce veřejné elektrické sítě, tedy
společnost E. ON, rozhod
la demontovat staré nadzem
ní vedení a uložit jej do země.
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Bohužel na sloupech tohoto
vedení je také umístěno veřej
né osvětlení. Proto jsme využili
výkopových prací při poklád
ce nového elektrického vedení
a přiložili jsme k němu i náš
rozvod veřejného osvětlení. Te
oreticky do konce března 2016
by zde mělo být tedy instalová
no nové veřejné osvětlení, kte
ré zcela jistě zvýší bezpečnost
občanů využívajících tuto tra
su při cestě k přestupnímu ter
minálu. A když jsem již zmínil
přestupní terminál, tak i zde si
neodpustím jedno postesknutí
nad nesmyslnou horlivostí jed
noho spolku na ochranu příro
dy. Tento nejmenovaný spolek
z blízké vesnice nám již něko
lik let brzdí vybudování nové
ho podchodu pro pěší, který
má nahradit stávající, starou
a zchátralou železnou lávku ty
čící se nad kolejištěm. Investi
ci, kterou jsme na Českých dra
hách vybojovali (a představuje
asi šest milionů korun), nám
blokuje uvedený spolek tím,
že má obavy o ještěrky a sle
pýše, kteří se v okolí kolejiště
vyskytují. V současné době je
podána žaloba v této záležitosti
na Ministerstvo životního pro
středí ČR u Ústavního soudu
a my všichni čekáme, zda tato
instance dá za pravdu ještěr
kám, nebo nám pomůže zajistit
bezpečí pro naše občany.
V příštím roce bychom také
rádi dotáhli do konce výstavbu
řadových garáží na ulici Hut
ní osada, kdy jsme již uzavře
li s potenciálními stavebníky

smlouvy o právu provést stav
bu a v současné době běží ří
zení pro získání stavebního
povolení. Intenzivně také pra
cujeme na získání povole
ní k demolici objektu bývalé
ho Bendlova domu. Na tomto
místě by měl v budoucnu stát
nový obecní úřad a parkova
cí plocha, kterých je ve středu
obce velký nedostatek.
V našem zájmu je také po
kračování v opravování míst
ních komunikací. V součas
né době intenzivně pracujeme
na získání dotace na opravu
komunikace, která tvoří spoj
nici nad Štrofovými až po Švi
hálkovi. Tato komunikace byla
razantně poškozena kdysi bu
dovanou plynofikací a její stav
vyžaduje neodkladnou inves
tici. Snad se nám finanční pro
středky na realizaci opravy po
daří získat.
Pokračovat chceme také
v opravách chodníků pro pěší.
Dnes již víme, že na ulici Spor
tovní proběhne další etapa re
konstrukce nadzemního vedení
elektrické energie. I zde dojde
k uložení vedení do země, a to
přesně v trase stávajícího chod
níku. S realizační firmou jsme
se tedy již dohodli, že v rám
ci této stavby bude obec pro
vádět rekonstrukci chodní
ku. Pevně věřím, že se tedy již
v příštím roce budete moci
procházet po nových, rovných
chodnících.
V nadcházejícím období
jsme nezapomněli ani na rozší
ření systému likvidace odpadů

a rozšíření služeb separace.
I v příštím roce budeme po
skytovat nádoby na biologicky
rozložitelný odpad. Chtěli by
chom částečně upravit prosto
ry v areálu sběrného středis
ka odpadů, kde by měly vyrůst
nové prostory pro uskladně
ní starých ledniček a sporáků.
Rádi bychom také vybudovali
v místech s kontejnery na sepa
rovaný odpad zpevněné plochy
a přístřešky, aby tato místa ne
kazila vzhled svému okolí a je
jich údržba byla jednodušší, než
je tomu v současnosti.
Intenzivně pracujeme na vy
budování turistického infor
mačního centra v prostorách
bývalé restaurace na nádraží,
kde bychom do budoucna chtě
li zřídit místo se službami pro
návštěvníky nejen naší obce
ale i celého Rosicka. Přece jen
k nám brzy dorazí koleje úz
korozchodné železnice ze Zbý
šova, rozšiřují se cyklostezky
po okolí a jistě přibude i mno
ho dalších zajímavostí, které
k nám turisty přilákají. V příš
tím roce máme v plánu také
zadání studie pro řešení par
kovacích ploch a veřejné zele
ně v prostorách ulice Červený
vrch. Jsme si vědomi toho, že
parkovací plochy v této lokali
tě jsou nedostatečné a stávají
cí travnaté plochy se zejména
po deštivém počasí díky par
kujícím vozidlům stávají spíše
oraništěm, které není pěknou
vizitkou nás všech. V oblasti
kanalizací bychom rádi v příš
tím roce společně se Svazkem
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vodovodů a kanalizací realizo
vali opravu stávajícího kanali
začního řadu na ulici Babická.
Na tuto akci se již dokončuje
projektová dokumentace a blí
žíme se k získání stavebního
povolení.
Další projekt, který bychom
rádi realizovali, je vybudování
takzvaného jednosměrného sil
ničního obchvatu školských za
řízení. Jak všichni víme, zde je
dopravní situace zejména v ran
ních hodinách tragická a něko
likrát zde již došlo k menším
kolizím vozidel, která si zde
nemohla vyhnout. Za nedlou
ho dojde k zákazu parkování
na ulici U Školy, kde parkující
vozidla v současné době blo
kují plynulý provoz. Nicméně
daleko účinnějším řešením pro
nás je dobudování objízdné tra
sy od základní umělecké školy
po okraji lesoparku zpět k ulici
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U Školy. Tímto krokem se nám
dle našeho názoru podaří za
jistit nejen plynulost provozu
vozidel, ale také se jistě zvý
ší bezpečnost dětí, které nám
do školských zařízení denně
docházejí. Navíc se v této inves
tici počítá i s rozšířením parko
vacích míst.
Vážení spoluobčané,
asi již nastal okamžik, kdy
bych měl se svým výčtem
toho, co se za rok 2015 poda
řilo, nebo nepodařilo, poma
ličku končit. Kdo dočetl můj
dlouhý příspěvek až sem, jistě
uzná, že jsme nestrávili letošní
rok zahálkou, ale naopak jsme
se snažili posunout péči o naši
obec o kousek dál. Samozřejmě,
že si uvědomujeme, že je toho
ještě hodně, co bude nutné do
končit, anebo i teprve začít re
alizovat. Věřte však, že nejen

vedení obce a všichni členové
zastupitelstva obce, ale i naši
zaměstnanci uděláme vše pro
to, abychom i v roce 2016 udě
lali tu naši „Zastávku“, krásněj
ší a bezpečnější. Na úplný závěr
mi dovolte vám všem, jménem
vedení obce a zaměstnanců
obecního úřadu, popřát veselé
Vánoce, bohatého Ježíška a co
nejlepší vstup do nového roku
2016. Pevně věřím, že se s vět
šinou z vás potkáme při již tra
dičním zpívání pod vánočním
stromem, který nám v letošním
roce věnovali obyvatelé bytové
ho domu č. p. 243 na ulici Ha
vířská, za což jim patří velký
dík. Přijďte si s námi symbolic
ky ťuknout kapkou „Žaludova
hasičského punče“ a společně
zhlédnout Vánoční ohňostroj.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce Zastávka

inzerce

HLEDÁME ŘIDIČE
A STROJNÍKY
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - 20.000,Řidičům/strojníkům nabízíme:
Práci ve stabilní rmě
Moderní vozový park
Práci v rámci regionu JMK s každodenními návraty
Ubytování ZDARMA pro zájemce s bydlištěm mimo Brno
Týdenní dovolená pro celou rodinu
v Jeseníkách ZDARMA

Příspěvek obdržíte za strojníka nebo řidiče sk. C
a E poté, co u nás odpracuje ½ roku.
Toto ujednání lze stvrdit písemnou dohodou.

Pro bližší informace nás kontaktujte.
Kontakt: 777 292 701, mail: asistentka@thermoservis.cz

THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. | Roviny 4 | 643 00 Brno-&KUOLFH

www.thermoservis.cz

ROČNÍ BILANCOVÁNÍ PRÁCE
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V OBCI ZASTÁVKA
V každém vydání Zpravodaje jsme informovali občany o tom, co se podařilo nebo co se chystá
v oblasti životního prostředí v naší obci. Ne všechny záměry byly zrealizovány, ale máme se
také čím pochlubit.

Končí první rok fungová
ní komise životního prostředí,
která pracovala ve složení J. Ba
štařová, Z. Milan, A. Dušková,
J. Chmelíček a Z. Pospíšil. Čím
se můžeme pochlubit?
U potoka jsou vysázeny ná
hradní stromy. Kolem školního
areálu školní družiny je vybu
dován nový plot a jsou vykáce
ny staré keře. Příští rok se are
ál bude dále upravovat tak, aby
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se prostředí pro děti, které zde
tráví svůj volný čas, stalo ješ
tě přitažlivějším. Je smutné, že
„nenechavci“ se snažili vybu
dované oplocení ničit (nebo je
snad dokonce ukrást)?
Provoz zahájila kompostárna
ve Veverských Knínicích – zvý
šil se počet biopopelnic v obci
a tím i objem odvozu bioodpa
du. Vy jste měli možnosti zjis
tit, že téměř zmizely tradiční

podzimní čadící ohně, kdy se
pálilo spadané listí a ořezané
větve. Určitě jste také zazna
menali u některých sběrných
míst navýšení počtu kontejnerů
na papír a plasty.
Pracovníci naší místní čety
postupně, kde to bylo potře
ba, likvidovali staré, nemocné
stromy a budeme v tomto tren
du pokračovat i nadále. Pře
kvapila nás reakce některých

spoluobčanů, kteří, i když žád
né stromy nezasadili, hájí sběr
plodů z napadených stromů,
které považují za svoje vlastnic
tví. Těžko také chápeme postoje
majitelů pozemků a domů, kte
ří jsou účastníky jednání o udě
lení souhlasu s investičními ak
cemi v obci. Ne vždy se setká
vedení obce při jednáních s po
třebnou vstřícností, a tak se ter
míny zbytečně prodlužují.
V obci máme schválený Stra
tegický plán rozvoje obce, ale
také vždy aktualizujeme „zá
sobník aktivit“, ze kterého mů
žeme v rámci přebytku roz
počtu realizovat v každém roce
další akce navíc. V zásobní
ku můžete najít třeba: opravy
v Dělnickém domě, ve spor
tovním areálu, další budování
chodníků a úpravu místních
komunikací. Nezapomínáme
na základní školu nebo prá
ce ve vznikajícím kulturním
a informačním centru na ná
draží. Na tuto akci máme při
dělenu do června 2016 dotaci

z Jihomoravského kraje ve výši
250 000 Kč. Jen v oblasti ko
munikací je v seznamu navrže
ných 12 akcí, které by si obča
né v jednotlivých částech obce
přáli zhotovit.
Co bude ale na prvním mís
tě pro KŽP v roce 2016? To je
úkol a výzva pro všechny obča
ny naší obce! Musíme, a zku
síme to, zvýšit množství vytří
děného, separovaného odpadu.
Proč? Odpověď je jasná: za jed
nu tunu pevného odpadu, kte
rý dávají občané do klasických
popelnic a tento je odvážený
do spalovny a na skládky, platí
obec 1 200 Kč za tunu. V roz
počtu obce na rok 2016 je
do oblasti sběru, svozu a likvi
dace odpadů plánovaná částka
2 920 000 Kč. Od občanů mů
žeme vybrat 1 280 000 Kč. Roz
díl 1 640 000 Kč je dosti vysoká
částka, která by se mohla snížit
a využít i jinde. Začít musíme
každý u sebe doma! V popelni
cích by neměl být žádný papír,
plasty, drobné kovové předměty

nebo sklo. Na to máme kon
tejnery na sběrných místech
a ve sběrném dvoře. Sběr pa
píru probíhá celoročně také
v základní škole. Tady mohou
pomoci rodiče nebo prarodiče
dětem s dovozem posbíraného
papíru.
Pomůže také svozová firma
KTS, která se obrátí v nejbliž
ším období na všechny domác
nosti v obci s připravovanou
informativní brožurkou zamě
řenou na to, jak by se dalo udě
lat něco navíc, aby se množství
skladovaného odpadu snižo
valo co nejvíce. I Vy všichni se
můžete na této výzvě podílet
svými náměty, jak a co by se
dalo udělat lépe. Stačí jen: ob
rátit se osobně nebo elektronic
ky na členy komise životního
prostředí. Každý dobrý nápad
může pomoci. Za každý podnět
děkujeme.
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP
obce Zastávka

Obec Zastávka si Vás
dovoluje pozvat na tradiční

OBECNÍ PLES.
Ples proběhne v Dělnickém domě v pátek
19. února 2016 od 20.00 hodin.
Občerstvení a bohatá tombola zajištěny.
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POZVÁNKY NA PLESOVOU SEZÓNU 2016
Hasičský sbor Zastávka Vás zve na

HASIČSKÝ PLES,

který se uskuteční v pátek 22. ledna 2016
od 20.00 hodin v Dělnickém domě.

Zahrádkáři Zastávka Vás srdečně zvou na tradiční

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES,
který se koná v Dělnickém domě v sobotu
30. ledna 2016 od 20.00 hodin.

TJ Čechie
zve všechny příznivce na ples pořádaný
v pátek 5. února 2016 od 20.00 hodin
ve velkém sále Dělnického domu.
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Necelý první rok svojí čin
nosti má za sebou KAHÁNEK.
Kulturně‑vzdělávací spolek, kte
rý vznikl v našem mikroregionu
jako jedna z reakcí na projekt
„Obce sobě“, kterým Svaz měst
a obcí ČR podpořil rozvoj me
ziobecní spolupráce.
Exkurzí Kahánku se zúčastni
lo několik desítek občanů z obcí
Mikroregionu Kahan i z několi
ka míst z jiných částí republiky.
Exkurze nejsou pouze typovým
„zájezdem“ někam, kde jste vy
puštěni s tím, že za x hodin je
opět sraz u autobusu. Program je
dlouhodobě pečlivě připravován
(vždy přímo i na daném mís
tě) tak, aby se účastníci exkur
ze dozvěděli vždy něco nového,
podívali se na místa víceméně
známá, ale rozhodně i neznámá
a zajímavá. Doprovodný pro
gram a výklad zdůrazňuje lo
kální, kulturní a národní iden
titu a propaguje místa v České

republice jako plnohodnotné
kulturně‑historické a atraktivní
cíle. Exkurze kombinují pozná
vací složku, pohybové turistic
ké aktivity přizpůsobené věku
účastníků a příjemné zážitky,
doplněné u vícedenních exkurzí
kvalitním ubytováním. Chceme,
aby si každý našel něco.
Děkujeme všem, kteří se při
hlásili na akce organizované no
vým subjektem a zúčastnili se

prvních exkurzí. Z ohlasů víme,
že se líbily, a děkujeme těm, kte
ří svoji spokojenost dali naje
vo nám, anebo starostům svých
obcí.
Pro rok 2016 jsme připravili
dalších osm exkurzí, z toho šest
jednodenních a dvě vícedenní
(viz tabulka níže).
Kromě těchto exkurzí připra
vujeme v součinnosti s několika
obcemi Mikroregionu Kahan

PŘIPRAVOVANÉ EXKURZE PRO ROK 2016
9. dubna Nahoru na hrad z filmových pohádek a dolů do Javoříčských jeskyní
23. dubna Vstupme Slavonicemi do České Kanady a navštivme historické hraniční kameny
Čech, Moravy a Rakouska
14. května Pod povrch Země i za památkami a vzácnými rostlinami do Moravského krasu
21. května Do okolí Brna za papoušky a „Maryšou“ bratří Mrštíků
2.–5. června Přes hory a vodopády, přes kouzelná údolí až k harrachovskému pivu
a krkonošskému kyselu (pozor, je třeba se přihlásit do 31. 3. )
8.–11. září Vydejte se s námi na „Bavorskou Eiffelovku“ a po stopách Popelky a Anděla Páně
(pozor, je třeba se přihlásit do 31. 3. )
1. října Do okolí Brna nejen za sochařskými díly, ale i do pivovaru na pivo
3. prosince Adventní čas na romantickém hradě Svojanově, na Betlémě a na Veselém kopci
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

KAHÁNEK DĚKUJE…

projekt s pracovním názvem
„Univerzita třetího věku“. Ale
o něm až někdy příště.
Podrobnosti o programu
pro nadcházející rok 2016 na
leznete na již známém webu
www.kahanek.org, anebo za
volejte na telefon 737 256 926
Ludvíku Vaverkovi, členovi vý
boru, a požádejte si o zaslání
programu poštou.
Přejeme všem pěkný a barev
ný podzim, pohodový advent
s klidem v duši a krásné Vánoce.
Těšíme se, že se uvidíme příští
rok na našich exkurzích.
Ludvík Vaverka, Člen výboru
KAHÁNEK KKVS

ŠACHISTÉ TJ ČECHIE
ZASTÁVKA – ODDÍL ŠACHY
ZASTÁVKA – REFERUJÍ
O DĚNÍ KOLEM 64 POLÍ
Ve dnech 12. a 13. 9. 2015
proběhlo MČR v rapid šachu
juniorů a dorostenců – napsa
la Daniela Dumková (39. nasa
zená, zisk 4 body z 9 možných,
37. místo z 52 účastníků).
Plán byl vyjet ještě před de
vátou, to nevyšlo (holky prostě
nestíhají a pár minut zpoždění
je přece normální), ale neva
dí. Nějak jsme se tam dopra
vili i přes menší komplikace
na trase. A jak už to tak bývá
na šachovém turnaji, hráli jsme
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šachy a zase a zase a zase. Po
řadatelé se každé kolo namá
hali s rozdáváním kartiček
se jmény hráčů k šachovni
cím (tohle se většinou dělá jen
u vážných turnajů nebo třeba
na ME nebo MS). Měli jsme
začínat vždy na čas podle pro
pozic, takže se jednou stalo, že
jsme dostali pokyn hrát, zahrá
li jsme dva tahy a najednou se
ozval rozhodčí: „Omlouvám se,
začali jsme moc brzo, postav
te figurky do základní pozice.“

Po třech minutách jsme moh
li začít hrát znova od začátku.
Malou zvláštností turnaje může
být, že druhý den se státní hym
na pouštěla natřikrát. Poprvé to
byla zkouška zvuku a kvality,
pak se jednalo o omyl DJ, kte
rý měl hymnu na starosti, a na
konec už se pouštěla normálně
(před vyhlášením vítězů). Jinak
víkendový turnaj proběhl rela
tivně v klidu.

Julie Richterová (3. nasaze
ná, zisk 6 bodů z 9 možných,
3. místo z 19 účastnic) vybojo
vala na tomto MČR v kategorii
D12 let bronzovou medaili.
V Koutech nad Desnou
proběhlo ve dnech od 27. 10.
do 1. 11. 2015 Mistrovství Mo
ravy a Slezska. Julie Richterová
se stala s 5 body nejlepší dív
kou do 14 let. Rudolf Richter
se s 6 body umístil na úžasném
6. místě a zajistil si tak postup
na březnové MČR v kategorii
H10. Uznání zaslouží za před
vedené výkony i David Ševčík,
Martin Žaža a David Dumek.
A poděkování samozřejmě pa
tří doprovodu – Richterovým
a Žažovým, kteří měli mládež
níky na starosti.
Dne 7. 11. 2015 se uskutečni
lo KP družstev mládeže. Když
se po prázdninách rodily po
doby soupisek družstev do le
tošního ročníku KP DM, nikdo
netušil, co nás čeká na prvním
srazu. Problémy s obsazením
šachovnic začaly už koncem
září na schůzi komise mládeže
JmŠS, kde se mimo jiné před
stavil kalendář akcí mládeže.
Termín prvního srazu 7. 11.
znamenal kolizi s akcí „Pozná
vací a vzdělávací pobyt v Ang
lii“, kterou pořádala zastávecká
základní škola. Mezi účastníky
zájezdu byli i Julie Richterová
a Petr Pečenka. Návrh na pře
ložení 1. srazu na jiný termín
komise mládeže neschválila.
A rázem jsme byli bez druhé

a čtvrté desky základní sesta
vy. Čtvrnáct dní před srazem se
omluvil Jakub Strnad (třetí des
ka základní sestavy).
Situace byla vážná, ale ještě
ne kritická. Leč den před akcí
jsme se dozvěděli, že se ne
bude účastnit ani David Šev
čík. A to už krize byla, protože
z devítičlenné soupisky zůstalo
torzo: David Dumek, Rudolf
Richter, Martin Žaža, Petr Joch

a čtyřletá Magdalena Dumko
vá (ta se nakonec neúčastnila).
Béčko na tom bylo podstat
ně lépe, protože i při neúčas
ti bratrů Motlových bylo ob
sazeno všech pět desek: Lukáš
Moos, Viktorie Nela Michál
ková (host), Jan Kupka, Ondřej
Kupka, David Žaža. Nařizovat
„Béčku“, aby vzájemný zápas
s „Áčkem“ prohrálo, by byl čirý
nesmysl. Možná by to „Áčku“
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pomohlo, ale to se říká „Kdo
ví jestli“. David Žaža si připsal
bod za neobsazení šachovnice.
Chvíli po začátku zápasu na
stal rozruch u třetí šachovnice.
Honza Kupka se usmívá, David
a Ruda nevěřícně kroutí hlava
mi – Martin Žaža přehlédl mo
tiv šustrmatu a partie ani ne
po 10 tazích končí výhrou Hon
zy. Rázem vede béčko 2:0. Pak
vyhrál Ondra Kupka nad Pe
trem Jochem, pro kterého to byl
první vážný šachový zápas v ži
votě (je členem našeho oddílu
teprve od začátku letošní sezó
ny). A bylo vymalováno. Jed
nu chvíli jsem se obával o osud
Rudovy partie, ale Viktorka si
při útoku nechala napadnout
současně oba střelce a pak pře
hlédla ztrátu dámy. David Du
mek výhrou nad Lukášem
Moosem uzavřel celkový výsle
dek z pohledu „Áčka“ na 2:3.
Díky výhře dostalo „Béčko“
nejsilnějšího možného soupe
ře – Lokomotivu „D“ – a dosta
lo nářez 4:1. „Áčko“ vyfasovalo
díky prohře soupeře slabšího –
Jezdce Jundrov – a se štěstím
vyhrálo 3:2. V posledním kole
hrálo „Béčko“ s Rousínovcem,
a ač vedlo hned od počátku 1:0
(David Žaža si připsal druhý
kontumační bod za neobsazení
šachovnice soupeřem), nako
nec prohrálo 2:3. „Áčko“ hrálo
s družstvem ZŠ Vedlejší. A kdy
by David Dumek neremizoval,
tak si odneslo kanárka (0,5:4,5).
Naším nejlepším hráčem sra
zu se stal Ondra Kupka, který
vybojoval 3 body ze 3 možných!
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Druhou příčku drží David Du
mek se 2,5 body, třetí Ruda
Richter se 2 body. Po jednom
bodu získali Martin Žaža a Jan
Kupka. Pokud bychom do hod
nocení počítali i kontumační
body a body z doprovodného
turnaje, tak by se o první mís
to s Ondrou dělil David Žaža,
který získal 2 kontumační body
a k nim přidal bod za jedno ví
tězství v doprovodném turnaji!
Od soboty 14. 11. 2015
do pátku 20. 11. 2015 se v Dok
sech hrálo MČR juniorek. Da
niela Dumková uhrála 4,5 bodu
z 9 možných a mezi 19 účastni
cemi obsadila 13. místo. Vý
sledky byly zkresleny nízkým
lichým počtem hráček – 9
účastnic z 19 totiž dostalo bod
za vynucené volno.
Okresní
kolo
Přebo
ru škol 2015/2016 proběhlo
24. 11. 2015. Zastávka letos hos
tila rovnou dvacítku školních
družstev. Nadpoloviční většina
účastníků – šest družstev z Ku
řimi, dvě družstva z Drásova,
dva týmy z Tišnova a dva týmy
ze Židlochovic – přijela vlakem
od Brna v 9:10. Pořadatelé pro
zíravě postavili šachovnice pře
dem, proto se takřka několik
minut po příchodu posledních
hráčů mohlo začít hrát v kate
goriích Z1 a Z2. V kategorii SŠ
prokázal jisté nedostatky loso
vací program, protože nedo
kázal nalosovat scheveningský
systém pro tři družstva. Tuto
práci musel provést ručně
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hlavní rozhodčí, a proto se prv
ní kolo kategorie SŠ začalo hrát
o něco později, což ovšem boje
o tři poháry a tři sady medailí
nijak nepoznamenalo.
V kategorii prvního stup
ně ZŠ (Z1) letos bojovalo osm
družstev systémem každý s ka
ždým. Dalo by se říct, že již tra
dičně (v posledních čtyřech le
tech), obě postupová místa pro
sebe vybojovala družstva kuři
mských škol. Inu – v Kuřimi se
mládeži stále daří. Pohár pro
vítěze si letos odváží družstvo
ZŠ Kuřim Jungmannova, stří
bro patří týmu ZŠ Kuřim Tyr
šova „A“. Obě družstva získala
shodně 24 bodů z 28 možných.
O pořadí na prvních dvou mís
tech tak rozhodovalo až krité
rium „lepší první šachovnice“.
Bronzové medaile si odváží
černý kůň soutěže – družstvo
ZŠ Zakřany se 17 body, které
tvořily dvě sourozenecké dvoji
ce – bratři Martin a David Ža
žovi a Jan a Ondřej Kupkovi.
Na dalších místech se umís
tila družstva ZŠ Kuřim Tyršo
va „B“, domácí ZŠ a MŠ TGM
Zastávka (David Ševčík, Lu
káš Moos, Pavel Hradílek),
ZŠ Neslovice, ZŠ a MŠ TGM
Drásov, ZŠ Kuřim Jungman
nova „B“. V kategorii Z2 hrá
lo devět družstev a o postu
py a medaile se bojovalo až
do posledního kola. Celko
vým vítězem se stalo družstvo
ZŠ Kuřim Tyršova před svý
mi klubovými kolegy hájící
mi barvy G Tišnov. Stejně jako
minulý rok obsadili třetí místo
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domácí – ZŠ a MŠ TGM Za
stávka (Julie Richterová, Petr
Pečenka, Richard Brázda, Ru
dolf Richter), kterým letos uni
kl postup o 1,5 bodu. V katego
rii SŠ se sešla letos tři družstva,
pro která byl připraven speciál
ní program. V podstatě se hrál
turnaj jednotlivců, ale výsled
ky se započítávaly do soutěže
družstev. Letos si pohár vítě
zů odváží družstvo G Tišnov,
stříbro si odváží G Židlocho
vice a bronz zůstává domácí
mu G TGM Zastávka (Dani
ela Dumková, David Dumek,
Martin Nováček, Daniel Kar
mazin). Rád bych jménem po
řadatelského týmu poděko
val všem za účast, vysílajícím
školám za podporu šachové
hry, doprovodu za to, jak dr
žel své svěřence v klidu, hlav
nímu rozhodčímu za perfekt
ně zvládnutý turnaj, TJ Čechie
Zastávka za finanční podporu,

obci Zastávka za bezplatný
pronájem hracího sálu a samo
zřejmě všem, kteří se na turnaji
organizačně i jakkoli jinak po
díleli. Perlička na závěr – účast
níci byli evidentně při chuti,
neboť letos stihli zkonzumovat
108 párků v rohlíku.
Do okresního přeboru druž
stev (dospělých) jsme letos po
stavili dvě družstva. Zatímco
družstvo „A“ složené z nejlep
ších hráčů, kterými v součas
né době disponujeme, hraje
na postup do krajského přebo
ru, „Béčko“ tvoří převážně mlá
dežníci. Což je v souladu s vý
zvou, aby oddíly umožnily hrát
mládežníkům i v dospěláckých
soutěžích. A tak domácí zápasy
„Béčka“ hrají převážně mládež
níci, zatímco cesty „ven“ absol
vují dospělí doplnění mládež
níky. Tabulka po 4. kole vypadá
takto:

Poř. Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

1. ŠK Kuřim „G“

4

0

0

12

21.0

17

2. ŠK Sokol Tišnov „B“

4

0

0

12

18.0

17

3. ŠK Střelice „B“

4

0

0

12

17.5

12

4. Šachy Zastávka „A“

3

0

1

9

20.0

16

5. ŠK Lokomotiva Brno „L“

2

0

2

6

16.0

13

6. ŠK Kuřim „F“

1

1

2

4

11.0

9

7. ŠK Kuřim „E“

1

0

3

3

10.0

4

8. Šachy Zastávka „B“

0

1

3

1

9.0

7

9. ŠK Lokomotiva Brno „K“

0

0

4

0

9.0

7

0

0

4

0

7.5

4

10. TJ Slovan Ivančice „B“

Přejeme všem šťastné, veselé a hlavně pohodové Vánoce a vše nej v novém roce 2016!
Převzato a zkráceno z sachy.zastavka.cz

PODĚKOVÁNÍ
Svaz
tělesně
postiže
ných v Rosicích a Svaz ne
slyšících a nedoslýchavých
se sídlem v Zastávce děku
je manželům Procházko
vým a především naší milé

Alence za uspořádání všech
akcí v roce 2015 pro širo
kou základnu od Zastávky
až po Židlochovice a Poho
řelice. Všichni ještě jednou
moc děkujeme, víme, co je

to za starosti. Přejeme pevné
zdraví.
Výbor neslyšících
a nedoslýchavých
STP Rosice u Brna

inzerce

KOUPÍME NEMOVITOST!

Hledáme v této lokalitě ke koupi dům či byt
o min. rozloze 50 m2. Jsme mladá rodina,
nejsme realitní kancelář. Ozvěte se prosím.

Tel: 739 285 820
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20 LET MIGHTY SHAKE
ZASTÁVKA
Nezdá se to na první pohled ani možné – ale je
to tak. Taneční skupina Mighty Shake Zastávka
letos na podzim dospěla ke dvaceti letům svojí
existence. Myslím, že je vhodné toto jubileum
připomenout, ale ne jenom výčtem úspěchů,
ale spíše malou úvahou nad filozofií skupiny a nad
několika událostmi, které nás v dobrém i špatném
v posledních letech ovlivnily.
Je to o skupině, která začala
před dvaceti lety nadšením jed
noho blázna, kterému všichni
členové dodneška říkají Fatr,
který s kazeťákem obcházel
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pár kamarádů a začal s hipho
pem v garáži. Dnes se rozrostla
na několik set členů.
Nejprve tedy ten „povinný“
výčet úspěchů a parametrů:

Mistři České republiky 8×, Mis
tři světa 3× (2002, 2011 a 2012),
vítězové Světového poháru
1× – to všechno v nejprestiž
nějších kategoriích; cca 5 tisíc
dětí a „mlaďochů“ prošlo sku
pinou; účinkovali jsme v řadě
televizních vystoupení (Magic
ká noc, Srdce pro děti, E.ON
Globe Energy Award, …); byli
jsme ve finále Česko Sloven
sko má TALENT; vystupo
vali jsme na galapředstavení
DIVA 2014 v Národním diva
dle Brno; máme za sebou deset

úspěšných ročníků letních ta
nečních táborů pro děti, každý
rok učíme studenty v základ
ních tanečních tanci a spole
čenskému chování… Dalo by se
psát dlouho, dvacet let obsahuje
neuvěřitelné množství zážitků,
emocí, událostí, lidí. A tak je
nom namátkou pár slov o tom,
co by asi mělo být řečeno.
Taneční skupina Mighty Sha
ke je seskupení talentovaných
mladých lidí (nejstarší z mla
dých členů má 53 let), kteří se
orientují na originální taneční
vystoupení v širokém spektru
tanečních stylů od streetových,
jako jsou hiphop, breakdance,
electric boogie, přes jazz dance,
či společenské tance, až po ta
neční a divadelní tvorbu. Díky
důrazu na scénografii a smys
luplnost tvořených choreografií
jsme ve svém oboru považováni
za špičku.

Kde se vlastně berou nevšed
ní nápady k ještě nevšedněj
šímu zpracování? Především
z hlavy lídra a hlavního hnací
ho motoru celé taneční skupiny
Michala Holého, velmi přemýš
livého člověka, který má navíc
jednu podstatnou vlastnost –
schopnost obklopit se správ
nými lidmi, osobnostmi, které
dokáží přispět vysokou měrou
do mozaiky, ze které je složeno
umění taneční skupiny, a doká
že lidi kolem sebe motivovat.
Je to právě tato velká výhoda,
která často staví Mighty Shake
nad ostatní. To, co děláme, se
snažíme dělat po svém a tak,
jak si myslíme, že je to dobře.
Ne vždycky a ne všem to vyho
vuje – tak už to bývá.
Jsme jediná taneční skupi
na v České republice dosahu
jící dlouhodobě špičkových
výsledků, která není z velkého

města. Naši členové jsou ze Za
stávky a okolních obcí Mikro
regionu Kahan a několika dal
ších obcí a měst z okolí. Jsme
jedna z mála tanečních skupin
dosahující dlouhodobě těchto
výsledků, která nemá vlastní ta
neční studio nebo vlastní pro
story (čest, sláva a poděkování
obci Zastávka, která nás ne
chává působit v obecním Děl
nickém domě, a převážné části
zastupitelstva, která nám fandí
a podporuje nás). Našich vý
sledků tedy dosahujeme ve zce
la amatérských podmínkách.
Tak jako v životě člověka, tak
i v životě taneční skupiny jsou
léta dobrá a horší, anebo udá
losti radostné a méně radostné.
Radostné jsou úspěchy, mo
menty, kdy hraje Česká hym
na po finále mistrovství svě
ta a kdy brečí i většina kluků,
když se dívají na českou vlajku
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na stožáru pro vítěze; spokoje
ná děcka po tréninku, který je
baví; nesdělitelné zážitky z let
ního tábora ve Vanově u Tel
če z tréninků v lese na louce
a nočních her; mrazení v zá
dech a husí kůže při sledování
formací s příběhem vyjádře
ným tancem.
To, co je ale pro nás podstat
né a taky trochu typické, to je
pozitivní a nekonfliktní přístup
k řešení situací, které život při
náší. Uveďme jen dvě z posled
ních let. Uvnitř skupiny jsme
všichni prožívali tíživou a ne
šťastnou životní situaci jednoho
z našich klíčových členů, jeho
rodiny a syna. Všichni uvnitř
i vně skupiny, kteří věděli oč
jde, jsme mu drželi palce. V té
chvíli se ale kolem nás objevi
ly řeči a fámy, že jsme pouze
skrytí distributoři drog a tohle
je výsledek: že se rozpadáme,
že bůhvíco se skrývá za prací
s malými dětmi, a tak. Přestože
víme, odkud a proč to pochá
zí, rozhodli jsme se nereago
vat tak, jak by (možná) situace
umožňovala a vyžadovala, pro
tože ten člověk a jeho kamarádi
za to prostě nestojí a nehodlá
me plýtvat energií.
Druhá podobná situace na
stala tehdy, když jsme se při
hlásili do výběrového řízení
na pronájem restaurace Dělnic
ký dům, z jejíhož výtěžku jsme
chtěli financovat naši činnost,
protože jsme si mysleli, že bude
fajn když všechno zůstane v Za
stávce a využije se pro naši čin
nost. Jako doprovodný efekt se
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pak z restaurace stane znatelně
kulturnější zařízení, než je. Bo
hužel jsme neuspěli, mohlo nás
to na dlouho posunout výrazně
dopředu. Zato jsme se znovu
setkali s intrikami a praktikami,
které jsou nám cizí, ale v čes
kých poměrech časté. V tuto
dobu, bylo to těsně po obhajobě
titulu mistrů světa, jsme mimo
jiné zčistajasna čelili návrhu
na placení nájemného v řádu
stovky tisíc Kč za sál. Bylo vi
dět, že úspěch se neodpouští,
a protože to bylo přesně v době
podání naší přihlášky do ono
ho výběrového řízení… bylo to
o to překvapivější, že jsme spíš
čekali poděkování za reprezen
taci a propagaci obce.
To je právě to, na co jsme
hrdí. Máme v názvu „Zastávka“
jako trvalé a viditelné poděko
vání obci Zastávka za výraznou
podporu v podobě možnosti
užívat sál. Nevím o tom, že by
za posledních 20 let jiný spo
lek či organizace ze Zastávky
a okolí takto a takovým způso
bem propagoval dobré jméno
obce Zastávky anebo mikrore
gionu v České republice, v Ev
ropě, na televizních obrazov
kách, a ovlivnil tolik mladých
lidí, jako Mighty Shake. Jsme
pyšní na to, co děláme a jak to
děláme, a upřímně děkujeme
těm, kteří nám na naší cestě
fandí a podporují nás.
Podařilo se nám také založit
a do života uvést složku Migh
ty Shake Znojmo, která po ně
kolika letech startu a rozvoje je
dnes plnohodnotnou složkou

a působí trvale ve Znojmě. Vel
mi nám tam pomáhá město
Znojmo, které poskytlo nevy
užívané prostory v centru měs
ta jako bezplatnou výpůjčku
na několik let a umožnilo tak
na vlastní náklady vybudová
ní vlastního studia a stabilizaci
činnosti a další rozvoj. Studio je
denně využívané.
Je velmi těžké poděkovat
a nezapomenout na někoho, ať
už je to firma, instituce nebo
osoba nebo rodiče našich dětí,
a proto raději nikoho jmenovat
nebudeme. Fandí a pomáhají
nám často a velmi účinně lidé,
kteří jsou papírovým věkem ba
bičkami či dědečky, ale mentál
ně jsou mladí a jsou nám dale
ko blíž, než celá řada třicátníků
a čtyřicátníků.
Máme jedno motto: PRO
MLOUVÁME BEZE SLOV,
a jedno programové kritéri
um KDO TANCUJE, NEZLO
BÍ. Věříme v to, že tvrdá prá
ce ve spojení s talentem vede
dlouhodobě k úspěchu, a učíme
to tak i „děcka“. Také je učíme
tomu, že úspěch formace není
postavený na individuálním vý
konu, ale na výkonu všech.
Chceme se naší filozofie dr
žet dalších dvacet let a sníme
o tom, že třicátiny třeba oslaví
me ve vlastní taneční škole.
Ludvík Vaverka,
člen výboru Mighty Shake
Zastávka
www.mighty‑shake.com
YouTube Mighty Shake
Zastávka

Oblastní charita Rajhrad hledá
dobrovolníky
Oblastní charita Rajhrad
hledá pro svoje zařízení Hos
pic sv. Josefa a Chráněné byd
lení sv. Luisy určené pro oso
by s demencí dobrovolníky,
kteří by byli společníky paci
entům a klientům pro vyplně
ní jejich volného času. Dobro
volníci významně obohacují

práci s klienty svými jedineč
nými schopnostmi a doved
nostmi, mohou nabídnout nové
náměty a nápady, přináší paci
entům zábavu, pochopení, roz
ptýlení, možnost zapomenout
na nemoc.
Náplní činnosti našich dob
rovolníků je například povídání

a naslouchání, hraní společen
ských her, čtení knih, dopro
vody na procházku nebo mši
svatou, dopomoc při tvořivých
činnostech atd.
Nabízíme školení, pojištění,
společné setkávání dobrovol
níků, proplácení cestovného,
účast na vzdělávacích kurzech.

ZAJÍMÁ VÁS TATO PRÁCE? CHTĚL/A BYSTE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?
Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou:
e-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, mobil: 736 529 319.
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad; www.rajhrad.charita.cz
Na osobní schůzce se po
drobně seznámíte s možnost
mi, jak můžete pomoci, co Vám
můžeme nabídnout a co od Vás
očekáváme.

Ing. Hana Bělehradová,
asistent úseku Práce
s veřejností OCH Rajhrad

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Tentokrát můžeme začít zá
jezdem, který se uskutečnil
17. září 2015 a vedl na Opav
sko. Specialistou na sever
ní Moravu je v našem klubu
pan Jan Tondl, který také pře
vážně tento zájezd organizo
val. Jelo se nejdříve přes Olo
mouc, Lipník, Hranice a Odry
do Fulneku a tam byla první
zastávka. Navštívili jsme muze
um J. A. Komenského, kde nás

velice zajímavým způsobem in
formovala o pobytu Komenské
ho ve Fulneku paní Mrtvá. Pak
jsme přejeli do Hradce nad Mo
ravicí a ve dvou skupinách si
prohlédli tamní zámek i zahra
dy. Poobědvali jsme v Brance
a po obědě odjeli prohlédnout
si další zámek v Raduni. Zpá
teční cesta byla poněkud dobro
družná, protože na dálnici byla
dosti velká havárie a všechna

auta byla vedena od Vyškova
po okresní cestě, což znamena
lo, že jsme přijeli domů o dvě
hodiny později.
V září se také chodilo na vy
cházky – byly celkem tři. První
8. září vedla z Rapotic do Su
dic. Potom se kolem Olšov
ského mlýna se pokračova
lo do Kralic a do Náměště.
Odsud jsme se vrátili vlakem
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 33

do Zastávky. Při druhé vy
cházce se jelo nejdříve vla
kem do Brna, do Blanska
a do Vilémovic. Z Vilémovic
se šlo na Macochu. Z horního
můstku se všichni přemístili
na spodní můstek, pak sestou
pili do Pustého žlebu, do Slou
pu a k Sloupsko‑Šošůvským
jeskyním. Po obědě pak všich
ni odjíždí autobusem do Blan
ska a vlakem do Zastávky.
Třetí zářijová vycházka začí
nala autobusem, kterým se jelo
do Příbrami a pak se šlo pěšky
do Zakřan a odsud do Zastáv
ky. V září se konala také člen
ská schůze, na které promítl
pan Sázavský film z klubového
dění v minulém roce.

V říjnu byly uspořádá
ny tři vycházky a výlet. Dne
13. října jeli účastníci vycház
ky nejdříve vlakem do Brna,
tramvají na Lesnou a autobu
sem do Útěchova. Potom už
pěšky pokračovali do Vrano
va, ke zdolání skalního útva
ru Babí lom a pak do Kuřimi.
Odsud už zase vlakem do Brna
a zpět do Zastávky. V úterý
20. října se jede nejdříve au
tobusem do Senorad a odsud
pěšky přes Velkou skálu ke zří
ceninám Levnova, po asfal
tce do údolí Oslavky, k pra
menu Svatá voda a do Nové
Vsi. Z Nové Vsi se vracíme
do Zastávky autobusem.A ko
nečně v úterý 27. října se

Fulnek, Památník J. A. Komenského, foto B. Klíma
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jede autobusem do Stanoviš
tě a odsud směrem Krokočín
k Hubertově studánce, kolem
studánky Panské do chatové
osady u rybníka Bělizna. Ná
sledně kolem chovné stanice
bažantů Jedov se skupina blí
ží do údolí řeky Oslavy, pak
do Náměště a odsud domů
do Zastávky.
Protože se v klubu dobře
hospodařilo a zůstaly ještě ně
jaké peníze z výletů, rozhod
li se členové výboru uspořá
dat do konce roku ještě jeden
zájezd.
Tentokrát se při něm nejelo
do vzdálených míst republiky,

ale navštívili jsme naše oko
lí. Byli jsme 23. října v duko
vanské a dalešické elektrárně.
Na obou místech se nás ujaly
místní průvodkyně. V Duko
vanech jsme prošli informační
středisko a zhlédli dva filmy –
jeden informativní o elektrár
ně, druhý „Black out“ o tom,
co se může stát, když totál
ně vypoví elektrický proud
ve městě.
Místní průvodkyně pro
nás také připravila besedu,
při které nás i ona informova
la o všem, co se týká elektrár
ny a odpovídala na dotazy zú
častněných. Po dvou hodinách
v Dukovanech jsme jeli do Da
lešic, kde jsme nejen zhlédli
film a dostali teoretické infor
mace, ale navštívili jsme i sa
motný provoz elektrárny, spus
tili jsme se i na samotné dno
k turbínám – všichni vybave
ni slušivými helmami. V Da
lešicích jsme strávili také dvě
hodiny; značně znavení, vy
čerpaní a hladoví jsme přijeli
do Kralic, kde si všichni „do
bili“ kalorie pěkně velkým říz
kem a bramborovým salátem
v restauraci.

Babí lom u Kuřimi, foto B. Vinohradský

Babí lom u Kuřimi, foto Z. Strnad

Listopad samozřejmě pokra
čoval dalšími vycházkami, kte
ré byly dvě: 10. a 24. listopadu.
Uskutečnilo se také „výjezdní
zasedání“ do vinárny pana Vy
hnalíka v Dukovanech.
Za klub seniorů:
Zora Stejskalová

JE Dukovany, foto B. Klíma
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ZAHRÁDKÁŘI ZASTÁVKA
V sobotu 26. září se jako kaž
dý rok konal Den Zastávky.
Při té příležitosti je vždy ve vel
kém sále Dělnického domu
také výstava výpěstků zastá
veckých zahrádkářů. Letos ov
šem bylo účastníků této vý
stavy nepoměrně víc než jiné
roky – bylo 19 expozic a 22
účastníků – vystavovatelů!
Účastníky zahrádkářské vý
stavy byli manželé Vítovi, paní
Řezáčová a Janošíková, pan
Řádek Vlastimil, paní Pokorná
a pan Kouřil, pan Tesař a pan
Konečný, manželé Klímovi,
pan Široký a paní Pešková, pan
Běták, paní Bohuslavová, paní
Vaňková, pan Valeš, pan Křivý,
manželé Klapalovi, pan Grolig,

manželé Kuchyňkovi, manželé
Rozmahelovi a Kovářovi, paní
Stejskalová, paní Štrofová a Za
hrádkáři Zastávka. Návštěvníků
výstavy napočítali zahrádkáři
přes dvě stě. Jako vždy, i tento
krát hodnotili návštěvníci jed
notlivé expozice a podle jejich
hodnocení získali 1. místo man
želé Vítovi, 2. místo manželé
Kuchyňkovi a 3. místo manželé
Rozmahelovi. Byly jim předány
poukazy na odběr květin ve výši
500 Kč, 300 Kč a 200 Kč.
V září a říjnu zahrádkáři
moštovali, sušili ovoce a va
řili povidla. Vymoštovalo se
5 735 litrů moštu, usušilo se
492 kg ovoce a uvařilo se povi
del ze 729 kg ovoce.

Začátkem listopadu se ko
nala speciální „brigáda“. Už
na jaře tohoto roku pomáhali
zahrádkáři odstranit na zahra
dě paní Stejskalové pozůstatky
předchozí zimy, která zavini
la poničení některých stromů.
Dřevo, které takto získali, ne
chali u paní Stejskalové a prá
vě v listopadu propůjčil obecní
úřad zahrádkářům auto na od
voz tohoto dřeva do zahrádkář
ského střediska.
A tak společnými silami za
hrádkářů a obce Zastávka se
dílo zdařilo!
Za Zahrádkáře:
Zora Stejskalová

DEN ŽELEZNICE – HORNICKÝ DEN
V sobotu 26. září se konala již pravidelná akce, kterou spolupořádají obec Zastávka, Dům dětí
a mládeže Zastávka, Mikroregionu Kahan dso, ČD a další.

I v letošním roce přijela
většina dětí parním vláčkem
z Brna a všichni užili si krás
nou jízdu historickými vagóny
a prohlédli si parní lokomo
tivu. Návštěvníci akce nevy
nechali v Zastávce vystoupe
ní mažoretek, živou hudbu,
výstavu místních zahrádká
řů, zdravotní prohlídku u lé
kaře a mohli si vyzkoušet
jízdu na elektrokole. Děti sou
těžily v různých disciplínách
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s železniční tematikou, které
jim připravilo DDM Zastáv
ka. Řídily vláček, řadily vlá
ček do depa, plnily tendr vláč
ku a spojovaly k sobě správné
části vláčku. Po splnění všech
úkolů si vysloužily zajímavou
odměnu. Navíc se děti mohly
vydovádět na skákacím hradu.

zabíjačkové dobroty nestači
ly, mohl se autobusem přesu
nout do Babic na ochutnávku
guláše. Zde na tradičním Gu
láš festu soutěžilo přes dvacet
kuchařů se svými guláši. Pro
děti byla nachystána jízda úz
kokolejkou, kde je vozily parní
a elektrické mašinky.

Pro všechny příchozí byla
v Zastávce nachystána pra
vá zabíjačka, pokud někomu

Celý den mohli návštěv
níci přejíždět autobusy mezi
Babicemi a Zastávkou, komu

i to nestačilo, mohl se svézt
až na Česnekové slavnosti
v Rosicích.
Z úsměvů a dobré nála
dy návštěvníků je zřejmé, že
se akce vydařila. Doufám, že
i příští rok se podaří tuto akci
uspořádat ve stejném duchu
a stejném množství spolupořá
dajících organizací.
Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka

KLUB HC ZASTÁVKA INFORMUJE
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři Zastáveckého
zpravodaje, vážení
příznivci ledního hokeje,
dovolte mi, abych Vám
v krátkosti přiblížil dění
v klubu HC Zastávka
v právě končícím
roce 2015.
Začnu tím příjemnějším. Jak
jsme zmínili dříve, uplynulá se
zóna 2014/2015 dopadla pro
naše mužstvo poměrně přízni
vě. Tým HC Zastávka sice ne
byl v nadstavbové části Krajské
soutěže mužů Vysočina výsled
kově úspěšný tolik jako v části
základní, ale postup mezi čty
ři nejlepší kluby soutěže, ja
kož i konečné 4. místo do jisté
míry naplnily naše předsezónní

představy o pozici klubu v kon
kurenci dalších šesti týmů.
Do nové sezóny jsme vstupo
vali s tím, že dosaženou metu
chceme v každém případě zo
pakovat a pokud možno i pře
konat, čemuž jsme přizpůsobili
i letní přípravu.
Nyní se nacházíme přes
ně ve třetině zápasového pro
gramu základní části soutě
že a o spokojenosti s výsledky
rozhodně hovořit nemůžeme.
Z dosavadních sedmi zápasů
jsme ukořistili pouhé tři body,
což se s ambicemi na postup
do play‑off příliš neslučuje. Při
tom herní projev není z naší
strany tak špatný, jak napovídá
aktuální bodový zisk. Nemalou
část zápasů jsme ztratili buď vý
sledkovým obratem ze strany
soupeře, nebo rozdílem jedi
né branky. Trenérský tandem

Pavel Nohel – Bohumil Ge
jdoš navíc musí při sestavová
ní kádru dlouhodobě čelit pro
blémům s rozsáhlou marodkou
(Fišer, Sedláček, Gejdoš, …),
která postihuje naše mužstvo
v momentech, kdy je to nejmé
ně potřeba.
Nicméně i přes pokles for
my celého mužstva a zraně
ní některých důležitých hrá
čů stále věříme, že se z rubu
výsledkové mince obrátíme
na její líc a ve „zbývajících“ je
denácti utkáních urveme tolik
bodů, kolik bude třeba alespoň
na čtvrté místo zaručující vstu
penku do vyřazovacích bojů,
které jsou naplánovány na bře
zen příštího roku. Současný de
ficit sedmi bodů na čtvrté Zub
ry z Bystřice nad Pernštejnem
tedy bereme jako výzvu, jejíž
naplnění je pro nás odpovědí
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na otázku sportovního úspě
chu či neúspěchu probíhající
sezóny.
V této souvislosti bych chtěl
připomenout, že bez pomoci
fanoušků tuto hozenou ruka
vici sami zvedneme jen obtíž
ně. A proto, vážené čtenářky,
vážení čtenáři a fanoušci led
ního hokeje vůbec, doufám, že
nás v domácím prostředí Zim
ního stadionu v Rosicích v ná
sledujících utkáních podpoříte
ve větší míře než dosud a ruku
v ruce s vaším přispěním bu
deme cílevědomě stoupat ta
bulkou, která se nyní pro srd
ce zastáveckého občana jeví
depresivně a nevlídně. Rozpis

domácích zápasů najdete níže.
Pro bližší informace, kompletní
rozpis zápasů (mnohé venkovní
zápasy hrajeme v nedaleké Vel
ké Bíteši), nejčerstvější novinky
i zajímavosti ze zákulisí naše
ho klubu si vás dovolím pozvat
na naše webové stránky na ad
rese www.hczastavka.cz.
Nejbližší domácí utkání ote
vře brány hokejového roku
2016 v neděli 3. ledna, kdy
se v Rosicích utkáme v derby
s Náměští nad Oslavou. Zápas,
který je již tradičně nabitý emo
cemi a zdravou touhou po ví
tězství, začíná ve 14:30. Věříme
nejen v příznivý výsledek, ale
i v hojnou účast diváků.

Ještě než skončím s tímto
stručným ohlédnutím za uply
nulým děním, dovolte mi,
abych poděkoval sponzorům
našeho klubu, bez nichž by
chom naši ledovou vášeň jen
stěží mohli realizovat. Našimi
mecenáši jsou: Obec Zastáv
ka, Thermona, Elektro Nekuža,
Startech, GS Plus a Autooprav
na Herzán. Děkujeme!
Závěrem bych chtěl za náš
klub HC Zastávka popřát všem
dobrým lidem klidné a poho
dové Vánoce a mnoho příjem
ných, nejen hokejových zážitků
v novém roce.
Vladimír Klos,
prezident klubu

DOMÁCÍ ZÁPASY HC ZASTÁVKA V ROCE 2016
12. kolo – 3. 1. 2016: Zastávka – Náměšť
14. kolo – 16. 1. 2016: Zastávka – V. Bíteš B
18. kolo – 13. 2. 2016: Zastávka – Bystřice n. P.
20. kolo – 27. 2. 2016: Zastávka – V. Meziříčí B

Tabulka po 8. kole
Poř. Klub

Utkání

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

HC Veverská Bítýška

7

6

0

1

0

35:16

19

2.

SK Telč

7

5

0

1

1

37:23

16

3.

HHK Velké Meziříčí B

7

3

2

0

2

32:25

13

4.

BK Zubři Bystřice n. P.

7

3

1

0

3

27:39

11

5.

TJ Náměšť nad Osl.

7

2

1

0

4

34:32

8

6.

HC Zastávka u Brna

7

0

1

1

5

22:30

3

7.

HC Spartak Velká Bíteš B

6

0

0

2

4

19:41

2
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V ZUŠ TEĎ FRČÍ KOSTKA…
Potěšilo mě, že výměna oken
avizovaná v předprázdninovém
čísle Zpravodaje byla nakonec
rozšířena o zateplení střechy
a obvodového pláště. Ať už nám
tedy letošní zima namíchá kok
tejl z plískanic nebo třeskutých
mrazů, budovu školy budou
udržovat v suchu a teple nová
okna s izolačním trojsklem,
stoosmdesátimilimetrová vrs
tva polystyrenu na střeše a sto
čtyřicet milimetrů silná izola
ce stěn ze stejného materiálu.
Tyto parametry bylo, mezi ji
nými, třeba dodržet pro splně
ní podmínek poskytnutí dota
ce ze Státního fondu životního
prostředí ČR, z něhož byla re
konstrukce v konečném obje
mu téměř tří a půl milionu ko
run spolufinancována.
Stavbou, která byla zaháje
na v druhé polovině června,
byla na základě výsledku vý
běrového řízení pověřena Mo
ravská stavební unie. Většina
prací byla provedena v průbě
hu letních prázdnin, 11. září
byla rekonstrukce uzavřena
kolaudací provedenou pracov
níky stavebního úřadu v Rosi
cích za přítomnosti zástupců
stavební firmy, zástupců obce,
jako investora, zástupců krajské
hygienické stanice, stavebního

dozoru a zástupce ZUŠ, jako
uživatele budovy.
Pozornosti žádného kolem
jdoucího zřejmě neunikne vý
razná nová fasáda budovy školy
s barevnou mozaikou, ti vší
mavější zaregistrují i vytvoření

takzvaných anglických dvorků
s novými okny, které pomohly
přivést denní světlo do suteré
nu. Po rekonstrukci interiéru,
který nebyl součástí projektu,
budou prostory původní ko
telny na tuhá paliva a uhelny

Budova ZUŠ – v novém (detail části s hlavním vchodem)
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ŠKOLSTVÍ

Budova Základní umělecké školy vstoupila do „svého“
třicátého školního roku v novém kabátě

využívány například k výuce či
kulturním příležitostem.
Dovolte mi tedy ještě jednou
poděkovat vedení obce, díky
němuž se naše škola z šedivé
popelky proměnila v zářivou
moderní „princeznu“, kterou
naši žáci určitě i o něco raději
navštěvují.
Ač věřím, že přirovnání naší
školní budovy k popelce není
nevhodné, pravda je, že při vy
slovení jména Popelka si vyba
víme spíše něžnou dívku, lad
ně se pohybující za doprovodu
hudby. A tato představa mi zase
evokuje naše žákyně tanečního
oboru. Denisa Hemalová, Lu
cie Šmídková, Alžběta Hájko
vá, Šárka Ševčíková, Kateřina

Budova ZUŠ – v rekonstrukci…

Mrkosová, Adéla Poláková
a Klára Slaná sice zatím netan
čily na plese s princem, jako
hravá koťátka však zatančily své

vystoupení v choreografii „Jé,
klubíčko!“ v rámci taneční sou
těže NARUBY, která se uskuteč
nila 31. října 2015 v brněnském

Budova ZUŠ – v novém (pohled na severní stranu)
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Divadle na Orlí. Jsem rád, že
se děvčata této soutěže opako
vaně zúčastňují, protože se tím
učí nejen zvládat stres souvise
jící s účastí v soutěži, ale záro
veň získávají inspiraci pro svůj
další rozvoj.
Zmínkou o taneční soutěži
se opět vracím k hudbě a umě
ní vůbec. Právě rozvoj umělec
kého cítění dětí od nejútlejší
ho věku je smyslem naší práce
a každodenního úsilí. Přijmě
te tedy mé pozvání na tradiční
Vánoční koncert žáků Základní
umělecké školy, který se usku
teční 17. prosince 2015 v sále
Dělnického domu. Naše mladé
muzikanty a tanečníky jistě po
těší vaše podpora a na oplátku
vám předají svou energii a vá
noční náladu. V dnešní uspě
chané a stresem poznamena
né době je to, myslím, dárek
z nejcennějších.
Jiří Skřípek,
ředitel ZUŠ

Budova ZUŠ – kolaudace (pohled na západní stranu z hřiště)

„Kočičí“ účastnice taneční soutěže NARUBY s paní učitelkou Lenkou Chalabalovou

INFORMACE Z DDM
Letošní rok pomalu končí, venku už je zima a máme tak
čas zavzpomínat, co pěkného se nám tento rok zdařilo.
Příjemně vzpomínáme na letní tábory plné radovánek u vody
a další akce, kterých jste se mohli zúčastnit v Zastávce.
V druhé polovině roku jsme
se poprvé setkali na Rozlou
čení s prázdninami, kde od
poledne plné her zakončily
děti radostným dováděním

v pěně, kterou si vyprosi
ly na zastáveckých hasičích.
V září přivezl do Zastávky
spoustu železničních nad
šenců vlak a společně jsme si

užili Den Zastávky a hornický
den, při kterém nás provázelo
krásné počasí. Ale to už babí
léto vystřídal podzim a s ním
tradiční Drakiáda, opět nás
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zradil vítr, a tak se pouštění
draků změnilo ve vytrvalostní
běh s drakem. I tak si děti uži
ly příjemné odpoledne, na je
hož konci si mohly vyrobit
vlastního malého dráčka jako
ozdobu do květináče. S blížící
zimou se krátil i den a byl tedy
čas oprášit lucerny a lampió
ny a vyrazit do Začarovaného
lesa, kde nebyla nouze potkat
různé pohádkové bytosti. Děti
plnily nápadité úkoly, za které
dostaly kouzelné ingredien
ce, z nichž na závěr vykouzlily
lektvar. Díky lektvaru a za po
moci zaklínadla získaly slad
kou odměnu. V prosinci si
užijeme Mikulášskou nadílku
a doufám, že se všichni uvi
díme 22. prosince při Zpívá
ní pod vánočním stromem
a společně se svařeným vínem
a sváteční náladou si popřeje
me pohodové vánoční svátky
a šťastný nový rok.
I v příštím roce se na pří
jemné setkání s vámi těší ko
lektiv DDM Zastávka
Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka
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Budova ZUŠ – před proměnou
(pohled na východní stranu s hlavním vchodem)

Budova ZUŠ – v novém
(pohled na východní stranu s hlavním vchodem)

ODDĚLENY SBĚR

NOVYCH KOMODIT
ODPADŮ

VAŠE SVOZOVÁ SPOLEČNOST ZAVÁDÍ NA ÚZEMÍ VAŠÍ OBCE

BIOODPAD je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou,
která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí a spadaného ovoce,
a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).
BIOODPADY jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální sféře. Více než 40 % komunálních odpadů tvoří bioodpady. Z bioodpadu je možné vyrobit kvalitní
kompost, ať už v průmyslové kompostárně nebo v menším
množství tzv. domácím kompostováním. Kompostování je
proces, při kterém dochází k rozkladu bioodpadu za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní a kvasinek. Navrácení
bioodpadu do půdy ve formě hnojiva (kompostu)
je důležité pro udržení kvality půdy.

Co PATŘÍ do domácího kompostu:
• listy a nať ze zeleniny
• slupky citrusových plodů,
banánové slupky
• skořápky z vajíček a ořechů
• zbytky pečiva a obilovin

• kávová sedlina, čajové sáčky
• odpady ze zahrady, tráva,
listí, plevel
• hnůj z chovu domácích zvířat
• hobliny, piliny, kůra

Co do kompostu NEPATŘÍ:
• zbytky jídel živočišné povahy (kosti, maso)
• kmeny a větší větve

KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, www.kts-ekologie.cz

