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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři ZZ,
v čase, kdy na mnoha místech naší země finišují
přípravy oslav stého výročí založení samostatného
demokratického a svébytného státu, dostáváte
do rukou i třetí číslo letošího ročníku Zpravodaje.
Svým způsobem je pojato také jako finální: na svých
stránkách přináší pohled optikou působení
Zastupitelstva obce Zastávka v posledním volebním
období, jež právě končí. Rekapituluje řadu jednání,
rozhodnutí a aktivit nezbytných pro fungování a chod
nebo i dobrý život v naší obci. Bohatou, tentokrát
i barevnou fotogalerií jsme se pokusili pro vás zachytit
a ilustrovat, čím si Zastávka prošla a co vše mohli
prožít její občané a obyvatelé blízkého okolí. Ale tím
vše rozhodně nekončí…
Přijměte prosím pozvánky na akce zahrnující
nejen ono kulaté jubileum republiky, ale i na akce
připomínající tradici a historii Zastávky jako centra
hornického regionu a místa, kde se lidé rádi a často
společně setkávají, podporují se a jsou hrdi na to,
že právě Zastávka je jejich domovem.
Vážení čtenáři ZZ, děkujeme za vaši přízeň
redakce ZZ
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ačkoliv sám sebe řadím spíše již mezi pamětníky, musím
se přiznat k tomu, že tak teplé
léto si nepamatuji, což zajisté
může být způsobeno i horšící se
pamětí. Nicméně ještě v době,
kdy píšu tyto řádky do podzimního Zastáveckého zpravodaje, teploty dosahují hodnot
takřka středomořských. Jen to
moře trošku chybí. Bez ohledu na teploty však léto nezadržitelně končí a zkracující se
den nám tuto skutečnost dává
na vědomí zcela jistě. Pevně věřím, že načerpaná energie z dlouhých slunečných dnů
nám všem vydrží co nejdéle.
Jednou za čtyři roky je podzimní číslo Zastáveckého zpravodaje specifické. Jedná se totiž
o poslední vydání tohoto periodika ve stávajícím volebním
období zastupitelstva obce.
Je již nepsanou tradicí, že je
ve Zpravodaji provedeno shrnutí působení zastupitelstva v uplynulých čtyřech letech. Přestože
jste byli o většině akcí
průběžně informováni, tak pevně doufám, že i pro vás
může být shrnutí některých aktivit v Zastávce
zajímavé.
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Celý rok 2018 se nese ve znamení připomínek výročí sta let
založení samostatné Československé republiky. Nejinak tomu
je i v naší obci. Jsem potěšen, že
se všechny dosavadní akce spojené s výročím setkaly s velice
příznivou odezvou. Rád bych
v této souvislosti připomenul
velice příjemnou letní tematickou akci „Prvorepubliková Zastávka“ s bohatým programem
v nově upravených a využívaných prostorách v okolí Regionálního informačního centra.
Myslím, že řada z nás byla překvapena příjemnou atmosférou
industriálních prostor nádraží,
a to třeba i při koncertu swingové kapely. Je pochopitelné, že
bychom si velice rádi společně stejně příjemně připomněli i ono nejdůležitější datum –
28. říjen. V této naší snaze
nám můžete být velice nápomocni právě vy. Věřím, že si

v tomto čísle Zpravodaje se zájmem přečtěte, jakým způsobem plánujeme oslavy onoho
konkrétního dne a jakým způsobem bychom byli rádi, kdybyste se do jeho příprav zapojili. Stejně tak věřím, že se řada
z vás nechá zlákat pozvánkou
na Hornický den. V letošním
roce se rovněž představí v novém kabátě. Významnou změnou by měla projít i Drakiáda – společné pouštění draků,
protože by je mělo doplnit, tak
jako v dobách minulých, i opékání brambor v popelu a mnoho dalších specialit z brambor.
Těším se, že budeme mít možnost se při řadě podzimních
akcí potkat.
Za několik málo dnů nás
opět čekají volby do zastupitelstva naší krásné obce. Jsem přesvědčen, že si 5. nebo 6. října
najdete čas na návštěvu volební
místnosti a využijete svůj hlas
k tomu, aby se Zastávka
dále rozvíjela.
Přeji
příjemné
čtení dalších informací v našem
periodiku a těším se
s vámi na shledanou.
Petr Pospíšil,
starosta obce

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 5. 2018
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2018,
2. rozpočtové opatření číslo 18/2018 obce
Zastávka,
3. účetní závěrku obce Zastávka za rok 2017
s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka,
4. účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční
situaci této účetní jednotky,
5. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace,
dále pak hospodářský výsledek této organizace ve výši 0,00 Kč,
6. účetní závěrku Domu dětí a mládeže
Zastávka, příspěvková organizace s tím, že
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní
jednotky,
7. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres
Brno-venkov. Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 71 092,12 Kč
z hlavní činnosti a kladný hospodářský
výsledek z hospodářské činnosti ve výši
11 783,67 Kč.
8. rozdělení kladného hospodářského výsledku
ve výši 82 875,79 Kč (71 092,12 Kč z hlavní
činnosti a 11 783,67 Kč z hospodářské činnosti) do fondu oprav příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace ve výši 82 875,79 Kč,
9. směrnici obce Zastávka „Systém zpracování
a ochrany osobních údajů“,

10. směrnici obce Zastávka „Zpracování a ochrana osobních údajů – bezpečnost ICT“,
11. přijetí dotace v rámci projektu „Malá komunální technika III“, který podalo sdružení Energoregion 2020 u Nadace ČEZ ve výši
72 000 Kč s tím, že minimální výše spolufinancování ke schválené dotaci činí 25 % z poskytnuté dotace (v případě obce Zastávka minimálně 18 000 Kč),
12. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce
„Pořízení věcných prostředků požární
ochrany: vozidlová radiostanice“ a „Pořízení
věcných prostředků požární ochrany: varovné zařízení (mrtvý muž), ochranná přilba“
ve výši 100 000 Kč s tím, že poskytovaná
dotace představuje maximálně 70 % skutečných uznatelných výdajů na realizaci
akce; současně pověřuje starostu obce jejím
podpisem,
13. smlouvu o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů uzavřenou mezi obcí
Zastávka a společností I3 Consultants s. r. o.,
jejímž předmětem je zajištění veškerých činností pověřence pro ochranu osobních údajů
za cenu 3 000 Kč (bez DPH) měsíčně; současně pověřuje starostu obce jejím podpisem,
14. smlouvu o spolupráci v rámci poskytování
služeb Senior Taxi mezi obcí Zastávka a městem Rosice, jejímž předmětem je poskytování služeb Senior taxi pro obyvatele města
Rosice, obcí Zastávka a Tetčice. Příspěvek
obce Zastávka činí měsíčně 8 300 Kč; současně pověřuje starostu obce jejím podpisem,
15. výběr dodavatele na realizaci akce „Zastávka
u Brna, ul. Kloboučky – oprava povrchů“,
kterým je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 2 295 427,53 Kč (bez DPH) firma
Soukup Miloš s. r. o., Jiráskova 511, Zbýšov,
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16. smlouvu o dílo na realizaci akce „Zastávka
u Brna, ul. Kloboučky – oprava povrchů“
mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností Soukup Miloš s. r. o. jako zhotovitel.
Hodnota díla činí 2 295 427,53 Kč; současně
pověřuje starostu obce jejím podpisem,
17. kupní smlouvu mezi společností SSKT s. r. o.,
Hlína 87 jako prodávajícím a obcí Zastávka
jako kupujícím, jejímž předmětem je zakoupení 1 ks travní sekačky Grasshopper 725 DT
za cenu 450 000 Kč (bez DPH); současně pověřilo starostu obce jejím podpisem,
18. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., jejímž předmětem je realizace překládky sítě elektronických komunikací
ke stavbě „VPIC Zastávka, cesta k OÚ a zpev.
plochy“; současně pověřuje starostu obce jejím podpisem,
19. uzavření nájemní smlouvy s paní J. L.,
Zastávka č. p. 574 do 31. 12. 2018,
20. uzavření nájemní smlouvy s paní D. M.,
Zastávka č. p. 575 do 31. 12. 2018,
21. uzavření nájemní smlouvy s panem R. K.,
Zastávka č. p. 10 do 31. 12. 2018,
22. uzavření nájemní smlouvy s paní R. H.,
Zastávka č. p. 573 do 31. 12. 2018.

II. ZO bere na vědomí:

2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok
2017,
3. podklady předložené ke schválení účetní závěrky, zejména však Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zastávka
za rok 2017 vypracovanou společností TOP
AUDITING, s. r. o.,
4. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek,
5. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),
6. záměr pronajmout pozemek p. č. 1003/27,
zahrada, o výměře 162 m2, pozemek p. č.
1004/7, zahrada, o výměře 44 m2,
7. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného
účtu obce Zastávka za rok 2017 zákonným
způsobem,
2. vedení obce učinit veškeré kroky spojené
s přijetím dotace od Energoregionu 2020
na nákup malé komunální techniky.

1. rozpočtová opatření č. 14/2018, č.15/2018,
č. 16/2018, č. 17/2018 obce Zastávka,

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 6. 2018
I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2018,
2. podání žádosti o dotaci na ministerstvo financí ve věci protiradonových, protivlhkostních a sanačních opatření v budově základní
školy,
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3. rozpočtové opatření číslo 23/2018 obce
Zastávka,
4. souhlas s celoročním hospodařením obce
Zastávka za rok 2017 a závěrečný účet obce
za rok 2017, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, a to bez výhrad,

5. pronájem pozemku p. č. 1003/27, zahrada,
o výměře 162 m2, pozemku p. č. 1004/7, zahrada, o výměře 44 m2, a to na dobu neurčitou za cenu 5 Kč/1m2/1 rok paní A. P. na základě její žádosti,
6. pronájem části pozemku p. č. 113, zahrada, o výměře 45 m2, a to na dobu neurčitou
za cenu 5 Kč/m2/1 rok paní J. B. na základě
její žádosti,
7. pronájem části pozemku p. č. 124/1, zahrada, o výměře 144 m2, a to na dobu neurčitou
za cenu 5 Kč/m2/1 rok panu P. K. na základě
jeho žádosti,
8. smlouvu o převodu družstevního podílu
v bytovém družstvu mezi M. Š. a P. Š. a R. S.,
jejímž předmětem je převod družstevního
podílu v domě č. p. 570, jehož spoluvlastníkem je obec Zastávka,
9. nájemní smlouvu na byt v domě č. p. 570
mezi obcí Zastávka a družstvem Nový byt
(jako spoluvlastníky) a R. S. (nájemce),
10. vypsání výběrové řízení (veřejná zakázka
malého rozsahu) na realizaci akce Zastávka –
rekonstrukce veřejného osvětlení na základě
projektové dokumentace vypracované panem O. T.,
11. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka
a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. v souvislosti s akcí SAP:
71010-007861, název akce: VPI ET Zastávka
SO90-10-01 část 5, která bude realizována
v lokalitě ulice Havířská na pozemcích parc.
č. 1043/2 a 1043/6 v k. ú. Zastávka,
12. schvaluje prohlášení vlastníka – souhlas
s umístěním koncového prvku varování na objektu obecního úřadu a v areálu
Sběrného střediska odpadů na ulici Havířská.

II. ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 19/2018, č. 20/2018,
č. 21/2018, č. 22/2018 obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizacích a organizačních složek,

3. informaci starosty obce o činnosti organizací, jichž je obec Zastávka členem nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS
Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),
4. záměr prodeje pozemku p. č. 1163, zahrada,
o výměře 79 m2, pozemku p. č. 1166, zahrada, o výměře 104 m2, pozemku p. č. 1164/1,
ostatní plocha, o výměře 54 m2,
5. informace o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce.
6. smlouvu o pojištění právní ochrany
č. 4034405 mezi obcí Zastávka a společností
D.A.S. Rechtschultz AG,
7. hromadnou licenční smlouvu o veřejném
provozování mezi obcí Zastávka a společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s.,
8. záměr prodeje pozemku p. č. 1129/44, zahrada, o výměře 207 m2,
9. záměr prodeje pozemku p. č. 180/1, zahrada,
o výměře 269 m2.

III. ZO ukládá:
1. starostovi obce zapracovat do rozpočtového
opatření náklady spojené s opravou železniční lávky na nádraží (500 000 Kč),
2. starostovi obce a vedení základní školy informovat členy zastupitelstva o koordinaci termínů realizace rekonstrukce kotelny ve škole
a výstavby kotelny gymnázia,
3. starostovi obce seznámit se schválením závěrečného účtu obce Zastávka Jihomoravský
kraj,
4. starostovi obce informovat Jihomoravský
kraj o uzavření smlouvy se společností TOP
AUDITING o kontrole hospodaření obce
za rok 2018,
5. starostovi obce a vedení školy urychlit práce
na zajištění projektové dokumentace na realizaci projektu nástavby budovy základní školy a uzavřít v tomto smyslu příslušné smluvní
vztahy,
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6. starostovi obce a vedení školy zahájit práce na přípravě žádosti o dotaci z rozpočtu
MŠMT na Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky a uzavřít v tomto smyslu příslušné smluvní vztahy,
7. předsedům výborů zastupitelstva obce
Zastávka a předsedům komisí starosty obce
navrhnout k ocenění aktivní členy jejich výborů a komisí, a to nejpozději do 25. 8. 2018,
8. starostovi vypsat výběrové řízení (veřejná
zakázka malého rozsahu) na realizaci akce
Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení

na základě projektové dokumentace vypracované panem O. T. v souladu s příslušnou
vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (oslovení tří společností),
9. vedení obce připravit Plán rozvoje sportu,
10. místostarostovi obce realizovat nákup nových kontejnerů na separovaný papír a rozmístit je na příslušná sběrná místa v obci.

IV. ZO neschvaluje:
1. poskytnutí individuální dotace Linka bezpečí, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2018.

OBEC ZASTÁVKA

V OBDOBÍ 2014–2018
Čtyři roky jsou z hlediska historie pouhou epizodou. Z hlediska 11 osob, které před
čtyřmi lety převzaly na svá bedra odpovědnost za obec Zastávku, je to však období
velice zásadní. Důvěry, již členové zastupitelstva od vás obdrželi ve volbách před
čtyřmi lety, jsme si velice vážili, cítili jsme ji však především jako odpovědnost
a závazek vůči všem občanům obce Zastávka. Věříme, že i výčet některých aktivit
uskutečněných ve volebním období 2014–2018 je důkazem toho, že se stávající
zastupitelstvo své odpovědnosti zhostilo se ctí. O většině z nich jste byli pravidelně
informováni na stránkách obecního čtvrtletníku Zastávecký zpravodaj. Díky letošní
novince zveřejňování Zpravodaje na internetových stránkách obce máte přístup
k informacím z našeho periodika odkudkoliv a kdykoliv.

OBLAST VZDĚLÁNÍ, ŠKOLSTVÍ, KNIHOVNA
Zajištění předškolního a základního vzdělávání patří k nejdůležitějším úkolům všech obcí
v České republice. Zastupitelstvo obce si této své povinnosti bylo vědomo, nicméně vedle předškolního a základního
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školství pomáhalo zajišťovat
činnost dalších typů škol a školských zařízení v obci (dům dětí
a mládeže, základní umělecká
škola, gymnázium).
Obec Zastávka je zřizovatelem pěti tříd mateřské školy,

plně organizované základní
školy s devíti ročníky, několika
oddělení školní družiny (včetně
družiny ranní), stejně jako školní jídelny.
V obou budovách mateřských škol se podařilo v tomto

období vyměnit okna a zlepšit
tak energetickou bilanci těchto budov. V mateřské škole
U Školy byla rovněž provedena celková rekonstrukce kotelny (ta zásobuje teplem i obecní knihovnu), stejně jako byla
provedena revitalizace zahrady této mateřské školy. Spolu

s areálem školní družiny a tříd
prvního stupně základní školy
prošlo rekonstrukcí i oplocení
budov a zahrad těchto zařízení.
V mateřské škole U Školy byla
rovněž provedena rekonstrukce výdejen. V mateřské škole
na ulici Havířská se podařilo
provést celkovou rekonstrukci

sociálních zařízení a umýváren. Zahrada školní družiny se
dočkala vybudování venkovního altánu, což se zejména v letošním horkém počasí ukázalo
jako velice potřebné.
Značnou pozornost věnovala obec i péči o budovu základní školy. Rovněž v této budově
byla provedena výměna oken
v celé budově a na energetickou
bilanci má nemalý vliv i výměna topných těles ve dvou podlažích školy. Vzhledem k neustále narůstajícímu počtu žáků
ve škole bylo nezbytné přistoupit k rekonstrukci dvou učeben v suterénu budovy, stejně
jako k rekonstrukci šaten a jejich vybavení novými šatními
skříňkami. Obec si uvědomuje
požadavky na zkvalitnění výuky praktických činností v základní škole, a proto investovala nemalé finanční prostředky
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do výstavby nové výukové
školní zahrady, jejíž součástí
je i moderní venkovní učebna.
Vzhledem k navazující nové zahradě paměti v areálu domova
pro seniory se jedná o velice
pěkný komplex, který dětem
umožní seznámit se s možnostmi zemědělské a zahradnické
práce. Obec obdržela rovněž
čtyřmilionovou dotaci na rekonstrukci a vybavení školních dílen s tím, že realizace
této akce proběhne počátkem
roku 2019. Vznikne tak moderně vybavené centrum pro
rukodělné a technické aktivity
žáků školy, ale i aktivity zájmových kroužků domu dětí a mládeže. Díky kvalitní pedagogické
práci, ale i díky nadstandardnímu vybavení školy roste zájem
o docházku do naší školy, proto bude nezbytné navýšit kapacitu naší základní školy. Zastupitelstvo obce proto přistoupilo
10 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

k vypracování projektové dokumentace nástavby školy, jejíž součástí bude i rekonstrukce
kotelny a například i zajištění
bezbariérového přístupu do budovy školy.
Obec Zastávka patří k nemnoha obcím podobné velikosti v České republice, jež jsou zřizovateli domu dětí a mládeže.
Jsme velice rádi, že zájem o pravidelné aktivity tohoto zařízení formou kroužků je stabilní
a velký, stejně jako roste zájem
o služby domu dětí a mládeže
v oblasti volnočasových aktivit v období školních prázdnin
a v rámci letního provozu. Dům
dětí a mládeže Zastávka je však
vedle těchto aktivit i významným organizátorem řady akcí
pro děti a jejich rodiče, jež mají
nezastupitelné místo v kalendáři akcí naší obce. Uvědomujeme si, že k zajištění výše uvedených aktivit je potřebné věnovat

pozornost i budově domu dětí
a mládeže. V tomto volebním
období došlo k výměně elektroinstalace v celé budově, byla
provedena rekonstrukce podlahy kuchyně. Zásadních změn
se dočkaly venkovní plochy
areálu domu dětí a mládeže.
Byla vybudována nová dřevěná pergola, opravena venkovní
plocha pro bazén, došlo k vybudování hřiště s umělým povrchem. V souvislosti s rekonstrukcí plotu v areálu domu dětí
a mládeže došlo ke srovnání terénu před budovou domu dětí
a k rozšíření jeho využitelnosti.
Obec Zastávka zajistila vypracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity domu
dětí a mládeže s tím, že v rámci
dotačního programu byl tento
projet podpořen, ale vzhledem
k nedostatku alokovaných finančních prostředků byl prozatím zařazen do zásobníku.

Zásadní rekonstrukcí prošla
rovněž budova základní umělecké školy. Obec Zastávka
získala dotaci na realizaci zateplení fasády a výměny oken
a dveří v této budově, čímž došlo ke zcela zásadní energetické úspoře a možná k ještě výraznější vizuelní změně této
budovy. V rámci celé akce proběhla rovněž rekonstrukce kotelny a došlo k likvidaci staré
kotelny na tuhá paliva. Obec
Zastávka má zpracovanou projektovou dokumentaci na přestavbu prostor bývalé kotelny
na malou výstavní aulu, neboť žáci všech oborů této školy jsou velice šikovní a bylo
by příjemné, kdyby se svým
uměním mohli chlubit přímo
ve „své“ budově základní umělecké školy.

Děti mateřských škol, základní školy, stejně jako domu dětí
a mládeže ve velice hojné míře
využívají možnosti cestování a dopravy obecním autobusem. Jeho využití podstatným
způsobem rozšiřuje možnosti
exkurzí, výletů a zájezdů, neboť se dětem a jejich rodičům
významným způsobem snižují
náklady na zajištění těchto doprovodných aktivit.
Obec Zastávka je rovněž
hrdým zřizovatelem obecní
knihovny. V uplynulém volebním období se podařilo nejen
udržet kvalitu knihovnu na předešlé vysoké úrovni, ale podle
našeho názoru ji dále zkvalitnit.
Je skutečností, že jde především
o zásluhu paní knihovnice Jarmily Zahradníkové, jejíž práce
si zastupitelstvo obce po celou

dobu svého působení velice vážilo. Nicméně i statistická porovnávání s poměrně širokým
okolím svědčí o tom, že obec
Zastávka investuje nadstandardní finanční prostředky nejen do vybavení knihovny, ale
i do rozšíření knihovního výpůjčního fondu. Jsme rádi, že
se to odráží i v narůstajícím
zájmu o služby naší knihovny.
Velice rádo zastupitelstvo obce
zaštítilo i další aktivity obecní
knihovny, zejména pak projekt
„Kniha na cesty“, se kterým se
můžete seznámit v regionálním
informačním centru a který byl
jako jeden z mála v Jihomoravském kraji zařazen do celostátní
sítě tohoto projektu. Zajímavou
je třeba i myšlenka rozšiřování
výpůjčních oblastí – nově například i o stolní deskové hry.
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KALENDÁŘ AKCÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Zastupitelstvo obce Zastávka
věnovalo v uplynulém volebním období značnou pozornost
vedle aktivit investičních i rozšiřování možnosti setkávání se
při různých akcích, které řadíme do takzvaného Kalendáře akcí naší obce. Jsme velice
rádi, že nám při přípravě těchto akcí intenzivně pomáhá dům
dětí a mládeže, základní škola,
dobrovolné organizace v čele
s mimořádně aktivní hasičskou
organizací, stejně jako i nově
fungující Regionální informační centrum. Za velký přínos považujeme zapojení dobrovolníků do příprav a organizace
jednotlivých akcí.
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Regionální informační centrum bylo zřízeno jako samostatná příspěvková organizace

od 1. ledna 2017 a sídlí v prostorách bývalé nádražní restaurace na přestupním terminálu

integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Právě Jihomoravský kraj byl významným dárcem finančních
prostředků nezbytných pro rekonstrukci těchto prostor. Jsme
proto rádi, že se hejtman Jihomoravského kraje účastnil
i slavnostního otevření tohoto
zařízení. Skutečně nás těší, že
i za nedlouhou dobu trvání se
prokázal smysl existence tohoto zařízení jak pro samotnou
obec Zastávku a její občany, tak
i pro obyvatele regionu. Stejně
jako v případě obecní knihovny platí, že úspěchy této organizace záleží méně na prostředí, ale o to více na lidech,
kteří zde působí. Jsme velice

rádi, že se nám v osobách Lukáše Volánka a Jitky Neužilové
podařilo najít kvalitní a především zapálené pracovníky tohoto zařízení. Nicméně je skutečností, že i rekonstruované
prostory informačního centra
v nádražní budově jsou dalším
příjemným místem pro setkávání při různých akcích. Vznik
informačního centra umožnil
i realizaci rekonstrukce plakátovacích ploch. Tu provedli zaměstnanci obce, ale péči a starost o jejich využívání převzali
právě zaměstnanci informačního centra. Jsme přesvědčeni
o tom, že i nově otevřená letní
terasa výrazně pomohla zkvalitnění prostředí a využitelnosti

informačního centra, stejně jako celého přestupního
terminálu.
Úspěšná spolupráce zastupitelstva obce, informačního
centra, domu dětí a mládeže, stejně jako výše uvedených
dalších subjektů a jednotlivců vedla podle našeho názoru
k rozšíření nabídky a zkvalitnění jednotlivých akcí. Nemá
smysl zde vyjmenovávat jednotlivé aktivity, protože kalendář akcí je skutečně velice
pestrý, nicméně bych rád ocenil nově vzniklé akce zavedené v průběhu tohoto volebního období a akce, které se
dočkaly nového formátu. Právě
nový formát se velice osvědčil
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například u Zastávecké pouti,
jež se po mnoha letech přesunula zpět do centra obce a byla
doprovozena řadou akcí, při
nichž mohly vystoupit naše
děti, stejně jako další spoluobčané či zastávečtí rodáci. Domníváme se, že právě na tomto
novém formátu by bylo vhodné
dále pracovat. Podobnou změnou prošla i organizace Hornického dne. Z nově vzniklých aktivit bychom rádi ocenili cyklus
„Zpátky do lavic“ probíhající

DOPRAVA
Vznik naší obce je úzce spojen s hlubinnou těžbou černého uhlí a rovněž s dopravou.
Více než sto let před vznikem
obce existují zmínky o zájezdním hostinci na trase mezi Brnem a Třebíčí a dvacet let před
vznikem obce byla zprovozněna železniční trať mezi obcí
a Brnem. Tyto skutečnosti měly
vliv na vznik obce, její historii,
ale pochopitelně i na její současnost. Mezi pozitiva faktu,
že obec Zastávka je důležitým
dopravním uzlem, patří velice dobrá dopravní obslužnost
a výborné spojení s významnými komunikacemi i železničními uzly. Nevýhodou je vliv
na život obce zejména v době
neustále rostoucí automobilové
dopravy.
Pokud chceme hodnotit výsledky obce v oblasti dopravy
v uplynulém volebním období,
je nutné vycházet z vlastnické
struktury komunikací v naší
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v informačním centru a potvrzující zájem občanů o získávání zajímavých, poutavě podávaných informací z různých
oblastí. Příjemnou akcí bylo
i odhalení pamětní desky Mirku Elplovi, významnému spisovateli spojenému se Zastávkou. Byli bychom velice rádi,
kdybychom v oceňování významných osobností spojených
s obcí i dále pokračovali. Nově
vzniklé prostory informačního centra jsou pravidelným

hostitelem různých výstav, a to
nejen umělců z našeho okolí,
ale též dětí z našich škol.
S informovaností souvisí
i nově zavedená možnost informování prostřednictvím mobilního rozhlasu, kdy mohou
být důležité zprávy přesměrovány přímo do mobilních telefonů či osobních emailových
účtů. S potěšením sledujeme,
že se jedná o službu velice využívanou, o kterou navíc zájem
dále roste.

obci. Obec Zastávka má totiž
zásadní vliv pouze na komunikace, jež jsou v jejím vlastnictví. Nejvyužívanější komunikace jsou nicméně ve vlastnictví
Ředitelství silnic a dálnic (silnice I. třídy od Brna směrem
na Třebíč) a Jihomoravského
kraje (silnice II. třídy směrem
na Zbraslav a Zbýšov). Na úpravy na těchto komunikacích má
obec bohužel pouze malý vliv.
Nejproblematičtější situace
je podle našeho názoru v centru
obce, na státní silnici zejména
mezi křižovatkami na Zbýšov
a Zbraslav a dále pak na krajské silnici od přestupního

terminálu
po
křižovatku
u Hornického domu. Nejviditelnějším úspěchem obce
v tomto volebním období byla
realizace bezpečných přechodů
na ulici 1. máje a na ulici Babická. Realizací došlo ke zlepšení
bezpečnosti zejména chodců,
což vzhledem ke značné frekvenci dětí a studentů místních
škol je velice pozitivní. Možná
ještě důležitějším úspěchem,
byť zatím „neviditelným“, zastupitelstva obce v uplynulém
období je dosažení kompromisu v otázce dalšího řešení dopravy v této části obce. K dosažení kompromisu mezi státem,

krajem, policií, stavebními úřady pověřeného města i kraje
bylo zapotřebí takřka deseti let.
Jsme rádi, že v současné době
již probíhají projekční práce
na řešení této situace. Ze strany
všech investorů – tedy obce Zastávka, státu, i Jihomoravského
kraje je patrná snaha začít s realizací projektovaných změn
v dopravě již v příštím roce.
Zásadní rekonstrukce povrchu
komunikací je v tomto případě pouze vedlejším pozitivem.
Mnohem důležitější je skutečnost, že v centru obce se dočkají rekonstrukce obě problematické křižovatky. Křižovatka
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 15

směrem na Zbraslav bude nahrazena bezpečnější křižovatkou „T – typu“. Křižovatka
u Hornického domu bude díky
rekonstrukci vybudována jako
světelná křižovatka a měla by
být osazená moderním systémem semaforů, jež umožňuje
reagovat na aktuální dopravní
situaci. V rámci rekonstrukce
komunikace na ulici 1. máje
dojde k dobudování dalších
parkovacích míst a pochopitelně i ke změně chodníků,
odpočinkových míst i zeleně
v centru obce. Podobně zásadní úpravou by měla projít i ulice Babická, kde by mělo dojít
k rozšíření této komunikace
tak, aby zde bylo možné vytvořit odbočovací pruh. A to jak
na nově budované parkoviště
(v místech, kde stála zdemolovaná budova – „Bendlák“),
tak i na samotnou hlavní silnici. Ačkoliv se jedná v současné
době jen o popis stavu existujícího zatím jen v projektové dokumentaci, tento kompromis
považujeme za velice zásadní.
Jde o posun, jehož byla obec
Zastávka iniciátorem i úspěšným mediátorem.
Za krátkou zmínku stojí
i spolupráce s Jihomoravským
krajem, kde se podařilo iniciovat alespoň částečnou opravu
komunikaci na ulici Babická
i na ulici Lípová a Kopečky.
Nemálo finančních prostředků investovala obec Zastávka do rekonstrukce komunikací a chodníků v jejím
vlastnictví. Značná část oprav
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těchto komunikací vznikla
poté, co byla prováděna nutná
rekonstrukce vodovodů a kanalizací, jejichž trasy vesměs
zasahují právě do komunikací. Z těch nejvýznamnějších
plošných úprav místních komunikací, jichž je obec Zastávka vlastníkem, bychom
chtěli uvést rekonstrukce silnice v lokalitě Domky a Hutní
osada, na niž navázala oprava komunikace před obecním úřadem a následně rekonstrukce komunikace v celé
lokalitě Kloboučky. Částečnou rekonstrukcí prošly i části ulice Havířská, zejména
pak v okolí uprchlického tábora a nad dětským hřištěm
na ulici Havířská. Výraznou
opravou prošly i komunikace
v okolí školy, zejména pak propojení silnic U Školy a Brusy.
Rekonstrukcí prošel i vjezd
do sportovního areálu Čechie
Zastávka a příjezd ke garážím.
Podařilo se rovněž opravit
část silnice na ulici Sportovní od obchodu až k Domovu pro seniory. Celoplošnou
opravu komunikace se podařilo realizovat rovněž na Dvořákově ulici. V současné době
je dokončována rekonstrukce
komunikace mezi lékárnou
a Dělnickým domem, včetně
úpravy parkování v této lokalitě. Rekonstrukce se dočkaly rovněž některé chodníky na ulici Havířská, chodník
a parkovací místa na ulici Kopečky u č. p. 261. Rovněž probíhá oprava přechodové lávky
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na nádraží, protože
trifikace
železniční

elektrati

Brno–Zastávka má bohužel
značné časové zpoždění, čímž

se oddaluje i řešení problému
přechodu přes nádraží.

POSPOLITÝ ŽIVOT V OBCI, PRÁCE SPOLKŮ A DALŠÍCH
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Zastupitelstvo obce Zastávka věnovalo značnou pozornost péči o pospolitý život
obce a spolupráci se spolkovými, sportovními a dalšími neziskovými organizacemi. Domníváme se, že v této oblasti
bylo v obci dosaženo nemalých
úspěchů. Především je třeba
konstatovat, že nedošlo k redukci počtu neziskových organizací, ale spíše k jejich nárůstu. Za zmínku stojí například
nově vzniklý klub „Zastávecká koule“, který již v prvním
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roce svého působení uspořádal v obci mistrovství republiky týmů v kuličkách a řadu zajímavých turnajů. Domnívám
se však, že i ostatní spolky a organizace měly ze spolupráce
s obcí Zastávka prospěch.
V obci Zastávka působí jedna
z nejaktivnějších hasičských organizací v rámci Jihomoravského kraje, která se vedle hasičské
problematiky věnuje i mládeži,
stejně jako je účastna v podstatě u všech akcí obce. Obec je
však i hrdým zřizovatelem hasičské zásahové jednotky zařazené v rámci integrovaného záchranného systému do režimu
nepřetržité pohotovosti. Jsme
velice rádi, že se obci podařilo

pro zkvalitnění činnosti obcí
zřizované zásahové jednotky
zajistit po více než dvaceti letech novou cisternu.
Obec si velice váží i spolupráce se sportovními organizacemi. Jsme rádi, že se daří i za pomoci obce zajistit v největší
sportovní organizaci TJ Čechie
Zastávka poměrně široké portfolio sportovních aktivit – kopanou, tenis, šachy, florbal,
asociaci sportu pro všechny.
Zejména pak oceňujeme, že se
Čechie Zastávka věnuje intenzivně i mládeži a patří v tomto
směru k nejlepším organizacím
v Jihomoravském kraji. Těší
nás, že se nově objevuje i možnost výchovy tenisové mládeže

v TJ Čechii Zastávka. Sportovnímu oddílu Sokol Zastávka se
v uplynulém období podařilo
zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci sokolovny. Věříme,
že k této rekonstrukci významně pomohla obec nejen finančními prostředky, ale i poskytnutými zárukami. Zastávecký
hokejový klub HC Zastávka se
stal pilířem obnovy mládežnického hokeje v celém našem regionu. Jsme velice hrdi na aktivity tohoto klubu a doufáme, že
prostředky obce Zastávky přispěly k obnově mládežnického
hokeje.
Rovněž náš Klub seniorů
sehrává ve svém okolí roli tahouna této skupiny obyvatel.
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Celoroční aktivity klubu jsou
obdivuhodné a mnohdy by
mohly být inspirací i pro občany o generaci či několik generací mladší. Zastávečtí zahrádkáři
patří taktéž ke spolkům s velice
dlouhou tradicí a oceňujeme, že
i díky příspěvkům obce se jim
podařilo zlepšit prostředí v jejich zázemí, stejně jako udržet
nejdelší zahraniční spolupráci
s kolegy ze Slovenského Grobu.
Nelze alespoň krátce nezmínit
úspěšnou spolupráci s taneční skupinou Mighty Shake Zastávka, která využívá zázemí

v Dělnickém domě a skvěle reprezentuje obec Zastávku na celostátní i mezinárodní úrovni.
Stále populárnější jsou i zájezdy
pořádané Vlastivědným spolkem Kahánek. Ten pomáhá
občany seznamovat s cestovatelskými, kulturními a i dalšími pamětihodnostmi naší krásné země. Obec Zastávka si váží
i stále užší spolupráce se sportovním centrem Zastávka poskytujícím zázemí pro řadu netradičních sportovních aktivit,
jež obec Zastávka rovněž podporuje. Stejně tak obec Zastávka

podpořila v minulém období
například i Myslivecké sdružení Bažant, mažoretky Hvězdičky
a další významné reprezentanty
obce v individuálních sportech.
Jsme velice hrdi na bohatý
spolkový život v obci a doufáme, že zastupitelstvo obce Zastávka k tomuto širokému spektru aktivit přispělo. Jsme rádi,
že většina organizací v obci využila ke zkvalitnění své činnosti i zakoupený obecní autobus
a i tímto způsobem pomohla
obec Zastávka ke zlepšení jejich
činnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zastupitelstvo obce věnovalo problematice životního
prostředí nemalou pozornost.
I z tohoto důvodu vznikl samostatný poradní orgán, Komise životního prostředí obce
Zastávka.
Ve spolupráci se Svazkem
vodovodů a kanalizací Ivančice,
jehož je obec Zastávka aktivním členem, se podařilo zajišťovat rekonstrukci a dobudování kanalizační sítě v obci, stejně
jako rekonstrukce vodovodních řadů. Do budování této
technické infrastruktury bylo
investováno nemálo finančních prostředků, neboť právě
jejich existence je nezbytným
předpokladem pro opravy komunikací, chodníků, pokládání elektrických kabelů do země
či například i možného dobudování optické sítě. Jsme proto
velice rádi, že byla dokončena
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rekonstrukce vodovodů a kanalizací na ulici Domky, Hutní
osada, Kloboučky, ve sportovním areálu, stejně jako na ulici Babická, včetně odkanalizování budov za lékárnou. I díky
aktivitě obce Zastávka je zajištěn dostatečný zdroj pitné vody,
a nemusí tak docházet k omezování spotřeby domácností
i firem.
Velkou pozornost věnovalo zastupitelstvo obce i veřejné
zeleni. Zvládla se revitalizace
první části lesoparku a byla realizována obnova parčíku vedle
kapličky v centru obce. Výsadba
nových stromů proběhla v korytě potoka, stejně jako na ulici
Dvořákova a u dětského hřiště
na ulici Havířská.
Nemalé finanční prostředky investovala obec i do zkvalitnění odpadového hospodářství, zejména pak do podpory
separace. Došlo jak k navýšení počtu nádob pro separaci
v jednotlivých sběrných hnízdech, tak bylo postupně zahájeno zpevňování povrchů
v těchto místech s cílem zlepšit
jejich čistotu. Ke zlepšení separace v oblasti bioodpadů bohužel tvořících dosud největší část
směsných komunálních odpadů, které by bylo třeba třídit,
zavedla obec i sběr biopopelnic
od jednotlivých domů a bytů.
Obec dále pokračovala v rozšiřování nabídky i ve sběrném
středisku odpadů. Zde došlo
kromě jiného i k vybudování
plochy pro uskladnění starých
spotřebičů.
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 21

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCI
Obec Zastávka věnovala
v uplynulém volebním období nemalou pozornost i péči
o další svá veřejná prostranství. Za zmínku stojí zejména
Dělnický dům, kde se podařilo
realizovat rekonstrukci kotelny. Po definitivním odstranění výherních hracích automatů
z obce byl v prostorách bývalé
herny vybudován nový salonek, stejně jako došlo k rekonstrukci podlahy ve velkém sále
Dělnického domu. Dělnický
dům je rovněž postupně vybavován novým nábytkem. Jsme
velice rádi, že Dělnický dům
je pravidelně využíván takřka
všemi organizacemi působícími v obci i jejím okolí.
Značná pozornost byla věnována rovněž sportovnímu
areálu ve vlastnictví obce. Zde
došlo k rekonstrukci sociálního
zařízení a kuchyně v zázemí tohoto areálu, v tenisovém areálu
byla opravena střecha kontejneru, který slouží pro ukládání
antuky. Využitelnost sportovního areálu se rozšířila i vznikem
další sportovní plochy umožňující věnovat se v tomto areálu
například kuličkám, pétanque
a další podobným hrám. Značná péče byla pochopitelně věnována i dalším sportovním
plochám – dvě travnatá hřiště,
tři tenisové kurty, workoutové hřiště, dvě hřiště s umělým
povrchem.
Nemálo finančních prostředků obec věnovala také
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na rekonstrukci veřejného
osvětlení. Nejedná se pouze
o výměnu svítidel, kdy dochází
k výrazné energetické úspoře,
ale i o celkovou výměnu veřejného osvětlení včetně kabeláže, jež v obci začala probíhat
v souvislosti s ukládáním elektrických kabelů do země. Právě
spolupráce se společností ČEZ
zajišťující toto ukládání elektrických kabelů do země bude
v následujícím období zásadní nejen pro další rekonstrukci
veřejného osvětlení, ale též pro
rekonstrukce chodníků a místních komunikací. V současné době se dokončují opravy
veřejného osvětlení, čímž by
se nového způsobu osvětlení
měly dočkat lokality na ulici
Havířská, Nová osada, Martinská osada, Nívky, v okolí školy.
Nové osvětlení bude vybudováno v lesoparku.
Mezi velice využívaná veřejná prostranství v obci patří dětská hřiště. Obec Zastávka zajišťuje pravidelné revize

i opravy stávajících dětských
hřišť. Podařilo se realizovat
i výstavbu nového dětského
hřiště v sousedství Dělnického domu, stejně jako celkovou
rekonstrukci dětského hřiště
na ulici Havířská.
Samostatnou zmínku bychom chtěli věnovat realizované demolici budovy
na ulici Babická, takzvaného
„Bendláku“. V době, kdy obec
Zastávka
kupovala
tuto

budovu, obávala se zejména jejího zneužití k přeměně
na ubytovnu. Dále probíhaly diskuse o možném využití této budovy, kdy i na základě odborných posouzení bylo
rozhodnuto o její demolici. Jak
všichni jistě víte, ta právě v letošním roce již proběhla. Stávající zastupitelstvo zahájilo
i diskuse o možném dalším využití nově vzniklého prostranství v centru obce. Tato diskuse však byla přerušena s tím,
že toto zásadní rozhodnutí by
mělo provést až nově zvolené
zastupitelstvo obce. Domníváme se, že demolicí budovy se
otevřel velice zajímavý prostor
od informačního centra na nádraží, přes volné prostranství
na místě zdemolované budovy až po schody k hlavní ulici
1. máje. Pevně věříme, že úpravou tohoto prostranství vznikne příjemný střed obce využívaný při různých akcích i při
neformálních setkáváních.
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OBEC ZASTÁVKA JAKO SOUČÁST REGIONU, KRAJE,
SPOLEČNOSTI
Obec Zastávka patří sice
mezi nejmladší obce v České
republice, nicméně nesporně
si svými aktivitami vybudovala
respekt a dobré jméno v rámci regionu, kraje i celé České
republiky. Zástupce naší obce
stojí v čele Mikroregionu Kahan, který si za takřka dvacet let
své činnosti vydobyl významné
postavení v životě všech svých
14 členských obcí. Některé aktivity, jako např. olympijský rok
v mikroregionu, Mikroregion
Kahan má talent, setkání seniorů už mají poměrně bohatou
historii. Není navíc mnoho regionů v České republice disponujících vlastním televizním
zpravodajstvím, jež umožňuje lepší vzájemnou informovanost o dění v jednotlivých obcích. Mikroregion Kahan byl
rovněž hybatelem vzniku „Letního kina“, které si rychle získalo ve všech obcích oblibu
a dodnes se mikroregion podílí na obnově vybavení letního
kina.
Obec Zastávka je zastoupena
rovněž ve vedení Svazku vodovodů a kanalizací, jenž obcím
výrazně pomáhá jak s budováním a provozováním vodovodní a kanalizační sítě, ale především pak se zajišťováním zdrojů
pitné vody, což je úkol stále obtížnější. Jsme však rádi, že díky
koncepční práci tohoto uskupení nemusí docházet ve více
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než 30 členských obcích k omezování přístupu k pitné vodě.
Obec Zastávka byla zakládající obcí odpadové společnosti KTS Ekologie, v jejímž vedení dodnes sehrává zástupce
obce Zastávka významnou roli.
V průběhu deseti let existence
této společnosti se významným
způsobem zkvalitnila zejména
separace odpadů a naše odpadová společnost je nositelem
řady aktivit v rámci Jihomoravského kraje. Nemálo dalších
obcí a měst se inspirovalo vznikem naší komunální odpadové
společnosti.
Obec Zastávka se také výrazně podílela na rozšíření regionálního působení městské
policie a především pak na zajištění fungování její nepřetržité činnosti. Vítáme, že regionální charakter městské policie
je podporován i ze strany jejího zřizovatele, města Rosic. Jak
pan starosta, tak i velitel městské policie koordinují aktivity

městské policie přímo s představiteli jednotlivých obcí.
V oblasti spolupráce s městem Rosice bychom chtěli zmínit i úspěšný společný projekt
Seniortaxi pomáhající řadě
starších spoluobčané v přístupu
ke zdravotní péči.
Obec Zastávka je podílníkem
v obecně prospěšné společnosti „Regionální úzkorozchodná
železnice“, která provozuje jednu z nejvýznamnějších turistických atrakcí v jihozápadní části
Brněnska. Význam této turistické atrakce oceňuje i Jihomoravský kraj. Ten je pravidelným
dárcem nemalých finančních
prostředků pro úzkorozchodnou železnici. V uplynulém
volebním období se podařilo dokončit výstavbu trati ze
Zbýšova do Zastávky, od letošní turistické sezóny je nástupním místem přímo nádraží
v Zastávce. Podařilo se rovněž
dokončit rekonstrukci parní
lokomotivy Henschel z roku

1913 a zakoupit další parní
lokomotivu.
Obec Zastávka si je rovněž
vědoma
skutečnosti,
že se na jejím katastru nachází azylové zařízení, které není zařízením obce, ale
ministerstva vnitra. Zástupce obce je součástí poradních

orgánů na ministerstvu vnitra
a ve správě uprchlických zařízení, čímž je umožněna rychlejší reakce na možné problémy
případně plynoucí z existence
tohoto zařízení v obci.
Z obdobného důvodu je
obec
Zastávka
zastoupena například i ve sdružení

Energoregion 2020, v němž
jsou začleněny obce spadající
do zóny havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany.
Oceňujeme, že i na této půdě
se i díky obci Zastávka daří
zachovávat otevřenou diskusi
a rychlou reakci na vznikající
problémy.
Volení zástupci obce však
samozřejmě spolupracují v poradních orgánech na Jihomoravském kraji, centrálních
úřadech, stejně jako na Úřadu
vlády České republiky. Jsme
přesvědčeni, že i díky aktivitám v orgánech na různých
úrovních mají obec Zastávka
a její aktivity respekt a patří
i mezi úspěšné žadatele v řadě
dotačních titulů.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Zastávka vzešlé z voleb v roce 2014 je
tvořeno 11 členy: Petr Pospíšil – starosta obce, Zdeněk Milan – místostarosta obce, Petr
Pečenka – předseda finančního výboru, Martin Oujezský –
předseda kontrolního výboru,
Jaroslava Baštařová – předsedkyně komise životního prostředí, Anna Štrofová – předsedkyně sociální komise, Petr
Krupica – předseda stavební
komise, Aleš Dumek – předseda informační komise, Zdeněk Strnad – předseda komise školské a volnočasových
aktivit, Lenka Janzová, Bronislav Leitner.

V průběhu volebního období nedošlo k žádné změně
ve složení členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Zastávka se v průběhu čtyř let sešlo
na 45 veřejných zasedáních, při
nichž hlasováním rozhodovalo v takřka 1 200 případech. Je
potěšitelné, že v 99 % hlasování
se podařilo najít konsensuální
stanovisko. Domníváme se, že
i to je jeden z důvodů nemalého počtu uskutečněných akcí,
stejně jako toho, že přes nemalé investice se i díky získaným
příjmům, včetně příjmů dotačních, podařilo zajistit bezproblémové financování všech
aktivit. Obec v jednotlivých

letech tohoto volebního období vždy hospodařila s kladným
hospodářským výsledkem –
v roce 2014 to bylo ve výši cca
5,6 milionů korun, v roce 2015
ve výši cca 8,2 milionů korun,
v roce 2016 ve výši cca 5,8 milionů korun a v roce 2017 ve výši
7,1 milionů korun. I díky odpovědné rozpočtové politice předešlého zastupitelstva obce má
obec finanční zázemí pro svůj
další rozvoj.
za Zastupitelstvo
obce Zastávka
starosta RNDr. Petr Pospíšil
(textová část)
místostarosta Zdeněk Milan
(obrazová část)
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ZASTÁVECKÁ POUŤ JINAK
Asi tak by se dal pojmenovat průběh letošní
zastávecké pouti. Už několik let se vedení obce více
zabývalo tím, jak oživit naši každoroční pouť.
Ne, že by se nám ta stávající nějak razantně nelíbila, ale
pořád nás trápila vcelku malá
účast a hlavně jakýsi stereotyp
ní průběh. Pár kolotočů, v sobotu pouťová zábava a v neděli vlastní, ale téměř malinká
pouť. Nechci říci, že tomu tak
bylo vždycky, ale pravdou je,
že od doby, co jsem byl malé
dítě, se pouť v Zastávce podstatně změnila. Dávno byla
doba, kdy fotbalové hřiště bylo
plné kolotočů, stánků a hlavně
zboží, které se v průběhu roku
nedalo nikde koupit. Možná
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proto také už o poutní neděli se v areálu hřiště nepohyboval žádný dav lidí okupující
kolotoče, stánky a restaurace
jakoby nestíhala pod přívalem
účastníků. Od starších lidí jsem
slýchával, že kdysi bývala pouť
u Dělnického domu, dokonce se dochovaly i nějaké fotografie z takovýchto akcí. Možná právě proto, nebo také díky
tomu, že si v letošním roce připomínáme 100 let od vzniku
Československa a vracíme se
v mnohém k historii, vyklíčila
myšlenka připravit zastáveckou

pouť jinak. Samozřejmě jsme si
všichni uvědomovali, že to nebude jednoduché, neměli jsme
žádné zkušenosti. Na druhou
stranu to ale byla výzva, kterou
jsme nechtěli jen tak vzdát.
Proto vedení obce spojilo
všechny instituce a fungující
organizace dohromady a společně se začala letošní pouť
plánovat a připravovat. Když
se zveřejnila první informace
o změně místa pouti, našli se
i tací, jež nás nešetřili kritikou:
že pouť už je přece víc než třicet
let na hřišti, je hloupost rozdělit místo pouťové zábavy a místo pouti, včetně mnoha dalších připomínek. I když jsme
si nebyli úplně jistí, přesto jsme
do tohoto riskantního podniku

šli. Pořád nás držela myšlenka
pouti jako akce celé obce konající se ve středu obce. Bylo
nám jasné, že Zastávka nemá
náměstí, ani vlastní náves, ale
na druhou stranu prostor před
pomníkem a zahrada u Dělnického domu jisté možnosti
nabízely. Navíc přece jen existovala i zkušenost s organizací
Dnů Zastávky, a tak malá naděje na úspěch existovala. A tak se
všichni dali do práce, započalo
plánování umístění kolotočů,
atrakcí, podia a především příprava programu. Občas se sice
objevil nějaký problém, například když nám nechtěl E.ON
zřídit přípojku elektřiny pro
kolotoče, nebo když díky poškození kapličky byla ohrožena mše svatá. Nicméně každá
akce přináší problémy a je nutné se s nimi vypořádat. Když se
tak nad tím zamyslím a zpětně
vzpomínám, jak vše probíhalo, myslím si, že to byla akce
úspěšná.
V neděli dopoledne proběhla mše svatá, sice v provizorních podmínkách v zahradě
Dělnického domu, ale možná
o to krásnější. Představím-li
si množství účastníků, nejsem
si zcela jistý, zda by se všichni vešli do naší malé kapličky.
Následoval bohatý program
zajištěný snad všemi organizacemi působícími v obci. Kdo
přišel, měl možnost zhlédnout
Akademii spolků a organizací, na níž se podíleli Dům dětí
a mládeže Zastávka, Mighty Shake Zastávka, Základní

umělecká škola Zastávka, Mažoretky Hvězdičky, Sport centrum Zastávka, Hasiči Zastávka
a mnoho dalších. V programu
nechybělo ani divadelní představení divadla Kufr – Doktorka Kuželka a Aduši. Celý
program v zahradě byl pak zakončen prvním ročníkem ZastFestu, na němž vystoupila Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
s kapelou a program uzavřel
svým vystoupením zastávecký
rodák J. A. Kronek se skupinou
Alband.
Pouť se však neodehrávala pouze v zahradě Dělnického
domu. I na prostranství před
Domem zdraví a hlavně u pomníku byl v plném proudu jarmark plný stánků se vším možným a na pouťové atrakce se
v mnoha případech stála fronta.
Když pozdě odpoledne vše pomalu končilo a začalo se uklízet,
všichni ti, kteří se na organizaci letošní pouti podíleli, vnímali pocit spokojenosti. I když

jsme se v prvopočátku hodně
báli, myslím si, že se nám letošní pouť doopravdy povedla. Asi
má něco do sebe rčení, že lidé
se mají scházet v srdci obce.
To, že se letošní pouť vydařila, je zásluhou řady lidí, kteří do toho s námi šli, a ti si zaslouží velké poděkování. Proto
bych chtěl poděkovat pracovníkům Regionálního informační
centra Zastávka za celou organizaci poutě, hasičům za zajištění technického zázemí, všem
účinkujícím za skvělá vystoupení, fotbalistům za uspořádání pouťové zábavy a mnoha dalším, kteří nás podpořili.
Dnes už víme, že pouť můžeme uspořádat tam, kde bývala
v minulosti a možná díky demolici „Bendláku“ se nabízí
i možnost tuto akci ještě vylepšit a rozšířit. Uvidíme za rok,
třeba budeme všichni příjemně
překvapeni.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

starosty obce Zastávka končí v září svoji
čtyřletou práci ve volebním období 2014–2018
Ve stejném složení, jak jsme
začínali: J. Baštařová, Z. Milan, A. Dušková, J. Chmelíček a Z. Pospíšil také končíme.
Scházeli jsme se pravidelně
každý měsíc (mimo červenec).
Zápisy z jednání jsou uloženy
na OÚ Zastávka a nechybí ani
jeden.
Za uplynulé volební období
patřily do okruhu problémů,
které jsme pomáhali vedení
obce řešit, hlavně: problematika třídění odpadu, zkvalitnění prostředí sběrného dvora,
vybavení domácností bio popelnicemi a taškami na třídění
odpadu. Dále všechny investiční akce – kanalizace, vodovod,
silnice, chodníky, osvětlení –
tam všude se také jednalo o životní prostředí. Kácení starých
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stromů, vysazování nových,
úpravy sběrných míst, změny
v lesoparku u školy a v parku
na kopci práce vedle kapličky.
Často jsme řešili čistotu v obci
a problémy s některými majiteli pejsků. Mnoho záměrů se podařilo, další zůstaly.
Teď sice vypadá naše obec
jako jedno staveniště – někde se bourá, jinde se opravuje
most, provádí se průtahy vodovodního potrubí tam, kde ještě
pitná voda není. Připravují se
projekčně další investiční akce.
Tam, kde už je vše v „zemi“, se
dokončují úpravy silnic, chodníků a zelených pásů.
Při jednáních komise přednášeli členové připomínky od vás,
občanů obce, a tyto se potom
vyřizovaly
prostřednictvím

pana místostarosty Z. Milana a pracovníků provozní čety
obecního úřadu.
Není vše hotovo, mnoho
akcí ještě čeká a připravuje se
na další volební období, a tak
mi na závěr dovolte poděkovat všem členům končící komise životního prostředí za jejich
práci, ale také všem vám, kteří
máte zájem o to, aby naše obec
a život v ní byly pro občany co
nejpříjemnější.
Věřím, že se podaří mnoho
dobrých věcí udělat i v dalším
období, ale bude záležet na každém z nás, jak se k některým
problémům dokážeme postavit
a měnit je…
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP
obce Zastávka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Vážení spoluobčané, čas od času se může přihodit, že nastanou situace, kdy člověk neví, na koho
se obrátit s žádostí o pomoc, nebo s vyřešením nějakého problému. Proto si dovolím zveřejnit pár
kontaktů, na něž se můžete obracet a kde by vám měli pomoci vzniklé problémy řešit…

• nefunguje kabelová televize – volat pana Matulu 604 919 004
• máte poruchu na vodovodní přípojce nebo kanalizaci – volat oddělení poruch Vodárenské akciové
společnosti, a. s.: pohotovost vodovody – 602 586 482, pohotovost kanalizace – 602 466 221
• nejde vám elektřina – volat poruchovou službu E.ON – 800 22 55 77
• nejde plyn – volat poruchovou službu GridServices – 1239
• naleznete zatoulané zvíře (pes, kočka a podobně) – volat Městskou polici Rosice – 733 733 156
• někdo ničí veřejné prostranství, rozdělává oheň na nepovolených místech, obtěžuje svým chováním
okolí, máte podezření ze spáchání trestného činu – volat Polici ČR – 158 případně Městskou policii
Rosice – 733 733 156
• chcete pálit klestí a podobně – takovéto pálení lze zadat na webu www.firebrno.cz – záložka na pravé
straně webové stránky – pálení klestí/hlášení hasičům, případně hlásit na telefon 150.
Samozřejmě máte-li jakýkoliv problém a nevíte si rady, můžete se také obrátit na nás osobně přímo
na obecním úřadě, nebo telefonicky na číslo 546 429 048.
Zdeněk Milan, místostarosta obce

Poděkování…
Vážení Zastaváci!
Prostřednictvím ZZ bych
chtěla poděkovat vedení obce,
hasičům, vedení a všem zaměstnancům Domu dětí.
Těch akcí, za které je třeba
děkovat, už bylo mnoho, ale
to, co připravili letos 2. 6. 2018,
bylo velkolepé, nádherné. Tento krásný, vydařený den začal
už dopoledne, kdy na stadionu probíhaly hasičské závody
o pohár starosty obce. Bylo to
krásné – se vším všudy.
Nechybělo nasazení, zklamání, radost z vítězství,

nechyběly medaile, poháry,
dárečky, které závodníci obdrželi přímo z rukou usmívajícího pana starosty. Odpoledne proběhla velkolepá oslava
Dne dětí.
Výborná nálada, žádné otrávené obličeje. Probíhaly soutěže a všude kolem
příjemné a usměvavé tváře.
Usměvaví a obětaví „kluci hasiči“, pod vedením pana Milana, neúnavně děcka vozili
na sekačkách a lanovce.
Je třeba také vyzvednout možnost bohatého

občerstvení a posezení, kde
se dospělí pobavili. Pěkný
den ještě umocnilo skvostné počasí a famózní seskoky
padákem.
Milí Zastaváci, nefrflejte
a važte si ještě více všech obětavých lidí, co v obci máme!
Není to všude tak. Možná
za vše hovoří věta naší vnučky, když jsme se v podvečer
vraceli domů: „Hm, babi, škoda, že to není ještě zítra.“
Děkuji, M. S.
(redakčně neupraveno)
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HORNICKÉ SLAVNOSTI – LETOS 29. ZÁŘÍ
V ZASTÁVCE A VE ZBÝŠOVĚ
Letošní ročník Hornických
slavností bude jiný zejména
proto, že bude chtít dostát pravému významu svého názvu.
Bude hlavně o hornictví – tedy
o pozůstatcích hornické historie, které v našem regionu zbyly, a bude slavností závěru podzimu pro malé i velké.

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Víme, že letos nepřijede parní vlak. ČD navzdory vyžádanému posunu termínu akce
nedostály slibu vypravení soupravy, tak jako tomu bylo v minulých letech. Z Brna však pojede historický autobus, který
bude po celý den zajišťovat kyvadlovou dopravu mezi Zastávkou a Zbýšovem.

A to nové, nač se můžete těšit,
je zpřístupnění těžní věže Simson, výšlapy na zbýšovskou haldu, jízdy parních vláčků MPŽ
a bohatý kulturní program v zahradě Dělnického domu i přilehlého okolí.
V 8:00 hodin začne řemeslný jarmark s ochutnávkou jídel
černých jako uhlí. Nebude chybět speciální hornická klobása
z Masozávodu Hadač a Zapletal, speciální várka lokálního
piva Boží požehnání ani zabijačka v Dělnickém domě. Otevřeno bude i RIC Zastávka, kde se
budete moci registrovat do putovní hry po hornických dílech.
Po absolvování všech výletních míst, budou účastníci hry

odměněni originálním suvenýrem. V 9:00 hodin vás na podiu přivítá dixieland Louisovi
sirotci se zpěvákem Karlem Strykem, jehož chraplák je jedinečný.
Můžete se těšit i na divadelní
představení na chůdách Balady
nevěsty a smrti, akustickou kapelu LuPe, soutěžní stanoviště
DDM Zastávka, veteránský guláš z polní kuchyně a historická
vozidla VVC Březník, techniku
zastáveckých Hasičů nebo výstavu zahrádkářů.
Novinkou letošního ročníku
bude i svoz autobusovou dopravou z okolních obcí. Přesný jízdní řád bude zveřejněn na webu
a na plakátech.
Lukáš Volánek, RIC Zastávka

V ZASTÁVCE OŽILA HISTORIE
U příležitosti 100. výročí založení republiky zorganizovalo
RIC Zastávka ve spolupráci s Klubem absolventů gymnázia
rekonstrukci návštěvy prezidenta Masaryka.

Akci podpořila obec Zastávka a partnery akce bylo
Technické muzeum Brno,
Muzeum průmyslových železnic, hasiči Zastávka a restaurace Dělnický dům.

„Prvorepubliková zastávka“
byla zároveň zahájením stejnojmenné výstavy, která po celé
prázdniny lákala do prostor regionálního informačního centra
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návštěvníky místní i turisty z širšího okolí a ze zahraničí.
V blízkosti zastáveckého nádraží vyrostlo 30. června legionářské ležení. Plné vagony
vláčků muzejní železnice vypouštěly páru na trati mezi Zastávkou a Zbýšovem. Prezidentská delegace, kterou přivezl
elegantní kabriolet Laurin a Klement, se v Zastávce zastavila

Před kapličkou

na důležitých místech a velmi
věrně se podařilo zrekonstruovat i jednu ze zachovaných dobových fotografií.
V RICu probíhaly přednášky
o kávě, hasiči z Neslovic předvedli autentický požární zásah
s koňskou stříkačkou a nově
pokřtěná odpočinková terasa
se stala podiem pro swingovou
kapelu i zázemím pro letní kino.
Mikroregion Kahan se v červnu 2018 stal krajem, kde historie
ožívá. Pevně věřím, že „Prvorepubliková zastávka“ byla pouze první vlaštovkou početného
hejna jejích následovnic.
Lukáš Volánek, RIC Zastávka

Slavnostní zahájení Prvorepublikové zastávky

Prvorepubliková koňská stříkačka hasičů z Neslovic

Součástí návštěvy byla i projížďka vlakem

Zastávecké nádraží v rytmu swingu
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UPLYNULO 100 LET OD VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
Zahraniční odboj sdružený v Československé národní
radě v Paříži byl nejdůležitější. Mohl v zahraničí svobodně propagovat myšlenku
nového samostatného státu ve střední Evropě – Československa. Koncem války
vznikl paradoxně stát, který měl svoji vládu, prezident
profesor Masaryk, ministr
zahraničních věcí Dr. Beneš
a ministr obrany Dr. Štefánik. Měl dokonce svoji armádu, která bojovala na západní
a východní frontě. Vláda byla
uznána Francií, Itálií a USA,
tedy vítěznými státy I. světové války, ale neměla ještě
svoje státní území. Úsilí zahraničního odboje proti Rakousku-Uhersku bylo však
podporováno ještě dalšími
organizacemi a jednotlivci.

Domácí odboj
nazývaný Maffie
V čele domácího odboje stála také trojice významných mužů Dr. Karel Kramář,
Dr. Alois Rašín a starosta České obce sokolské Dr. Josef
Scheiner. Nevýhodou domácího odboje bylo, že byl pod
dohledem rakouských úřadů,
zejména tajné rakouské policie. Všichni tři byli zatčeni
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a nad A. Rašínem a K. Kramářem vyneseny rozsudky smrti.
Josef Scheiner byl pro nedostatek důkazů propuštěn, ale
důsledkem jeho zatčení bylo
rozhodnutí rakouského ministerstva vnitra z 24. listopadu 1915, kterým byla Česká
obec sokolská úředně rozpuštěna a bylo zastaveno vydávání Věstníku sokolského. Josef
Scheiner však dál neohroženě
pracoval v odboji a připravoval se na nejdůležitější okamžik, který přišel 28. října
1918. Sokolové podle předem
připravovaného plánu hlídkovali v ulicích, aby nedocházelo
k excesům. Díky provázanosti jednotlivých žup v Čechách
a vzorné přípravě mohli sokolové v prvních dnech nového československého státu
zastoupit úlohu dosud neutvořených bezpečnostních složek. Zejména v prvních dnech
nové republiky bylo nutné zabránit střetům mezi českým
a německým obyvatelstvem.
Díky amnestii Karla I., který nastoupil na císařský trůn
po smrti Františka Josefa I.,
byli A. Rašín a K. Kramář z vězení propuštěni a rozsudky
smrti byly zrušeny. K. Kramář
se stal v československé vládě
předsedsedou vlády a A. Rašín
ministrem financí

České a slovenské
spolky působící v USA
České a slovenské spolky
v USA podporovaly od začátku světové války myšlenku
utvoření nového státního útvaru v Evropě – Československa.
Jejich úsilí vyústilo v Pittsburskou dohodou, která písemně
vyjádřila podporu vzniku nového státu v Evropě.
Dne 30. května 1918 se sešli
zástupci spolkových organizací působících ve Spojených státech, aby podpořili vznik společného státu Čechů a Slováků.
Byli to zástupci Slovenské ligy,
Českého národního sdružení, které zahrnovalo zejména sokolstvo, a Svazu katolických slovenských duchovních.
Za přítomnosti T. G. Masaryka
podepsali tento významný dokument: A. Mamatay (Slovenská liga), Milan Geting (České národní sdružení) a Josef
Murgaš (Svaz katolických slovenských duchovních).
Tento dokument byl důležitý, protože vyjádřil podporu
Čechů a Slováků žít společně
v jednom státě. České a slovenské spolky v USA podporovaly ČSNR sídlící ve Francii
také finančně.

Československé legie
Významnou úlohu sehráli
Češi a Slováci v československých legiích. Československé legie bojovaly na frontách
v Rusku (největší čs. zahraniční armáda), ve Francii a v Itálii. V Itálii zasáhli českoslovenští legionáři rozhodujícím
způsobem v bojích na řece
Piavě v červenci 1918. Československé legie se staly po návratu do vlasti základem nově
budované československé armády a účinně zasáhly na jaře
roku 1919 v bojích na Slovensku proti Maďarům.

Jednotlivci
Podíl na vzniku Československa mají také jednotlivci
podporující vznik samostatného státu Čechů a Slováků. Byla
to světoznámá česká operní pěvkyně Emma Destinová,
která byla spojkou mezi domácím a zahraničním odbojem.
Ve Francii to byl Ernest
Denis, francouzský historik,
slavista a bohemista, důvěrný znalec českého prostředí.
V průběhu války spolupracoval
s několika tiskovinami, které
Češi ve Francii vydávali. V časopisu Nazdar se 3. října 1914
ostře vyjádřil proti rakousko-uherské monarchii a podpořil
myšlenku samostatného českého státu. Založil také nové periodikum „La Nation Tchégue“,
které vyšlo poprvé 1. května
1915. Při 500. výročí upálení

Ernest Denis * 1849 – † 1921

Mistra Jana Husa 6. července
1915 připomněl ve svém projevu veřejnosti význam české
reformace. Na jeho projev navázal T. G. Masaryk s vyhraněním se proti Rakousku. Každý
Čech se musí rozhodnout buď
pro reformaci, tedy ideu českou, nebo pro protireformaci,
tedy ideu rakouskou. Masaryka a Denise spojovaly také společné profesní zájmy. Po ukončení války se Denisovi dostalo
uznání nejen v nově vzniklé
Československé republice, ale
také ve Francii.
Důležitou osobností pomáhající zahraničnímu odboji

ve Francii byla madame Clair
de Jouvenel, jež vlastnila v Paříži salon, v němž se scházeli
významné pařížské osobnosti.
Ona zajistila setkání Masaryka
a Štefánika s předsedou francouzské vlády A. Briandem
v únoru 1916. Po tomto setkání začala francouzská vláda
oficiálně podporovat myšlenku
samostatného Československa, vznik československých
legií a ČSNR a její členové byli
uznáváni jako představitelé
Československého státu.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

TÁBOR MLADÝCH
HASIČŮ 2018

V sobotu 14. července 2018 bylo od rána na hasičské zbrojnici
velice živo. Tentokrát ale naši hasiči neodjížděli nikam na soutěž,
tak jak tomu bylo mnoho sobot před tím. Důvodem byla
příprava k odjezdu na letní tábor mladých hasičů.
Od časných ranních hodin
na hasičské zbrojnici členové
našeho hasičského sboru pracovali na tom, aby vše klaplo
na jedničku. Tato práce zabrala celé dopoledne, jejím
výsledkem bylo naložení veškerého vybavení, potřebného
pro tábor, příprava autobusu a už nám jen chyběly děti.
Ty se začaly objevovat těsně
po obědě a každé bylo vybaveno pořádným kufrem. Podle velikosti některých zavazadel měl člověk občas pocit,
že tábor bude trvat minimálně měsíc. Tak jako v několika předchozích letech byl i letošní tábor pořádaný společně
s hasiči z Hrušek u Křenovic
a volba pro letošní rok padla na ověřené místo: Rekreační středisko „U jezu Krkavec“
v těsné blízkosti řeky Nežárky
u Veselí nad Lužnicí. Na toto
místo také těsně po jedenácté
hodině vyrazil obecní autobus
s celým doprovodem.
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I když je v letošním roce díky
opravám snad všech silnic v republice doprava na jakékoliv
místo celkem slušnou komplikací, přesto jsme po třech hodinách jízdy dorazili do cíle.
Po příjezdu a nezbytném ubytování do chatek jsme započali
s budování našeho hasičského
tábora. Uprostřed „náměstíčka“
byl postaven stan se zázemím,
který po celou dobu tábora plnil především funkci klubovny.
Následovalo rozdělení do oddílů, seznámení s vedoucími
a instruktory a samozřejmě
také s letošním tématem tábora, jímž bylo Potterovské kouzlení. Díky tomu vznikly oddíly
Nebelvír, Mrzimor a Zmijozel
a děti si ke každému oddílu vytvořily svoji vlastní vlajku. Nechyběla samozřejmě ani celotáborová vlajka připravená našimi
šikovnými instruktory. Večer
jsme pak uzavřeli rozdělením
do nočních hlídek a společným
čtením pohádky.

Ráno už začal táborový program naplno: budíček, rozcvička, snídaně, ranní hygiena
a dopolední program plný her
a soutěžení. Tábor se konal již
v období velkých veder, a tak samozřejmě nechybělo ani koupání. Tentokrát celý tábor vyrazil
na nedaleké Veselské pískovny.
Následující dny jsme věnovali
přípravě a výcviku jízdy v kánoích, jelikož bylo v plánu sjíždění řeky Nežárky. Bojovali
jsme samozřejmě také s plněním úkolů, které se započítávaly
do celotáborové hry Potterovského kouzlení. Čas jsme však
netrávili jen v táboře, ale také
jsme vyrazili na výlety. Prvním
byl výlet do Slavonic, kde naše
expedice prozkoumala Slavonické podzemí a také původní
opevnění hranic s Rakouskem.
Dnes už všichni z nás vědí, co je
to „řopík“, k čemu sloužil a proč
vlastně nebyl využit při obraně
České republiky, když nás okupovala armáda fašistů.

Následující den jsme měli informaci o tom, že u nás doma
prší. My jsme si však v jižních
Čechách užívali sluníčka, a tak
jsme si dopoledne malovali táborová trička a odpoledne jsme
autobusem vyrazili o 10 km výš
nad tábor, kde nás autobus vysadil spolu s kánoemi, a my se museli do tábora dopravit po řece.
I když bylo natrénováno, některým pořád rozdíl mezi zadákem
a háčkem trošku dělal problém.
Ale i přes počáteční malé komplikace nakonec všichni celý
desetikilometrový úsek sjeli až
do tábora, a to i včetně jednoho
malého jezu. Večer jsme zakončili hraním scének, které si děti
připravily a všechny svými humornými příběhy pobavily. Musím konstatovat, že z některých
nám možná rostou divadelní
hvězdy. Následující den jsme
využili sluníčka a opět proběhlo koupání v řece Nežárce i hraní celotáborové hry. Také jsme
uspořádali malou kulinářskou

soutěž a to vaření oddílového
guláše v kotlíku na venkovním
ohništi. Na závěr si všichni táborníci vyzkoušeli staré pravidlo… co si uvaříš, to si také sníš.
Ale nebylo třeba žádných obav,
gulášek se všem opravdu povedl, a tudíž nikdo nebyl hladem
a všichni šli spát s plnými bříšky.
O den později jsme vyjeli
na zámek do Hluboké nad Vltavou. I když bylo neskutečné
horko, nakonec jsme společně
vystoupali až nahoru k zámku
a absolvovali společnou exkurzi v jeho krásných prostorách
s velmi zajímavým výkladem.
Na závěr prohlídky byly všechny naše děti pochváleny za to,
jak byly pozorné, podávaly zajímavé dotazy a hlavně nerušily.
Taková pochvala potěší. Následně jsme si šli prohlédnout ještě
zámecký park, kde jsme potkali herečku Lucii Polišenskou
alias Verunu ze seriálu Ohnivé
kuře. Je to velice milá herečka,
a i když tam měla své osobní

aktivity, našim dětem neodmítla a společně se s nimi vyfotila. Dokonce nám i prozradila, že
jako dítě byla také malá hasička.
Úplný závěr letošního tábora
byl věnován posledním hrám,
které patřily do celotáborové
hry, kdy tou poslední bylo hledání táborového pokladu. Protože máme všichni rádi spokojené výrazy ve tvářích dětí, tak
si každý oddíl našel svůj poklad,
aby nebyl nikdo ošizen.
Poslední večer samozřejmě
nechyběla táborová diskotéka
a ráno už se balilo. Vyhodnotili jsme celotáborovou hru, byly
rozdány diplomy, účastnické listy a samozřejmě každý účastník
obdržel také pamětní medaili.
Pak se už jen nakládalo, loučilo
s personálem a nakonec se vyrazilo k domovu. I v letošním
roce se loučení neobešlo bez
slziček, nebyly to však slzy bolesti, ale slzy loučení. Opět, tak
jako každý rok, i na letošním táboře vznikla nová kamarádství
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inzerce

a možná i nějaká ta dětská láska. To už k táboru
patří a my jsme rádi, že jsme mohli dětem zpříjemnit malou část letních prázdnin a těšíme se, až
vyrazíme společně zase příští rok na další tábor
mladých hasičů.
Každá úspěšná akce si zaslouží poděkování,
proto bych tak rád učinil i já. V prvé řadě bych
chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na letošních přípravách tábora, především členům našeho hasičského sboru, vedoucím a instruktorům.
Poděkování si také zaslouží obce Zastávka a Moravská hasičská jednota, jelikož bez jejich finanční
a materiální podpory bychom v dnešní době nebyli schopni tábor realizovat. Každý tábor připravujeme minimálně půl roku předem a já jsem rád,
že se pořád najde dostatek ochotných lidí, kteří
se této aktivitě věnují, investují do ní týden vlastní dovolené a dají svůj čas dětem, které by se třeba doma o prázdninách nudily. Ještě jednou díky
všem a za rok na shledanou.
Zdeněk Milan,
starosta Hasičského sboru Zastávka

ČESKÝ MED
PŘÍMO
OD VČELAŘE
ZE ZASTÁVKY
vám nabízí zájmový
včelař Radim Pokorný
na adrese:
Zastávka, Brusy 292,
telefon 776 071 732.
Med je možné zakoupit
na výše uvedené adrese,
popřípadě se domluvit
na dopravě až domů.

KLUB SENIORŮ
V červnu se schůze
klubu konala u pana
Vyhnalíka v Lukovanech.
Tímto posezením
jsme slavnostně
zakončili půl roku
práce v klubu. Zájezd,
který byl naplánován
na Litomyšlsko,
se bohužel nekonal,
protože velká část
členů klubu odjela
do Chorvatska. Konaly se
však vycházky.
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Vycházka Lysice – Lomnice, foto L. Říhová

Brodíme Oslavku pod Lamberkem, foto B. Vinohradský

Vycházky byly i v červenci
a srpnu, i když letos vzhledem
k velmi teplému počasí jsme
se rozhodli čtyři připravované

vycházky nakonec neuskutečnit. První prázdninová vycházka proběhla 10. července. Jelo se do Náměště nad

Zubštejn z 13.–16. stol. v katarstru Vír, foto B. Vinohradský

Oslavou a odsud kolem Sedleckého hradu a Oslavky se šlo
do Březníka a do Kralic.

Jeskyně Blanických rytířů u Kunštátu, foto B. Vinohradský
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Dne 17. července jeli účastníci vycházky do Brna, následovala cesta do Tišnova
a do Bystřice nad Pernštejnem. Odsud se šlo ke zřícenině Aueršperku, do Pivonic,

Zubštejna a vycházku jsme zakončili v Nedvědicích.
Naše poslední prázdninová vycházka vedla 28. srpna do oblasti bitvy tří císařů

ŠKOLSTVÍ

Mohyla míru, památník „Bitvy tří císařů“ z r. 1805,
foto B. Vinohradský

po trase Prace, pomník Tří císařů u Zbýšova u Brna, Křenovice, Brno.
Zora Stejskalová,
za Klub seniorů Zastávka

Bystřice n. Perštejnem, pohádková alej,
foto B. Vinohradský

RUŠNÉ LÉTO V DOMEČKU
Letošní slunné léto přálo
koupání. I bazén v našem domečku byl přes léto hojně využíván a děti na táborech v něm
radostně skotačily. Přes léto
se v domečku uskutečnilo šest
příměstských táborů, dvě fotbalová soustředění a jeden
kemp airsoftu.
O mnohém vypovídají názvy našich táborů: Cesta kolem
světa, Robinsoni, Stroj času,
Sporťáček, Alenka v říši divů,
Duhový týden. Zaměření táborů bylo sportovní, výtvarné,
dobrodružné, naučné, ale vždy
šlo hlavně o zábavu. I letošní rok
nás navštívili rytíři, a dokonce
nám předvedli ohnivou show.
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Skoro na každém táboře nás čekal nějaký výlet. Děti navštívily
peklo Čertovina, Pohádkovou
vesnici, výstavu Kosmos, Jump
park, minigolf a jiné. Děkujeme
obci Zastávka za možnost využívat obecního autobusu na táborové výlety. Díky tomu se nám
podařilo udržet nízké ceny táborů a přitom jsme mohli vybírat opravdu pěkné výlety a nemuseli řešit cenovou a časovou
dostupnost.
Teď už jsme v září a začaly
nám fungovat zájmové kroužky. Budeme rádi, pokud si i vy
a vaše děti některý z nich vyberete. Rádi se s vámi setkáme.
Kroužky máme pro školáky, maminky s dětmi i dospělé. Úplný

přehled našich akcí a kroužků
naleznete na našich internetových stránkách www.ddmzastavka.cz. Pokud vy sami něco
umíte a toužíte se o svou dovednost podělit, případně ji někoho
naučit, neváhejte a napište nám
(ddmzastavka@iol.cz). I vy se
můžete stát vedoucím kroužku,
nebo nám pomoci na některé
naší akci.
Dalším příjemným zpestřením víkendů jsou naše tradiční
akce. V nejbližší době nás čeká
Hornický den a v říjnu Drakiáda
nově spojená s Bramboriádou.
Těšíme se na vás na některé
z akcí námi pořádaných.
Michal Kříž, ředitel DDM

Památník bitvy Tří císařů z r. 1805 v katastru Zbýšov
u Brna z 17. 9. 2005, foto B. Vinohradský

Prezidentskou návštěvu doprovázeli legionáři

Příměstské tábory DDM

