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Na úvod
Vážení čtenáři ZZ,
s posledními dny právě končícího školního roku se pomalu
ale jistě přiblížil čas prázdnin a dovolených, léta a oddechu, ale
také času pro vydání druhého čísla Zpravodaje. O čem si budete
na jeho stránkách číst tentokrát?
Tradičně zůstává prostor pro články mapující dění v obci Za‑
stávka, včetně reakcí na podněty a připomínky z řad veřejnosti.
Nemůžeme vynechat zprávy týkající se aktivit zastáveckých spol‑
ků, klubů a organizací orientovaných na sport, kulturu nebo spo‑
lečenská setkávání se. Pro některé z nich právě skončila úspěšná
sezóna, a tak ji bilancují. Někteří své aktivity provozují celoroč‑
ně a prostřednictvím ZZ dávají pravidelně vědět o tom, jak se jim
právě daří. Jedno je jisté: Zastávka žije a organizace či spolky v ní
působící přispívají ke kulturnímu, sportovnímu a společenské‑
mu životu občanů. To dokládá i pestrá fotodokumentace jednotli‑
vých příspěvků. I proto věříme, že celobarevný Zastávecký zpra‑
vodaj dává smysl a budete se těšit i na jeho další číslo…
O tom, že i v létě nebo na podzim se bude na Zastávce dít mno‑
ho zajímavého, není pochyb. Stačí si jen prohlédnout např. na‑
bídku programu RIC nebo DDM Zastávka a vybrat si to pravé prá‑
vě pro vás.
Hezké léto, příjemné dny odpočinku i se ZZ přeje

redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, letošní čekání na letní číslo Zastáveckého
zpravodaje bylo oproti předešlým létům provázeno o poznání
chladnějším a deštivějším počasím. Nezbývá než věřit, že rčení
„chladný máj, ve stodole ráj“ se naplní a spolu s nastupujícím létem
si užijeme kromě tepla i dobré úrody na polích a našich zahradách.
Koneckonců nástup pěkné‑
ho počasí v podstatě nastarto‑
val den dětí, který se na kon‑
ci května odehrál v našem
sportovním areálu pod mo‑
ttem „Malý zahradník“. Osob‑
ně se domnívám, že to byl je‑
den z nejpříjemnějších dnů
dětí, jež se uskutečnil. Letošní
pomoc zastáveckých zahrád‑
kářů byla patrná a již nyní
jsem velice zvědav, jaké téma
po loňských Malých kuchařích
a letošních juniorských za‑
hrádkářích bude následovat.
Zastávečtí zahrádkáři bu‑
dou v letošním roce slavit
i 60 let své existence a 45 let
své družby se zahrádkáři ze
Slovenského Grobu. Myslím,
že budeme mít ještě několik
příležitostí se na podobně pří‑
jemných akcích s nimi opět
setkat.
Zahrádkáři nejsou jedinou
organizací připomínající si vý‑
znamné výročí. Rovnou stov‑
ku let své existence si v roce
2019 zapisuje Sokol Zastávka.
Rovněž jejich vstup do toho‑
to významného roku byl veli‑
ce úspěšný. Zájezd na vrchol
Bradlo, kde jsou u mohyly ulo‑
ženy ostatky M. R. Štefáni‑
ka, jež je významným místem
slovenských Sokolů, byl velice
úspěšný a po všech stránkách
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skvěle zorganizovaný. Jsem
rád, že obec Zastávka přispěla
ku zdaru této akce zajištěním
dopravy. Poděkování však pa‑
tří především vzdělavateli So‑
kola Zastávka, panu Dušanu
Lackovi, za skvěle připravený
zájezd, jenž byl poutavý pro
všechny účastníky, se nimiž
jsem měl možnost hovořit. Již
nyní se těším na další akce při‑
pravované ke století existence
Sokola v Zastávce.
Poděkování si samozřejmě
zaslouží i organizátoři řady
dalších setkání, která letos
již proběhla. Vedle tradičního
turnaje ve stolním tenise, ap‑
rílového běhu, a samozřejmě
řady dalších akcí, rozhodně
letos mile překvapil Středově‑
ký den, který proběhl v „na‑
šem domečku“. Myslím si, že
ono neformální označení „náš
domeček“ je v podstatě oceně‑
ním práce zaměstnanců, ale
především toho, že díky nim
si cestu do DDM našla řada ak‑
tivních lidí, kteří jsou již sami
schopni organizovat tak za‑
jímavé akce, jakou byl kupří‑
kladu zmíněný den ve zname‑
ní středověku.
Velice příjemná setkání se
uskutečnila rovněž v infor‑
mačním centrum na nádra‑
ží. Zatím vesměs používáme

spojení „sejdeme se na RICu“,
nicméně kdo ví, třeba se rov‑
něž ujme jiné neformální
označení. V každém případě
máme za sebou úspěšný se‑
mestr univerzity třetího věku
a podle neoficiálních infor‑
mací bude zájem o další se‑
mestr patrně ještě vyšší. Ma‑
minky s dětmi začaly využívat
toto místo k setkávání v rámci
„Klubu permoníček“, dostave‑
níček s floristkou, kosmetič‑
kou využívají sice především
dámy, ale uvidíme, jak to bude
na některém z dalších dosta‑
veníček. Ačkoliv počasí nás
trošku pozlobilo při férové
snídani, myslím si, že nála‑
da účastníků neutrpěla. Spí‑
še naopak se objevily možnos‑
ti využití venkovních prostor
RIC Zastávka. Je mi proto ve‑
lice líto, že v době, kdy je toto
v podstatě nové místo pro se‑
tkávání na nádraží tak plné
života, se s námi z osobních
důvodů rozloučí paní ředitel‑
ka Ing. Jitka Neužilová. Pro‑
tože budu mít ještě poměrně
dost možností paní ředitelce
poděkovat, nebudu vést smu‑
teční řeči. Koneckonců ne‑
jsme tak velký stát, abychom
si ji nedokázali najít, kdyby‑
chom potřebovali pomoci.
V každém případě velice rád
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využiji i stránek Zastáveckého
zpravodaje k tomu, abych při‑
pomněl, že asi nejhezčí čás‑
tí starostování je možnost se‑
tkávání se s tak zajímavými
a inspirativními osobnostmi,
jakou nesporně je paní ředi‑
telka Neužilová. Jsem vděčný
za to, že jsem měl tu čest s ní
spolupracovat.
Jestliže jsem se s nadsáz‑
kou zmínil o možnosti vzni‑
ku neformálního označení pro
RIC Zastávka, budeme se mu‑
set také zamyslet nad názvem
prostranství, kde stávala bu‑
dova č. p. 105, tedy takzvaný
„Bendlák“. Protože lze pře‑
pokládat, že zde bude probí‑
hat stále více akcí, potřebovali
bychom inspiraci, jak tomuto
novému místu říkat. Budeme
rádi, když přispějete nějakým
zajímavým nápadem.
Velice důležitá jednání
v současné době vedeme s far‑
ností římskokatolické církve
o budoucnosti kaple sv. Jana
Křtitele. Jsem rád, že jsme na‑
šli společnou vůli k zásadní‑
mu přístupu k této význam‑
né budově v centru obce a že
se v dohledné době dočkáme

výrazného zlepšení stavu sa‑
motné budovy, jejího interi‑
éru, stejně jako okolí kaple.
Požádali jsme rovněž o rekon‑
strukci památníku obětem
světových válek. V této sou‑
vislosti bych rád poděkoval
všem, kteří si 8. května 2019
našli cestu k malému pietní‑
mu aktu, při němž jsme si při‑
pomenuli památku těch, kteří
položili své životy za to, aby‑
chom my a naše děti mohli žít
v míru.
V době, kdy píšu tyto řád‑
ky, nastupuje stavební firma
provádějící po rekonstruk‑
ci vodovodu a kanalizace i re‑
konstrukci komunikace a par‑
koviště vedle lékárny. Pevně
věřím, že v době, kdy bude‑
te číst tyto řádky, už budeme
jak silnici, tak parkoviště vy‑
užívat. Připravuje se rovněž
druhá etapa rekonstrukce ve‑
řejného osvětlení, ta by měla
začít v průběhu prázdnin.
Prázdninový provoz rovněž
využijeme v našich školských
zařízeních. Ve škole probíhá
výstavba nových školních dí‑
len, v suterénu budou prove‑
dena protiradonová opatření

a proběhne rekonstrukce ko‑
telny. Do konce roku bude
k dispozici projektová doku‑
mentace pro půdní vestavbu
základní školy, jež kromě no‑
vých učeben přinese i mož‑
nost bezbariérového přístupu
do základní školy. Postupná
obnova kanalizační sítě v obci
bude pokračovat v lokali‑
tě Červený vrch. Nový, a pře‑
devším bezpečnější by se měl
stát rovněž přechod u základ‑
ní školy.
Na letní číslo Zastáveckého
zpravodaje je výčet práce až
příliš dlouhý. Proto raději při‑
stoupím k závěru svého slova
starosty.
Vážení spoluobčané,
přeji vám pěkné léto, dětem
příjemné a pohodové prázdni‑
ny a nám všem dostatek času
na načerpání potřebných sil.
Především pochopitelně hod‑
ně zdraví, štěstí a příjemných
setkání – nejlépe ve formě pří‑
jemných zastavení a zastávek
v Zastávce.
Petr Pospíšil,
starosta obce
inzerce

—
Nabízíme vám lepší práci!
Hledáme kolegy do výroby i kanceláří v Brně
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
pro výrobu a vybrané kancelářské pozice
• nadstandardní příplatky ke mzdě a benefity
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně
• pracovník/ce výroby
• projektant/ka elektro

• strojní konstruktér/ka
• technický obchodní zástupce
• operativní nákupčí
• projektový manažer junior

Kontaktujte nás: abb.prace@cz.abb.com nebo abb.cz/kariera
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Sekat nebo nesekat?
A jak je to s BIO odpadem?
To jsou tedy otázky.
Po čtrnácti letech svého
působení ve vedení obce bych
nevěřil, jak velkým tématem
se stane sekání trávy
a vůbec řešení problematiky
biologicky rozložitelného
odpadu. Do letošního
roku jsem byl přesvědčen,
a vlastně jsem i dnes, že obec
Zastávka je jednou z těch,
jež je v těchto oblastech
celkem pokroková. Rozhodně
držíme krok v celém systému
odpadového hospodářství.
Nicméně asi poslední dva
měsíce se nestačím divit,
co se v naší obci děje.
V médiích se objevilo něko‑
lik zpráv, respektive rad ně‑
kterých odborníků, že se nemá
sekat tráva, že nemáme dělat
z veřejných prostranství gol‑
fová hřiště, protože tím škodí‑
me přírodě hned v několika ob‑
lastech. V prvé řadě posekané
prostranství minimálně zadr‑
žuje vodu, protože rychleji vy‑
sychá, plochy nejsou v horkém
počasí zelené, ale spíše hnědé.
Také škodíme hmyzu, ptáčkům
a kdoví kolika ještě živočichům.
O tom všem bylo prezentová‑
no několik zpráv a pořadů jak
v televizi, tak i v mnoha peri‑
odikách. K mému překvape‑
ní i v naší obci započala tako‑
vá malá hysterie. Najednou
mně na e-mail začaly přichá‑
zet zprávy, ať se celou touh‑
le problematikou začneme
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zabývat, upustíme od sekání
trávy na veřejných prostran‑
stvích, zadržujeme vodu. Když
už někde sekáme, abychom se‑
kali jen kosou, protože sekač‑
ka moc seká, někde zase už se‑
kačkou můžeme, protože tam
to nevadí… Samozřejmě padlo
i několik kritik čištění lesopar‑
ku od náletových dřevin, vyčiš‑
tění parku u kapličky. Postup‑
ně jsem se dozvěděl, jak vlastně
děláme v oblasti péče o veřej‑
ná prostranství všechno špat‑
ně, ubližujeme přírodě a téměř
bychom se měli stydět za to, jak
k přírodě přistupujeme. Sna‑
žil jsem se na všechny e-mai‑
ly odepisovat, vysvětlovat, že
sekání se provádí již mnoho
let, především na základě přá‑
ní našich občanů, kteří nechtě‑
jí mít kolem svého domu pro‑
stranství s metrovou trávou.
Lesopark jsme od náletových
dřevin vyčistili před třemi roky
proto, že dle pozvaných odbor‑
níků z Mendelovy univerzi‑
ty Brno nám bylo doporučeno
již přerostlé náletové dřevi‑
ny vyřezat, jelikož dusily nové
podrosty dřevin. Navíc všech‑
ny nálety byly tak velké, že už
se za šera do lesoparku báli ob‑
čané chodit, protože nevěděli,
ze kterého křoví na ně někdo
vyskočí. Park u kapličky nepři‑
pomínal park, ale spíše kopec
plný odpadků a stavební suti.
I přes všechny odpovědi a ar‑
gumenty jsem v některých pří‑
padech stejně neuspěl a opět

získal odpověď: všechno špat‑
ně, polepšete se. Své poznatky
a informace jsem přednesl ne‑
jen ve vedení obce, ale i v ko‑
misi životního prostředí. V ně‑
kterých lokalitách jsme trávu
ani nezačali sekat, podotýkám
ale že v těch, kde není zástav‑
ba, abychom alespoň částečně
vyhověli přijaté kritice, že se
vše sekat nemusí a není nut‑
no škodit „broučkům“. Nevím,
jak je to možné, ale asi i příro‑
da se k nám postavila tak nějak
zády, a tak květen, měsíc kdy
jsme začínali s kosením veřej‑
ných ploch, byl celkem dešti‑
vý. Zpravidla každý týden dva,
tři dny pršelo a jeden den ne.
A v tento den jsme měli mož‑
nost kosit trávu. I přes to, že
celou obec zpravidla za jeden
měsíc posekáme, za květen se
nám díky rozmaru počasí po‑
dařilo posekat asi půlku obce,
především střed obce, Nív‑
ky, Havířskou ulici a část Nové
osady. A začala nám opět nová
revoluce.
Opět e-maily, telefonáty, dis‑
kuse při osobním setkání. Ale
tentokrát opačným směrem:
kdy posekáte u nás? To není
možné, u nás není ještě letos
posekáno? Tráva je plná klíš‑
ťat a vy svým chování ohro‑
žujete naše životy a životy na‑
šich dětí! A tak si říkám, která
je ta správná cesta? Sekat, ane‑
bo nesekat? Zatím spíše převa‑
žuje podle počtu e-mailů ná‑
zor, aby se veřejná prostranství
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sekala a nedělal se z naší obce
prales. Já osobně se k této va‑
riantě také přikláním. Nicmé‑
ně by možným řešením byl ta‑
kový kompromis. Kompromis
vrácení se o asi deset let zpět.
Střed obce a hlavní veřejná
prostranství by sekali a udr‑
žovali zaměstnanci technic‑
ké čety. Před svými domy, ko‑
lem bytových domů a podobně
by si opět sekali trávu občané,
tak jak tomu bylo dřív. Je nut‑
né říci, že na některých uli‑
cích toto funguje dosud. Mož‑
ná bychom docílili toho, že ti,
co chtějí sekat, by si poseka‑
li sami, co by uznali za vhod‑
né. Ti, co by nechtěli sekat, by
zase nesekali a měli by dobrý
pocit z toho, že pomáhají hmy‑
zu, zadržování vody a vlastně
celé přírodě. Nebylo by potřeba
odepisovat na e-maily rozhoř‑
čených občanů, jak vše dělá‑
me špatně ve vztahu k přírodě.
Zaměstnanci technické čety by
se mohli podstatně více věno‑
vat opravám chodníků, prostor

v mateřských školách a ostat‑
ních školských zařízeních,
úklidu odpadků a mnohému
dalšímu. Všichni by byli vlast‑
ně spokojeni, jelikož by každý
dosáhl tak nějak svého.
A argument, který často
slýchám…, proč bych se o to
staral, sekal, to je obecní po‑
zemek, je absurdní. Přece
obec Zastávka není moje, ani
pana starosty, ani žádného čle‑
na zastupitelstva obce, ale nás
všech občanů, kteří v ní žije‑
me. Tak proč o ni nepečovat
společně a co nejvíce tak, aby‑
chom v ní byli všichni spokoje‑
ni? Asi je to sci-fi, osobně tomu
moc nevěřím, a tak se budeme
s našimi zaměstnanci i nadále
snažit o veřejná prostranství
pečovat tak, jak jsme to dělali
doposud, ovšem co nejšetrně‑
ji. Kdyby se navrhovaný způ‑
sob někomu zalíbil, neváhejte
a ozvěte se, rád s vámi prodis‑
kutuji váš návrh a třeba najde‑
me společné řešení vyhovující
oběma stranám.

Další problém, o kterém bych
se chtěl zmínit, se vztahuje také
k péči o veřejná prostranství.
Tímto problémem je tvorba
takzvaných černých skládek.
Slovo černé je asi celkem tvr‑
dé, ale podle legislativy se tak
tyto hromady i biologicky roz‑
ložitelného odpadu prostě na‑
zývají. Ale přímo k problému.
V posledním období, respekti‑
ve od podzimu minulého roku,
se často setkáváme s tím, že si
někteří naši občané poseka‑
jí trávu, ořežou keře, stromky
a podobně. Vzniklý odpad pak
odloží před dům s tím, že tech‑
nická četa vše uklidí. Když neu‑
klidí do týdne, do čtrnácti dnů,
zavolají, napíší e-mail a postě‑
žují si, že mají před domem
odpad a nikdo ho neuklidil.
Tenhle postup je však špatný,
vážení spoluobčané. Úkolem
technické čety není odklízet
soukromý odpad z vašich za‑
hrádek a jiných pozemků, je‑
hož se zbavíte tak, že jej odloží‑
te na veřejné prostranství a tím
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vytvoříte zmíněnou černou
skládku. Za tímto účelem obec
Zastávka již několik let zdarma
rozdávala nádoby na biologic‑
ky rozložitelný odpad, jež vám
opět zdarma vyveze KTS Ekolo‑
gie s. r. o. dle stanoveného har‑
monogramu. Pokud se váš od‑
pad nevejde do sběrné nádoby,
bez ohledu zda BIO, nebo jiný
druh odpadu, máte možnost jej
uložit v provozní době do Sběr‑
ného střediska odpadů na uli‑
ci Havířská provozovaného pro
občany Zastávky opět zdarma.
Cestou „ZDARMA“ se roz‑
hodlo vedení obce a celé zastu‑
pitelstvo obce jít v oblasti od‑
padového hospodářství proto,
že chceme předcházet zbyteč‑
nému znečišťování okolní pří‑
rody, tedy okolních lesů, par‑
ků a právě i veřejných ploch,
což jsou většinou travnaté plo‑
chy. Jsem si vědom, že každý
doma nemá nákladní automo‑
bil, ale z vlastní praxe vím, že
když se mi nevejde do nádo‑
by na BIO odpad například lis‑
tí, tráva, malé větve, části keřů
a podobně, uložím odpad na‑
příklad do igelitového pytle,
strčím do kufru auta a odvezu
jej do sběrného střediska odpa‑
dů. Takto to dělá mnoho obča‑
nů naší obce a osobě skutečně
nevidím důvod, proč by to tak
nemohli dělat všichni.
Podívejme se do svého oko‑
lí: myslíte si, že v Rosicích tech‑
nické služby odváží odpad tak‑
to ukládaný před domy, myslíte
si, že to tak dělají ve Zbýšově,
v Příbrami na Moravě anebo
v jiných obcích? Pokud ano, tak
se mýlíte. Nedělají. Jedinou vý‑
jimku představují snad Říčany,
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zde vám odpad z domu vyve‑
zou na objednání, ale pocho‑
pitelně pak za tuto službu za‑
platíte. V naší obci však tuto
službu neprovozujeme a pevně
věřím, že ani nebudeme.
Mojí snahou bylo, je a bude,
aby se před domy, bytovka‑
mi a všude možně netvořily
hromady odpadu, které bude
technická četa za někoho uklí‑
zet jen proto, že se mu nechce
s odpadem tam, kam patří. Toto
však neplatí v případě, že ně‑
kdo musí doma pokácet např.
velký strom, s velkými větvemi
a do nádoby na BIO odpad ane‑
bo igelitového pytle by se neve‑
šel. Pokud takováto situace na‑
stane, občan nemá možnost,
aby mohl větve zlikvidovat,
a nechce vše pálit na zahradě,
nebráním se samozřejmě do‑
mluvě na tom, že občanovi po‑
můžeme a vše odvezeme. To
je situace jiná, na to jsme při‑
praveni reagovat. Pokud ně‑
kdo zavolá, nebo se přijde osob‑
ně domluvit, jsem přesvědčen,

že shodu najdeme a rádi vypo‑
můžeme. Ale rozhodně nebu‑
deme objíždět několikrát den‑
ně obec, abychom uklízeli to,
co je vyhozeno před dům s pře‑
svědčením, že vše někdo z obce
uklidí. To není ta správná ces‑
ta a já pevně věřím, že od tako‑
véhoto způsobu upustí i ti, kte‑
ří jej dodnes aplikovali. Přece
jistě všichni chceme, abychom
měli ulice a okolí našich domo‑
vů bez hromádek odpadu, ne‑
pořádku a všeho, co na veřej‑
ná prostranství nepatří. Není
jistě v zájmu nikoho z nás, aby‑
chom se za svoji obec museli
stydět. Naopak naší snahou je,
abychom prostředí měli pěkné
nejen doma, na zahrádce, ale
všude. Pokud se takto budeme
chovat všichni, nejenže bude
Zastávka více krásnější, ale jis‑
tě jednou naši obec přenechá‑
me dětem v daleko lepší kon‑
dici, za niž se nebudeme muset
stydět.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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Hodnocení plnění „Plánu odpadového
hospodářství obce Zastávka – rok 2018“
POH obce Zastávka je obsáhlý metodický materiál. Je zpracovaný
pro období 2017–2026. Pro každoroční hodnocení plnění plánu
je nejdůležitější tzv. Směrná část obsahující zejména návrhy
na zlepšení obecního systému nakládání
s komunálními odpady, jak a kde by se
mělo něco změnit, upravit, zlepšit.
Směrná část plánu obecně:
poskytuje návrhy na zlepšení
obecního systému nakládání
s komunálními odpady a uvá‑
dí nástroje pro plnění těchto
cílů. Její součástí je soustava
indikátorů, na jejichž zákla‑
dě se průběžně vyhodnocuje
odpadové hospodářství a pl‑
nění cílů závazné části POH.
Hlavní priority POH
obce Zastávka pro období
2017–2026:
• Předcházení vzniku od‑
padů a opětovné použi‑
tí výrobků s ukončenou
životností.
• Maximální podpora třídě‑
ní a recyklace materiálově
využitelných odpadů.
• Omezení skládkování ne‑
upraveného komunálního
odpadu.
• Optimalizace
odpadové‑
ho hospodářství s ohledem
na ochranu zdraví lidí a ži‑
votního prostředí.
• Optimalizace
odpadové‑
ho hospodářství s ohle‑
dem na vynaložené nákla‑
dy, ekonomickou a sociální
udržitelnost.

• Zajištění dlouhodobé stabi‑
lity a udržitelnosti odpado‑
vého hospodářství.
Návrhy na zlepšení obec‑
ního systému nakládání s od‑
pady jsou konkrétně po‑
jmenovány a jsou zejména
sledovány, jak se zrealizova‑
ly v praxi. Sem patří zejména
harmonogram realizace kon‑
krétního opatření a odpověd‑
nost za jeho realizaci.
Uvádíme pro představu dvě
hlavní opatření.
Důraz na komunikaci s občany, důraz na výchovu a vzdělávání – využíváme Zpravodaj,
spolupráci s místními škola‑
mi, relace v kabelové televizi;
Rozšiřování sítě infrastruktury pro likvidaci odpadu – po‑
stupné rozšiřování služeb svo‑
zu bio odpadu; navyšování
počtu sběrných nádob na sběr
baterií, textilu, kovového od‑
padu; zachování širokého sor‑
timentu bezplatně odebíra‑
ných odpadů pro obyvatele
obce, kteří mají uhrazený po‑
platek; výstavba nebo rekon‑
strukce kontejnerových stání
v rámci obce atd.

Obec předává veškeré odpa‑
dy oprávněným osobám k dal‑
šímu zpracování.
Přílohou hodnocení POH
obce Zastávka je tabulka o cel‑
kovém množství zlikvidova‑
ných/odvezených
odpadů,
na základě údajů sdělených
svozovou firmou KTS Ekolo‑
gie, s. r. o., která tuto činnost
smluvně pro obec Zastávka
zajišťuje.
Předkládaná zpráva o hod‑
nocení POH obce Zastávka
byla projednána na jednání
KŽP dne 27. 5. 2019 a byla pře‑
dána starostovi obce.
Přílohou hodnocení je ta‑
bulka všech odpadů, vypro‑
dukovaných na katastrálním
území obce Zastávka za rok
2018 (každý rok se bude aktu‑
alizovat a mohou se srovnávat
jednotlivé roky).
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Tabulka – příloha hodnocení (rok 2018)
Název komodity

Obec

Plastové obaly

46 t

Skleněné obaly

41 t

Papír a lepenkové obaly
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Sběrný dvůr

42 t

3t

209 t

61 t

517 t

Dřevo

134 t

Pneumatiky

5t

Beton

40 t

Cihly

133 t

Zbytný stavební odpad

18 t

Barvy, lepidla

2t

Objemný odpad

100 t

Nebezpečné látky

0,3 t

Televizory, ledničky

42 LED, 71 TV

Malé spotřebiče (kg/čtvrtletí)

POH obce Zastávka v praxi
V plánu je jedno z opatření,
jak zkvalitnit sběr a likvidaci
odpadů, nazvané Důraz na komunikaci s občany, důraz na výchovu a vzdělání. Toto opatření
považujeme za jedno z nejdů‑
ležitějších, ale také nejhůře
splnitelných. Proč?
Už jste si někdy vyzkouše‑
li upozornit občana, kterého
jste lidově řečeno „nachytali“,
jak dělá u kontejnerů to, co se
nemá? Někteří z nás mají špat‑
né zkušenosti, protože jsme
zrovna narazili na „vychova‑
ného a vzdělaného“ spoluob‑
čana. Nevěříte?
Tak jen několik zkušenos‑
tí! Do plastových kontejnerů
dává klidně posečenou trávu,
kusy dřeva, kovový odpad, ha‑
dry a další věci, které tam ne‑
patří. Kolikrát už jsme o tom
psali, jak dávat do kontejnerů
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345, 353, 315, 300

papírový odpad, stačí šlápnout
na krabice, nebo je rozložit!
Vhodit lahve do barevně ozna‑
čeného kontejneru! Nenechá‑
vat ležet váš odpad u kontej‑
nerů v igelitových obalech.
Nenosit trávu a plevel ze za‑
hrádek k potoku a sypat přímo
do potoka! Už jste se podívali
přes zábradlí na mostu u Děl‑
nického domu na potok?
Díváte se někdy na chod‑
níky, jak se na nich povalu‑
jí nedopalky od cigaret, obaly
od čokolády, oplatků, nanuků
nebo roztrhané sáčky s bram‑
bůrkami? I to je důkaz o vzta‑
hu mnohých k čistotě kolem
nás.
Zkuste si vzít kalkulačku
a tabulku, která je ve Zpravo‑
daji k dispozici, uvádíme v ní
množství odpadu za rok 2018.
Spočítejte si celkové množství
odpadů v tunách a vynásobte

průměrnou částkou 1 300 Kč,
kterou platí obec za další likvi‑
daci odpadů za tunu. I když se
od občanů částka za svoz odpa‑
dů také vybírá, zdaleka to ne‑
stačí! Jak by se daly ušetřené
finance lépe využít!
Nevěřím tomu, že se dá mno‑
ho změnit článkem ve Zpravo‑
daji nebo relací v kabelové te‑
levizi. Vztah k čistotě doma,
všude kolem sebe, na výle‑
tě v přírodě nebo na procház‑
ce v obci, ten se musí pěstovat
a musí se k němu vychovávat.
Kde? Určitě mezi nejbližší‑
mi, v rodině. Škola může tro‑
chu pomoci, a co dále? To už je
na každém z vás, jak se s tímto
problémem vypořádáte! Je to
tak těžké? Uvidíme, jestli bu‑
dou stále k dispozici obrázky,
které jsou zde i dnes.
Mgr. Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP
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RIC Zastávka informuje
Jarní ohlédnutí
Ve dnech 13. 3. a 10. 4. 2019
proběhlo v sále Dělnické‑
ho domu v Zastávce promí‑
tání dětských filmů. Prvním
byl velmi aktuální snímek
„Zpívej“ z prostředí pěvec‑
kých talentových soutěží, kdy
podnikavý koalí chlapík má
poslední šanci zachránit di‑
vadlo. Všechno vsadí na jed‑
nu kartu, na velkolepou ta‑
lentovou pěveckou soutěž,
jakou svět ještě neviděl. Děti
v sále se dobře bavily a bylo
pro ně místy obtížné nepod‑
lehnout rytmu a nevyskočit ze
židliček.
Další promítaný snímek byl
určen těm nejmenším. Pás‑
mo dětských večerníčkových
příběhů nadchlo všechny mr‑
ňousky. Na velikém Krteč‑
kovi, opičce Žofce či Dorotce
na promítacím plátně mohly
děti oči nechat.
Velkou březnovou hudební
událostí byl koncert skupiny
Kamelot a jejího leadera Ro‑
mana Horkého. V zaplněném
sále Dělnického domu zazně‑
ly jak staré hitovky, tak větši‑
na z písní nového alba „Země
tvých dlaní“, které bylo na pó‑
diu za přítomnosti hostů
a přátel pana Horkého pokřtě‑
no vodou z místního potůčku
Habřina. Atmosféra v sále byla
úžasná. Vždyť mnozí z ná‑
vštěvníků byli známí a přátelé
pane Horkého, neboť jeho ko‑
řeny a také (jak sám zmínil)
i srdce patří do Zastávky.
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Duben v RIC patřil výsta‑
vě Krása velikonočních kras‑
lic dvou mladých umělkyň –
Soni Štossové a Jany Šaurové.
Na slavnostní vernisáži vý‑
stavy seznámily návštěvní‑
ky s technikami zdobení. Více
než 200 kraslic od křepelčích,
přes klasické slepičí, kach‑
ní a husí až k pštrosím nazdo‑
bily gravírovanou, voskovou

a madeirovou, neboli vrtanou
technikou. Výstavu doplni‑
ly dekorace a aranžmá, proto
se prostory RIC na celý měsíc
proměnily v oázu jara.
Velikonočně jsme se nala‑
dili také na zájezdu Veliko‑
noční toulání. Prvním cílem
našeho putování byly Borko‑
vany s expozicí kraslic mno‑
ha borkovanských maléreček.

Obec informuje

Výstavní prostor opouštěla
většina s krabičkami zakou‑
pených „résovaných“ skvostů.
Pokračovali jsme k Větrnému
mlýnu v Kloboukách u Brna,
zvanému Větřák. Poutavé vy‑
právění pana Svobody nás se‑
známilo s minulostí této za‑
jímavé historické památky.
Závěr zájezdu patřil prohlídce
muzea v Krumvíři mapujícímu
život na vesnici. Dům, prohlá‑
šený národní památkou, skrý‑
val skutečné poklady: původní
nábytek, slovácké kroje, zaří‑
zení kuchyně s ukázkami veli‑
konočního stolování. Na mla‑
tě jsme si prohlédli sbírku
starých zemědělských strojů.
Mnozí neodolali a zakoupili si
další kraslice, mazance a slav‑
nostní slovácké pečivo zvané
pégny, neboli štruple.
Dostaveníčko s kosmetič‑
kou zahájilo první z řady se‑
tkání nad různými tématy, ur‑
čenými ženám všech generací.
V komorním seskupení jsme
si užily dvě hodiny zajímavé‑
ho povídání s Evou Ludvovou
a Denisou Machalovou. Vy‑
zkoušely jsme si správně od‑
líčit pleť, nanášet kosmetic‑
ké přípravky a vnímat svou
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vnitřní a vnější krásu. Skuteč‑
ný stav pleti si mohly účastni‑
ce dostaveníčka zjistit měře‑
ním na kosmetickém přístroji
API.
Květnové akce RIC se pře‑
vážně věnovaly podpoře fair
trade neboli férovému ob‑
chodu. Po celý měsíc moh‑
li
návštěvníci
zhlédnout
výstavu Pod slupkou tma zob‑
razující způsob života lidí, kte‑
ří se ve střední Americe věnují
pěstování dvou druhů ovoce –
banánů a ananasů. Stala se
tematickou kulisou k Férové
snídani, konané druhou květ‑
novou sobotu v prostorách
a na terase RIC. Zastávka se
tak připojila k dalším 192 mís‑
tům, kde se férově snídalo.
Svou účastí 84 osob silně pře‑
konala republikový průměr
42 snídajících. Férová snída‑
ně je zajímavou a zvláštní akcí,
které je možné se zúčastnit
z několika důvodů. Někteří si
s sebou přinesli např. buchtu
s férovým kakaem nebo čoko‑
ládou, jiní třeba vlastnoručně
upečený chléb s pomazánkou
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s ředkvičkami nebo pažitkou
ze své zahrádky, případně do‑
mácí marmeládou nebo povi‑
dly. Dorazili strávit příjemné
chvíle s podobně naladěný‑
mi lidmi. K jejich pochutinám
jsme jim nabídli fairtrado‑
vou kávu nebo čaj, domácí ke‑
fír a další drobné občerstvení.
Také my organizátorky jsme
na oplátku ochutnaly jejich
dobroty. Někteří využili na‑
bídky a domů si odnesli žitný
kvásek nebo kefírovou houbu,
případně recepty z těchto su‑
rovin. Akci obohatila pohád‑
ka s férovým námětem v podá‑
ní rodinného divadla 3věžičky,
která vtáhla děti do děje tak, že
ve druhé polovině zaplnily di‑
vadelní prostor a všichni účin‑
kovali s divadelníky společně.
Druhé Dostaveníčko bylo
věnováno květinám. Se zkuše‑
nou floristkou Denisou Malo‑
ňovou jsme strávili příjemný
podvečer. Úvod patřil sezná‑
mení s pomůckami a mate‑
riály na vazby různých typů
a stylů. Toto povídání pro‑
ložila promítáním fotografií
svých aranžmá – svatebních
kytic, vánočních a adventních
dekorací a fotografií výzdo‑
by historických interiérů. Nej‑
více však posluchačky zauja‑
la ukázka vázání dvou kytic.
První rozměrnější spirálovi‑
tá kytice z kopretin, voňavých
fial, astřiček a růžové statice
provoněla celý prostor. U dru‑
hé použila tzv. lineární styl
s menším množství květin.
Tento druh úpravy se používá
převážně do moderních interi‑
érů k promocím nebo jako ky‑
tice pro pány.

Virtuální univerzita třetí‑
ho věku v RIC nabídla v prů‑
běhu měsíců února až dub‑
na zpříjemnění volného času
a také získání nových poznat‑
ků z oblasti etiky deseti při‑
hlášeným studentům. Jako
odměnu za splnění všech po‑
žadavků se dne 21. 5. 2019 ko‑
nalo slavnostní ukončení stu‑
dia s předáváním pamětních

listů ve Šternberku. Na tuto
akci jsme požádali o poskytnu‑
tí dopravy vedení obce – pana
místostarostu Zdeňka Milana,
který nám i přes personální ob‑
tíže vyšel vstříc hasičskou do‑
dávkou i se spolehlivým řidi‑
čem, za což mu patří velký dík.
Na slavnostním programu
v sále kulturního domu se sešlo
více než 450 seniorů z patnácti
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moravských
konzultačních
středisek (KS). Při předává‑
ní pamětních listů zástupcům
jednotlivých KS jsme se dozvě‑
děli spoustu zajímavých infor‑
mací o místech, kde působí.
Součástí odpoledního pro‑
gramu byla prohlídka štern‑
berského kláštera s chrámem
Zvěstování Panny Marie, cen‑
tra města s unikátními „kliko‑
toči“ a expozice času s pozoru‑
hodnostmi o čase a jeho měření.
Výlet se po všech stránkách
vydařil a věřím, že byl slad‑
kým bonbónkem za absolvová‑
ní prvního semestru Virtuální
univerzity třetího věku.
Na podzim se chystá‑
me spustit semestr další, kde
máme na výběr ze spousty za‑
jímavých témat. Více informa‑
cí vám rádi poskytneme v RIC
Zastávka.
Regionální informační cen‑
trum se také podílelo na pří‑
pravě Dětského dne 25. 5. 2019,
o němž se dočtete i v jiných
článcích ZZ.
V měsíci červnu prostory
RIC zkrášlila Sladká závěrečná
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výstava ZUŠ. Zastávečtí i rosič‑
tí žáci výtvarného oboru vysta‑
vili výkresy i keramická dílka
rozmanitých sladkostí, dortí‑
ků a ovoce.
PŘIPRAVUJEME…
13. července 2019 – Trampský
den
Celodenní akci, kterou v RIC
plánujeme na letní měsíce, je
Trampský den v sobotu 13. 7.
2019. V jeho průběhu se bude‑
te moci zblízka a „naživo“ se‑
známit s historií trampingu,
se životem trampů v osadách
a přičichnout tak k atmosféře
pro tuto skupinu osob tak cha‑
rakteristickou: přátelství, dob‑
rá pohoda, smysl pro humor,
vztah k hudbě atd.
Součástí programu bude
vernisáž výstavy o trampingu,
spousta zajímavých informa‑
cí, vzpomínky na významné
osobnosti trampingu a promí‑
tání dokumentů. Stylovou hu‑
dební atmosféru vytvoří sku‑
piny Dejna a Seveři. V rámci
občerstvení od VVC Březník,

ochutnáte trampská jídla a ná‑
poje, nebo si případně i s dět‑
mi můžete opéct buřty. Na tuto
akci zveme širokou veřejnost,
trampy z okolí i z dáli, šeri‑
fy trampských osad a všechny
se zájmem o toto krásné tráve‑
ní volného času. Akce proběh‑
ne v RIC a jeho bezprostřed‑
ní blízkosti od 10.00 do 19.00
za každého počasí. Výsta‑
vu pak budete moci navštívit
do 30. 9. 2019.
17. srpna 2019 – Zájezd Flora
Olomouc
Společně navštívíme mezi‑
národní květinovou výstavu
a zahradnický veletrh s expozi‑
cí „Vyznání růžím“ a přehlídky
současných výstavnických i za‑
hradnických trendů. Součástí
bude i možnost prohlídky his‑
torického centra Olomouce.
14. září 2019 – Hornické
slavnosti
Největší akcí jsou bezesporu
již tradiční Hornické slavnosti.
Letos je jejich termín stanoven
na 14. 9. 2019. V rámci toho‑
to dne bude pro vás připraven
historický retrobus Škoda 706,
který vás zdarma dopraví
i na další místa s kulturním
programem ve Zbýšově (Hor‑
nické slavnosti) a v Rosicích
(Česnekové slavnosti). Hor‑
nické slavnosti v Zastávce vás
mimo tradičního jarmarku po‑
těší i bohatým kulturním pro‑
gramem. V zahradě Dělnického
domu vystoupí cimbálová mu‑
zika Kyničan, hudební skupiny
MOOP, bezKOFEINu, DRUM‑
BAND – bubenická show. Zla‑
tým hřebem bude vystoupení
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skupiny PANGEA – The Beatles
Revival Band. V sále Dělnické‑
ho domu vám zastávečtí za‑
hrádkáři představí své vý‑
pěstky a také novou výstavu
u příležitosti 60 let fungová‑
ní jejich spolku. V blízkosti
RIC zažijete novinku letošních
slavností, kterou je prohlíd‑
ka historických lokomotiv
(Máňa, Karkulka a Hektor).
Tyto „mašiny“ brázdily naší
železniční sítí ještě za dob bu‑
jarého dolování uhlí v regionu
Rosicka-Oslavanska. Předsta‑
ví vám je spolek Hrbatá Máňa
a děti se budou moci na někte‑
rých z nich zdarma povozit.
Pro děti budou také pracov‑
níky DDM Zastávka připrave‑
ny zábavné úkoly a dílničky,
určitě si užijí nafukovací hrad
a před RIC mohou zhlédnout
pohádku „Skřítci a začarova‑
ný kufr“ divadelního spolku
Kašpárkov.
Další inovací budou jed‑
nosměrné jízdy na úzko‑
rozchodné železnici důlních
vláčků. Jízdenku si budete moci
při této příležitosti zakoupit
ve výchozích stanicích v Za‑
stávce (RIC), nebo Zbýšově
(MPŽ). Touto změnou bychom
vám chtěli umožnit pokračovat
v návštěvě dalšího místa Hor‑
nických slavností.
Na prostranství v centru
obce budete moci již tradič‑
ně obdivovat historická vojen‑
ská vozidla VVC Březník a po‑
chutnat si na jejich občerstvení
z polní kuchyně. Další možnost
ukojit hlad či žízeň zajistí také
Dělnický dům a prodejci v za‑
hradě Dělnického domu.

Při příležitosti letošních
Hornických slavností vydá‑
váme absolvenstkou turistic‑
kou vizitku, kterou bude mož‑
no zakoupit v RIC Zastávka
a ve Zbýšově u těžní věže Sim‑
son. Na památku si také bude‑
te moci odnést silikonový nára‑
mek „Hornické slavnosti“ jako
odměnu za vyplnění krátkého
dotazníčku a vyhrát věcné ceny

při jejich dodatečném losování.
Těšíme se na vás. Zdař Bůh!
19. září 2019 – Zastávecké
vily a další zajímavosti
Čeká vás komentovaná pro‑
cházka po obci s odborným
výkladem.
Text i foto: Jitka Neužilová
a Jarmila Helsnerová
inzerce
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Den dětí
V sobotu 25. 5. 2019 se ve sportovním areálu Tělovýchovné jednoty Čechie
Zastávka slavil Mezinárodní den dětí. Termín byl oproti letům minulým
trošku jiný, respektive přesně o týden dříve, ale to bylo záměrem
organizátorů. Po zkušenostech z předchozích let jsme věděli, že pořádat
takovou akci přesně v datum tohoto pěkného svátku má za následek
menší účast ze strany dětí, jelikož se slaví nejen u nás, ale také ve všech
okolních obcích. Proto tedy změna data konání akce.
Oslava započala již tradič‑
ně hned zrána soutěží mladých
hasičů v disciplínách požár‑
ního sportu „O pohár staros‑
ty obce Zastávka“. Celkem se
na tuto soutěž sjelo 17 soutěž‑
ních družstev, rozdělených
na 8 družstev mladších žáků,
8 družstev starších žáků a jed‑
no družstvo přípravky. Soutě‑
žilo se ve dvou disciplínách:
ve štafetě 4 × 60 metrů s pře‑
kážkami a v požárním útoku.
I když to byla soutěž, ihned
na začátku se soutěžní druž‑
stva domluvila na tom, že ji
budou všichni brát jako osla‑
vu dne dětí, nikdo nebude
děti burcovat k největším vý‑
konům a všichni si prostě celé
klání užijí spíše jako trénink.
Jak se ráno dohodlo, tak se také
po celé dopoledne dělalo. Sa‑
mozřejmě, že na konci soutěže
medaile a pohár získali ti nej‑
rychlejší, ale balíčky se slad‑
kou odměnou si z rukou pana
starosty obce odvezly všechny
soutěžní kolektivy. Soutěž sice
těsně po poledni skončila, ale
ta pravá oslava se začala teprve
připravovat. Hasiči již měli po‑
stavěný velký stan se stoly a la‑
vičkami pro nově přicházející
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hosty, v udírně to pěkně vonělo
uzenou cigárou a grilovaným
masem a pomaličku najížděly
stánky s různým zbožím, ko‑
lotoče, nafukovací skluzavka
a zástupci jednotlivých pořáda‑
jících organizací se svými hra‑
mi a atrakcemi. Ve 14.00 hodin
bylo již hřiště plné her a sou‑
těží. Tématem celé této akce
byl „Malý zahradník“, a tak se
na travnaté ploše pohyboval
nespočet lidiček v patřičných
kostýmech. Všude bylo plno
stanovišť s úkoly a dovednost‑
mi pro malé zahradníky, sá‑
zely se sazenice, které si pak
každý mohl odnést domů. Kdo
chtěl, mohl si vyzkoušet jíz‑
du na sekačce naší technické
čety obce, případně si zkusit,
jak se hasí domeček, ti odváž‑
nější samozřejmě neodolali ha‑
sičské lanovce. Koho už neba‑
vilo ani tohle, měl možnost si
zatancovat na dětské diskotéce
vedené pod taktovkou Lenky

Kocábové ze Zastávky, případ‑
ně zhlédnout šikovnost králíč‑
ků, kteří předváděli na hřišti
parkour určený právě pro ušá‑
ky. K tomu všemu bylo mož‑
né zakoupit si pouťový per‑
ník, různé balónky, cukrovou
vatu a mnoho dalšího. Samo‑
zřejmě nechybělo ani výborné
občerstvení z místní restaura‑
ce pana Nehyby, čehož využili
snad všichni návštěvníci.
Krásné počasí, asi i vhodný
termín a jistě i dobré referen‑
ce z předchozích let tentokrát
přilákaly neskutečný po‑
čet návštěvníků, jenž překva‑
pil snad všechny organizáto‑
ry. Odhad je účast asi 1000 lidí,
což je snad nejvíc, co se kdy
na „Čechii“ za jeden den uká‑
zalo. I když to bylo pro orga‑
nizátory překvapení, vše bylo
perfektně připravené a dnes
již můžeme říct, že se oslava
svátku dětí vydařila. A za to
patří díky nejen těm, kteří

na hřiště přišli s námi slavit,
ale také těm, kteří vše připra‑
vili. A proto mi na závěr dovol‑
te poděkovat všem organizáto‑
rům, jimiž byli obec Zastávka,
Regionální informační cent‑
rum Zastávka, Dům dětí a mlá‑
deže Zastávka, hasiči, základ‑
ní škola, Restaurace Stadion,
Zahrádkáři Zastávka a mno‑
ho dalších. Za vedení obce si
dovolím konstatovat, že pro‑
pojení všech organizací, jež se
na letošní oslavě dne dětí podí‑
lely, se opět ukázalo jako ces‑
ta správným směrem. Společ‑
ná snaha a práce dokáže udělat
velkou radost nejen dětem, ale
dle mého názoru i všem zú‑
častněným. Takovéto společně
pořádané a organizované akce
prostě jasně ukazují smysl spo‑
lupráce, i to, že naše obec sku‑
tečně žije. Ještě jednou všem
velikánské díky!
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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Pozvánka do knihovny
Obecní knihovna v Zastávce nabízí knihy pro děti i dospělé.
V příjemném prostředí od‑
dělení pro nejmenší čtená‑
ře/nečtenáře máme lepore‑
la a dřevěné vkládačky, pro
mladší školáky pohádky, pří‑
běhy a říkanky. Starší děti si
ve svém oddělení mohou půj‑
čit dívčí romány, dobrodruž‑
né příběhy, komiksy, fantasy,
encyklopedie. V oddělení na‑
učné literatury pro dospělé
naleznete populárně-naučné
knihy rozdělené podle obo‑
rů. Nejvíce zastoupená část
knihovny je beletrie pro do‑
spělé. Zde si můžete půjčit
klasické romány, detektivky,
světové bestsellery, thrillery
a v poslední době velmi oblí‑
bené knihy současných čes‑
kých autorů. Na přání čte‑
nářů byly zakoupeny knihy
s autentickými příběhy z ob‑
dobí 2. světové války. V naší
knihovně si můžete vybrat
i ze 40 titulů časopisů. Domů
půjčujeme i stolní deskové
hry; v nabídce máme 50 her
pro všechny věkové katego‑
rie hráčů. Knihovna nabízí
k vypůjčení i audioknihy – za‑
jímavě načtené knihy. Mo‑
mentálně je v nabídce 110 CD.
S orientací v knihovně a vý‑
běrem literatury vám ochot‑
ně a ráda pomůže knihovnice.
Vše, co naše knihovna nabí‑
zí, zjistíte i v on-line katalogu
na www.knihovna.zastavka.
cz. Důležité informace a ak‑
tuální zprávy z knihovny na‑
jdete na stránkách knihovny
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www.knihovnazastavka.web‑
node.cz.
Podzimní akce v knihovně,
na které jste srdečně zváni:
26. 9. 2019 – Titanic
Přednáší Dana Šimková,
která se historií Titaniku za‑
bývá už 20 let, sbírá autentic‑
ké artefakty z lodi a podělí se
s Vámi o zajímavá fakta o Tita‑
niku, která možná ještě nezná‑
te. Další informace na www.
dana-simkova.webnode.cz.
21. 11. 2019 – Střední
Amerika
Přednáší Alena a Jiří Má‑
rovi, oblíbení cestovatelé, vás
opět seznámí se svými zážit‑
ky. Zajímavosti a informace
najdete na adrese www.jirka‑
mara.cz.
Všechny akce se kona‑
jí vždy v 17 hodin v knihovně

v suterénu budovy Mateř‑
ské školy, U Školy 440. Vstup
je zdarma a místo si nemusíte
předem rezervovat.
Nevyužité dary a odepsa‑
né knihy z knihovny jsou vol‑
ně k dispozici v RIC u nádraží
v Zastávce.
Největší
odměnou
pro
knihovnu a knihovnici je, že
z knihovny odcházejí spoko‑
jení čtenáři. Malé děti často
s pláčem prosí maminky, aby
mohly v knihovně ještě chví‑
li zůstat. Všichni se k nám
do knihovny vždy rádi vrací.
Věřím, že i vy se můžete stát
takovými věrnými čtenáři naší
knihovny.
Přeji všem svým stávajícím
i budoucím čtenářům krásné
léto a se všemi se těším na se‑
tkání v knihovně.
Jarmila Zahradníková,
knihovnice

REGISTRAČNÍ POPLATEK NA 12 MĚSÍCŮ:
Děti v 1. třídě a mladší............................zdarma
Dětí od 2. třídy do 15 let..............................30 Kč
Dospělí........................................................50 Kč
PŮJČOVNÍ DOBA:
Pondělí.........................8.00–11.30, 12.00–15.00
Úterý...............................................12.00–18.00
Středa..............................................12.00–15.00
Pátek.............................8.00–11.30, 12.00–15.00

Na aktuální téma

Pocta generálu PhDr. Milanu
Rastislavu Štefánikovi
V sobotu 11. května 2019
uspořádal TJ Sokol Zastáv‑
ka zájezd na Košariská s vý‑
stupem na Bradlo k mohy‑
le M. R. Štefánika, astronoma,
meteorologa, válečného letce
a jednoho ze zakladatelů čes‑
koslovenského státu. Zájezd se
konal při příležitosti 100. výro‑
čí tragédie letadla Caproni 450
na letišti Vajnory u Bratisla‑
vy, při které zahynula celá po‑
sádka letadla, včetně generála
Štefánika.
Na Košariská jsme dorazili
podle plánu v deset hodin a byli
jsme přivítáni starostou Koša‑
risk panem Štefanem Antolem.
Potom jsme se vydali k Štefáni‑
kovu rodnému domu a položi‑
li u jeho pomníku kytici růží.
Následovala prohlídka mu‑
zea MRŠ. Expozice je rozděle‑
ná na čtyři části: dětství a stu‑
dia, vědecká dráha, jeho účast
v první světové válce a ČSNR,
nakonec nechybí dokumenty
z havárie letadla na Vajnorech
s modelem letounu Caproni.

Odborný výklad podala prů‑
vodkyně muzea. Neplánova‑
ně nás k prohlídce místního
kostela pozvala farářka ECAV
Mgr. Zuzana Durcová, která
nás seznámila s historii církev‑
ního sboru. Na stěnách kostela
jsou rozvěšeny na panelech fo‑
tografie z posledního rozlouče‑
ní s MRŠ. Na náměstí jsme si
také prohlédli nově instalovaný
model mohyly pro nevidomé.
Po krátkém odpočinku jsme
se vydali historickou cestou,
po které kráčel pohřební prů‑
vod právě před 100 lety, k mo‑
hyle MRŠ. Tato impozantní
stavba byla postavena podle
projektu známého slovinské‑
ho architekta Dušana Jurkoviče
v letech 1927–1928.
Po prohlédnutí mohyly
jsme se mohli občerstvit v bu‑
fetu a zakoupit pamětní me‑
daile, pohlednice a trička.
Ve 13.00 hodin byla příjezdo‑
vá cesta k mohyle zaplněna slo‑
venskými motorkáři, kteří při‑
jeli položit k mohyle věnec.

Z Bradla jsme odjeli smě‑
rem na Hodonín, kde jsme se
zastavili u sochy T. G. Masary‑
ka. Do Zastávky jsme se vrátili
v 17.00 hodin. Vše dobře dopad‑
lo, zejména nám vyšlo počasí.
Díky patří všem účastníkům
tohoto zahraničního výletu,
starostovi obce Zastávka panu
RNDr. Pospíšilovi za zajištění
autobusu, řidiči autobusu panu
Hallerovi za příjemnou jízdu
a panu RNDr. Vinohradskému,
který vše vyfotil a tematicky
uspořádal.
Dušan Lacko,
vzdělavatel Sokola Zastávka
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Uklidíme Zastávku s hasiči
Přesně takto byl v letošním
roce pojmenován již třetí
ročník celonárodní úklidové
akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko. Jako v minulých
ročnících se organizátorem
stali zastávečtí hasiči.
Letošní termín byl
v rámci celé ČR stanoven
na sobotu 6. dubna 2019.
Propagace započala více než
měsíc předem. Díky ní jsme
chtěli nalákat co nejvíce dob‑
rovolníků, kteří nám společ‑
ně pomohou uklidit nejen ve‑
řejná prostranství, ale také
široké okolí. I když v sobotu
ráno panovalo sychravé poča‑
sí, přesto se III. ročník úkli‑
dové akce uskutečnil. Celkem
se nás sešlo více než osmde‑
sát. Nejen hasiči, ale i rodi‑
če s dětmi a klienti ze zaří‑
zení pro uprchlíky sídlícího
v naší obci, abychom všich‑
ni společně pomohli přírodě
a posbírali odpadky na veřej‑
ných prostranství, v okolí sil‑
nic, u Masarykovy studánky
a cestou až k příbramskému
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mlýnu. Úklidu bylo věnová‑
no celé dopoledne a společně
se nám podařilo sesbírat více
jak 5000 kg odpadu, který byl
tvořen nejen PET láhvemi, ale
i pneumatikami, stavební sutí,
domovním odpadem a vším
možným. Dobrovolníci odpad
sbírali do igelitových pytlů a ty
pak plné ukládali na určená
místa. Hasiči následně zajisti‑
li jejich sběr a odvoz do Sběr‑
ného střediska odpadů na uli‑
ci Havířská. Odměnou pro
všechny na závěr úklidu bylo

malé občerstvení, pro děti při‑
pravené dárečky, jízda na ha‑
sičské lanovce a projížďka po‑
pelářským vozem.
Všem zúčastněným moc
děkujeme za podporu, po‑
moc a odhodlání při dobré
věci. Poděkování patří také
partnerům: obci Zastávka
a KTS Ekologie, s. r. o., jež ce‑
lou akci podpořily finančně
i materiálně.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Hasičská soutěžní sezóna 2019
S příchodem jara přichází i období soutěží v požárním sportu.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Naše družstva zahájila sou‑
těžní sezónu obvodním ko‑
lem v požárním sportu, kte‑
ré se konalo v Újezdě u Rosic.
V sobotu 4. května 2019 soutě‑
žila družstva v kategorii Mla‑
dí hasiči. Zastávecký hasičský
sbor na tuto soutěž vyslal dvě
družstva mladších žáků a jed‑
no družstvo starších žáků.
Soutěžilo se v klasických dis‑
ciplínách, jimiž jsou štafe‑
ta 4 × 60 metrů s překážka‑
mi a požární útok. V kategorii
mladší žáci se na start postavi‑
lo celkem 15 družstev a v kate‑
gorii starších žáků 12 družstev.
V rámci celkového hodnocení
se družstvo mladších žáků Za‑
stávka A umístilo na 7. místě,
Zastávka B na 14. místě. Druž‑
stvo starších žáků se umístilo
na 5. místě.
Druhý den, tedy v nedě‑
li, se na stejném místě kona‑
lo obvodní kolo v kategorii do‑
spělých. Na této soutěži měla
Zastávka zastoupení dvou
družstev. Jedno družstvo bylo
sestaveno především z mlad‑
ší generace, tedy odrostlých
dorostenců, a druhé družstvo
pak z těch, řekněme, zkuše‑
nějších (nechtěl jsem napsat
starých pánů, aby se někdo ne‑
urazil). Zkušenosti se samo‑
zřejmě projevily i na výsled‑
ku, a tak v konečném výsledku
se „zkušené“ družstvo umístilo
na 4. místě a naše mladá gene‑
race na 8. místě. Z celkového

počtu 13 družstev je to pěkný
výsledek.
Tato soutěž zajistila všem
našim soutěžním družstvům
postup na okresní kolo v po‑
žárním sportu, které se ko‑
nalo o týden později v Bře‑
zině u Tišnova. Skladba
soutěžních družstev byla stej‑
ná jako na obvodním kole,
tedy tři družstva mladých ha‑
sičů a dvě družstva dospělých.
V sobotu se soutěžilo v kate‑
gorii mladí hasiči. Soutěžilo
se opět ve štafetě 4 × 60 met‑
rů s překážkami a v požárním
útoku. V celkovém vyhodnoce‑
ní se družstvo mladších žáků
Zastávka A umístilo na 7. mís‑
tě a zajistilo si tak postup
na Přebor Moravské hasičské
jednoty a družstvo Zastávka B
se umístilo na 15. místě a bo‑
hužel dál nepostoupilo. Star‑
ší žáci se umístili stejně jako
na obvodním kole na 5. místě
a tudíž jejich postup na Přebor
Moravské hasičské jednoty byl
v kapse.
V neděli proběhlo okresní
kolo v požárním sportu dospě‑
lých, kde však tentokrát nepla‑
tilo pravidlo o zkušenostech,
ale spíše o štěstí. Družstvo naší
mladé generace se umístilo
na 5. místě a zajistilo si tak po‑
stup na Přebor Moravské ha‑
sičské jednoty. Družstvo těch
„zkušenějších“ mělo tentokrát
smůlu a po dvou pokusech po‑
žárního útoku, kdy jim vždy

praskla hadice „B“ se na další
kolo soutěže nekvalifikovalo.
Přebory Moravské hasič‑
ské jednoty v požárním spor‑
tu jsou již daleko náročněj‑
ší soutěží. V prvé řadě zde již
soutěží výběr těch nejlepších
družstev z jednotlivých okresů
Jihomoravského kraje a sou‑
těží se ve více disciplínách.
Jedná se o štafetu jednotliv‑
ců na 60 metrů s překážkami,
štafetu 4 × 60 metrů s překáž‑
kami, uzlovou štafetu a požár‑
ní útok. U dospělých se sklad‑
ba disciplín téměř nemění,
jen nesoutěží v uzlové štafe‑
tě a dráhy jsou jim prodlouže‑
ny z 60 metrů na 100 metrů.
Přebory Moravské hasičské
jednoty se již tradičně kona‑
ly na Atletickém stadionu VUT
Pod Palackého vrchem v Brně.
V sobotu se sjela nejlepší
družstva z okresů Brno, Vyš‑
kov, Přerov a Jihlava. Jak jsem
již uvedl, soutěžilo se celkem
ve čtyřech disciplínách. Na‑
šemu družstvu mladších žáků
se bohužel tentokrát nedařilo,
a tak i když mělo vcelku slušný
čas na požárním útoku, ostat‑
ní disciplíny je tentokrát za‑
brzdily a neumožnily postup
do vyšších kol soutěže. U star‑
ších žáků se dařilo mnohem
více. V celkovém součtu získa‑
ných bodů v jednotlivých dis‑
ciplínách se tomuto družstvu
podařilo z 5. místa postou‑
pit na společné Mistrovství
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Moravské hasičské jedno‑
ty a České hasičské jednoty,
které se bude konat 8. června
2019 v Hlinsku v Čechách. Je
také nutné zmínit, že družstvo
starších žáků mělo nejrychlej‑
ší požární útok, a tak absolut‑
ně ovládlo tuto královskou dis‑
ciplínu požárního sportu.
Druhý den soutěžila druž‑
stva dospělých, kde Zastávku
reprezentovalo jedno družstvo
složené jak z mladé genera‑
ce, tak i z těch zkušenějších
matadorů. Toto spojení v ko‑
nečném hodnocení vyneslo
krásné 5. místo a tím i postup
na společné Mistrovství Mo‑
ravské hasičské jednoty a Čes‑
ké hasičské jednoty, které se
bude konat v září v Pardubi‑
cích. Jelikož obě dvě mistrov‑
ství jsou v době psaní tohoto
článku teprve před námi, bu‑
deme oběma reprezentačním
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družstvům
držet
palce
k co nejlepším sportovním
výkonům.
Mimo postupové soutě‑
že naši mladí hasiči soutěží
na takzvaných místních sou‑
těžích. Jednou z nich byla sou‑
těž „O pohár starosty obce Za‑
stávka“, jež se konala v rámci
oslav Meinárodního dne dětí.
Tato soutěž není sice postupo‑
vá, ale spíše jde o takové přá‑
telské setkání okolních hasič‑
ských sborů, kdy si děti tak
říkajíc potrénují. Samozřejmě,
že když se soutěž koná na do‑
mácí půdě, tak se naše druž‑
stva snaží, aby dosáhla co nej‑
lepšího výsledku. A to je asi
ten problém. Nervozita, adre‑
nalin a snaha o co nejlepší vý‑
sledek naše družstva tak nějak
znervózněla, a tak medailo‑
vá místa přenechala okolním
sborům. I přes to jsme si tuto
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soutěž všichni užili a společně
tak zahájili letošní oslavy svát‑
ku těch nejmenších.
Do letních prázdnin nás če‑
kají tedy ještě dvě soutěže.
V sobotu 8. června 2019 vyra‑
zí starší žáci na společné mis‑
trovství do Hlinska a na konci
června pak všechna družstva
mladých hasičů na soutěž
do Březiny u Tišnova. I když
jim všem přejeme v nadcháze‑
jícím sportovním klání ty nej‑
lepší sportovní výsledky, už
teď si zaslouží velké poděko‑
vání a úctu za to, jak výborně
reprezentovali v letošní spor‑
tovní sezóně naši obec, a hlav‑
ně za to, že mají vřelý vztah
k požárnímu sportu a snaží se
do něho dát vše, co je v jejich
silách.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru
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Chovatelská přehlídka loveckých trofejí
Rosicka ulovených v roce 2018–2019
Počátkem každého
nového mysliveckého
roku Město Rosice pořádá
hodnotitelskou přehlídku
trofejí spárkaté zvěře
ulovené v honitbách v obvodu
působnosti jeho úřadu.
Letošní přehlídka se konala
ve dnech 26. a 27. dubna 2019
tradičně ve společenském sále
Dělnického domu v Zastávce
za opětovné podpory hlavní‑
ho partnera akce – Lesů České
republiky, s. p., obce Zastávka
a dalších příznivců myslivosti.
V 19 honitbách o celkové
výměře 16 255 ha bylo v my‑
sliveckém roce 2018–2019
uloveno 48 ks vysoké, 274 ks

zvěře srnčí, 23 ks zvěře mu‑
floní, 433 ks zvěře černé a také
výjimečně 1 ks daňka.
Novinkou letošní přehlídky
byla účast pěti honiteb spada‑
jících do působnosti ORP Ku‑
řim, kdy předložených 57 ks
trofejí umožnilo rozšíření pa‑
lety srovnání správnosti pro‑
vedených odlovů a kvality
trofejí i mimo obvyklý zažitý
rámec minulých let.
I hodnotitelská komise
měla přeci jen ulehčenou prá‑
ci, když do užšího kola bodo‑
vání trofejí postoupili jen čty‑
ři z celkem 218 předložených
kusů, aby bylo po dalším hod‑
nocení zjištěno, že v předlože‑
né paletě srnčích trofejí je jen

jeden kus bronzový s dosaže‑
nými 110 body a jeden srnec
stříbrný se 120 body.
Na výsledcích chovu zvě‑
ře se stále výrazně podepisují
úhyny zvěře po střetech s do‑
pravními prostředky. Zazna‑
menáno bylo 96 takto uhynu‑
lých kusů.
Páteční dopoledne bylo vy‑
hrazeno lesní pedagogice pro
žáky základní školy v Zastáv‑
ce, kteří se v rámci výuky, ve‑
dené zkušenými lesními peda‑
gogy, pracovníky LS Náměšť
nad Oslavou, panem Milanem
Šalplachtou a panem Josefem
Homolou, dozvěděli v zajíma‑
vých přednáškách vše o lese
a jeho významu pro život
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a životní prostředí. Průběžné
soutěže s drobnými odměna‑
mi za správné odpovědi a zví‑
davé dotazy posluchačů spolu
s prohlídkou trofejí a vystave‑
ných výtvarných prací spolu‑
žáků byly jen pověstnou tře‑
šinkou na dortu této evidentně
oblíbené aktivity dětí.
Pátek odpoledne, po slav‑
nostním zahájení, a sobota
byly určeny laické i odborné
veřejnosti, kdy program jen
podtrhla venkovní prezenta‑
ce vozů NISSAN společnosti
J.P.N. Cars z Brna-Slatiny ur‑
čených nejen pro mysliveckou
veřejnost.
Následné „balení“ trofe‑
jí, jejich převoz a instalace
tisková data.pdf 1 21.5.2019 2:02:13
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na Národní přehlídku mysli‑
vosti na brněnské výstaviš‑
tě jen podtrhly úsilí organizá‑
torů o prezentaci myslivosti
na Rosicku a Kuřimsku.
A konečné hodnocení letoš‑
ního ročníku? Skvělá atmosfé‑
ra, pochvalné hodnocení jak
lesní pedagogiky, tak i k uspo‑
řádání přehlídky, sledování
setkání přátel završené hoj‑
nou účastí na méně či více od‑
borných polemikách ohled‑
ně myslivosti a dění v ní opět
potvrdily správnost konání
podobných akcí, podpořené
předsevzetím pořadatelů: tak
zase za rok…
Ing. M. Malimánek
inzerce
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Klub seniorů Zastávka
První březnovou akcí byla
slavnostní schůze klubu, kte‑
rá se konala ve Velkém sále
Dělnického domu a věnovala
se především oslavě Meziná‑
rodního dne žen. O MDŽ veli‑
ce fundovaně promluvila paní
Alena Smutná. Poté následo‑
valo občerstvení a program.
Už 12. března 2019 se jelo
do Senorad a odtud se po žlu‑
té značce vydali všichni údo‑
lím Oslavky až do Nové Vsi.
Po obědě nastalo zdržení při
nástupu do autobusu, neboť
řidič žádal od každého osobní
doklad, že má nárok na slevu,
a proto se v Oslavanech muse‑
lo čekat na další spoj, protože
ten předchozí ujel. Vedoucím
vycházky byl Jan Karber. Při
další vycházce dne 19. břez‑
na 2019 se opět všichni setka‑
li s tím, že řidič striktně vyža‑
doval průkaz na slevu, kdo jej
neměl, musel jet za plné jízd‑
né. Nicméně účastníci nako‑
nec přijeli do Lukovan a od‑
tud se vydali do lesa, kolem
studánky a pokračovali pol‑
ní cestou do Ketkovic. Údolím
Oslavky pokračovali po obědě
až do Senorad, odtud autobu‑
sem do Oslavan a pak domů.
Vedoucím vycházky byl Jan
Karber. Při třetí březnové vy‑
cházce dne 26. března 2019 se
jelo vlakem přes Brno do Žab‑
čic. Odtud se pokračovalo
do Přísnotic. Lesní cestou se
šlo do Nosislavi, kde následo‑
val oběd, a po obědě se pokra‑
čovalo autobusem do Hrušo‑
van a následně vlakem do Brna

Nová lávka na Oslavce pod Vlčím kopcem – foto B. Vinohradský

Oslavka pod Ketkovákem – foto L. Říhová

Osada Zderaz, skalní obydlí, výklad průvodce – foto B. Vinohradský
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a Zastávky. Vedoucí vycházky
byla Libuše Říhová.
Dne 2. dubna 2019 se při
vycházce odjíždělo nejdříve
autobusem na Hlínu a odtud
po modré značce kolem kos‑
tela směr Ivančice. Do Ivančic
se všichni dostali kolem pole‑
dne, a proto poobědvali v re‑
stauraci U Marka, domů pak
odjížděli po skupinách. Ve‑
doucím vycházky byl Jan Kar‑
ber. 8. dubna 2019 se kona‑
la v malém sále Dělnického
domu schůze klubu seniorů,
na které pan Procházka pro‑
mítl zajímavé filmy z uply‑
nulé činnosti klubu. Při další
dubnové vycházce se 16. dub‑
na 2019 jelo vlakem do Brna,
MHD do Vranova. Odtud se
šlo až do Svinošic. Posled‑
ní úsek cesty vedl přes Ho‑
řice. Zde se potýkal se zdra‑
votní indispozicí Jan Karber,
díky pomoci Karla Hradila
a Emila Chadimy se vše po‑
dařilo zvládnout. Z nádraží
Blansko-město skupina od‑
jela domů. 18. dubna 2019 se
členové klubu seniorů vydali
na jejich první letošní zájezd,
který vedl na Litomyšlsko.
Dopoledne navštívili Zde‑
raz, kde je dvě hodiny prová‑
děl pan Raba po pískovcových
obydlích, jejichž historie sahá
do minulých století. Stavěli
si je zde lidé, kteří pracova‑
li na statcích bohatých sedlá‑
ků či aristokratů. Tato obydlí
se nachází v oblasti Toulov‑
cových maštalí. Po obědě
jsme pak navštívili soukromý
rokokový zámek rodiny Ku‑
čerovy z Prahy – Nové hrady
a přilehlé zahrady. Na závěr
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Evropská významná lokalita Knížecí les, výskyt modrého skokana
ostronosného – foto L. Říhová

Památník Růžový palouček z r. 1921 věnovaný českým bratřím,
Újezdec u Litomyšle – foto L. Říhová

Děti z MŠ Havířská na Dni matek v Klubu seniorů – foto B. Vinohradský
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celého zájezdu se ještě za‑
stavili na Růžovém paloučku,
odkud podle pověsti Aloise Ji‑
ráska odcházeli protestan‑
ti po bitvě na Bílé hoře z naší
země. Vedoucí zájezdu byla
Zora Stejskalová.
Dne 13. května 2019 se ko‑
nala slavnostní schůze se‑
niorů ve velkém sále Děl‑
nického domu, kde všichni
oslavovali Den matek. Dru‑
hý den 14. května 2019 jeli
účastníci vycházky do Seno‑
rad autobusem a odtud údo‑
lím Oslavky k Senoradské‑
mu mlýnu, směr Vlčí kopec.
Po levém břehu šli kolem Taj‑
mrova mlýna, směr lávka
pod Vlčím kopcem. Na závěr

sestoupili do Březníka. Tam
hodlali poobědvat, ale pro‑
tože byla tamní restaurace
zavřená, obědvali nakonec
v Kralicích a odtud také jeli
domů. Vedoucím vycházky
byl Jan Karber.
Dne 21. května 2019 se vy‑
dali
účastníci
vycházky
do Oslavan. Odtud všichni
pokračovali do Ivančic. Tam
také poobědvali. Vystoupili
k rozhledně A. Muchy, odkud
byly krásné výhledy na celé
Ivančice. Vedoucím vycház‑
ky byl Bořivoj Vinohradský.
Druhý letošní zájezd se konal
26. května 2019. Členové klu‑
bu navštívili hrady a zámky,
ale i Jízdu králů ve Vlčnově.

Ve Vlčnově byl na Jízdě králů
zastávecký seniorský klub už
v roce 2009, ale tehdy tak pr‑
šelo, že si moc tuto ojedinělou
slavnost členové neužili. Zato
letos vše bylo o mnoho lep‑
ší, protože počasí bylo nád‑
herné, a tak si mohli všich‑
ni užít nejen samotnou jízdu
králů, ale také mnoho růz‑
ných folklorních vystoupení,
která se ve Vlčnově konala.
Vedoucím zájezdu byla Zora
Stejskalová.
Poslední akcí v květnu byla
další vycházka 28. května
na Mohelskou step.
Zora Stejskalová,
Klub seniorů
inzerce

Přijďte se odreagovat masáží,
uvolnit tělo a rozjasnit mysl.

Ulevte svým bolestem pomocí
KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE.
Vaše tělo se rozpomene na to,
jaké to je být naprosto zdravý.
HOTEL HARMONIE
Objednávky a dotazy na tel. č.: 778 036 138
nebo e-mailem golddios2015@gmail.com
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Činnost Svazu tělesně postižených
Rosice z. s. v roce 2018
Naše činnost je zaměřena
na organizaci a realizaci
volnočasových společenských
aktivit, sledování
a vyhodnocování realizace
legislativních a jiných
opatření ve prospěch
tělesně postižených.
Naše organizace má v sou‑
časnosti 223 členů z Rosic,
Zastávky, Tetčic a z dalších
16 obcí z našeho okolí. Na za‑
čátku roku připravujeme plán
akcí pro naše členy a i pro
ostatní občany. V březnu se
konala výroční členská schů‑
ze, které se zúčastnilo 109 čle‑
nů. Byli přítomni zástupci
obcí a měst Rosice (pan sta‑
rosta Jaroslav Světlík), Zastáv‑
ka (pan starosta Petr Pospí‑
šil) a Tetčice (pan starosta Jan
Šon). Naši činnost hodnotili
jako dobrou. Poděkovali jsme
jim za dotace, kterými podpo‑
rují naši činnost. Kulturním
programem bylo vystoupení

malých mažoretek Hvězdičky
při SVČ Rosice.
V roce 2018 jsme pořáda‑
li dva poznávací zájezdy. Prv‑
ní byl v měsíci červnu po trase
Telč, Dačice a Slavonice. Dru‑
hým v měsíci říjnu byla ná‑
vštěva Litomyšle a jejího oko‑
lí. Celkem 98 účastníků bylo
s programem spokojeno. Dal‑
ší akcí byly dva rekondiční zá‑
jezdy v měsíci květnu a září
do termálních lázní v Maďar‑
ském
Mosonmagyaróváru.
Účastnilo se 87 občanů. Další
akce byly kulturního charak‑
teru. Dvakrát do roka se v re‑
stauraci na hřišti Slovan Ro‑
sice setkáváme se skupinou
Olymp. Akce se konají každý
rok. První byla v měsíci dub‑
nu před Velikonocemi. Druhá
se konala v prosinci jako mi‑
kulášská nadílka. Na obou ak‑
cích se bavilo celkem 96 ob‑
čanů. V kině Panorama jsme
uskutečnili
devět
filmo‑
vých představení pro seniory

za zlevněné vstupné 50 Kč.
Tato promítání navštívilo
689 občanů. V únoru, listopa‑
du a prosinci jsme navštívili
vinný sklípek pana Vyhnalíka
v Lukovanech. V prosinci jsme
se tím rozloučili s rokem 2018
a popřáli všem účastníkům
všechno nejlepší v roce 2019.
V prosinci jsme také navštívi‑
li 11 našich imobilních členů
a předali jim vánoční balíčky.
Při naší činnosti spolupracu‑
jeme s KS Rosice, KS Zastávka
a SNN Zastávka výměnou in‑
formací o plánovaných akcích.
Informace o činnosti STP
můžete najít v našich info‑
skříňkách v Rosicích na Pa‑
lackého náměstí a u Lidového
domu. Na závěr chceme podě‑
kovat všem, kdo nám pomá‑
hají v naší práci, zvláště obci
Zastávka za bezplatné propůj‑
čení velkého sálu v Dělnickém
domě Zastávka.
Bohumil Klíma,
předseda STP Rosice

Zahrádkářský ples
Dne 27. 1. 2019 se již tradič‑
ně konal Zahrádkářský ples
v Dělnickém domě v Zastáv‑
ce. Účast byla v tomto roce vel‑
mi hojná, na plese nechyběly
žádné věkové skupiny. Letos
přijala pozvání i družební or‑
ganizace ze Slovenska. Členo‑
vé spolku si pro návštěvníky
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plesu připravili uvítací drink
a pro dámy také květinu. K po‑
slechu a tanci v tomto roce
hrála kapela Wendy’s Band
Hurikan, která kromě tradič‑
ních melodií mile překvapila
i moderními písněmi. Zpest‑
řením plesové zábavy bylo ta‑
neční vystoupení skupiny

Mighty
Shake,
tentokrát
na asijské motivy. Pro návštěv‑
níky byla opět připravena bo‑
hatá tombola. Tímto bychom
chtěli velice poděkovat všem
sponzorům, kteří do tomboly
přispěli. Do ní přispěli také za‑
hrádkáři ze Slovenského Gro‑
bu netradičními dárky. Byla
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to pečená husa a několik skle‑
nic husího sádla a již tradič‑
ní víno, které bylo připrave‑
no i jako pozornost na každém
stole pro návštěvníky plesu.
Volná zábava pokračovala až
do brzkých ranních hodin. Vě‑
říme, že i v příštím roce přilá‑
ká náš ples širokou veřejnost.
Již teď se na tuto společenskou
zábavu spojenou s tancem vel‑
mi těšíme.
Hana Procházková

75 000 a 3. Charitativní ples
Mighty Shake Zastávka
Jsme docela pyšní na to, že
článek o letošním 3. Charita‑
tivním plesu Mighty Shake Za‑
stávka může začínat číslovkou
75 000. Protože tolik činí čistý
výtěžek charitativního plesu,
který se konal 16. února 2019
v Dělnickém domě v Zastáv‑
ce. Ples nesporně patřil k vr‑
cholům plesové sezóny v oko‑
lí, opět se konal v retrostylu

první republiky a za hudební‑
ho doprovodu tradičně skvě‑
lých a profesionálních Melody
Gentlemen Lednice, které jste
si mohli poslechnout mimo
jiné v minulém roce u RIC
30. 6. 2018.
Odpovídáme často na do‑
taz – proč zrovna styl první
republiky? Je to proto, že tato
doba se vyznačovala noblesou

v oblékání, muzice, stylu, tan‑
cích. Byla to doba, kdy muži
vypadali a chovali se jako muži,
kdy ženy vypadaly a chovaly se
jako ženy, a nikomu to neva‑
dilo. Žádné Mee Too a jiné po‑
pletenosti dnešní doby nebyly.
Byla to doba, kdy vztahy mezi
lidmi, dané slovo a korektnost
měly jistou váhu a kdy politi‑
ka nebyla sprostým slovem.
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Samozřejmě, že si onu dobu
dnes poněkud idealizujeme,
ale nesporné je, že ta doba měla
hodně toho, čeho se té součas‑
né žalostně nedostává.
Cílem 3. Charitativního ple‑
su Mighty Shake bylo získat co
nejvíce prostředků pro těžce
mentálně i fyzicky postižené‑
ho Honzíka Holého. První roč‑
ník v roce 2017 jsme uspořádali
s vědomím, že ne každý měl už
od začátku svého života kliku
a ne každému příroda nadělila
spravedlivě. Myslíme si, že by
mělo patřit k dobrým mravům
zkusit alespoň trochu pomoci.
Proto bude výtěžek letošního
plesu sloužit k úhradě nákladů
na péči o Honzíka, speciálně
na rehabilitace a částečně jako
příspěvek na pořízení vozíku.
Pevnou oporou akce byl tra‑
dičně bývalý člen Mighty Sha‑
ke Jakub Stejskal, který za‑
jišťoval občerstvení, míchané
nápoje a dobrou atmosféru
na baru. Věnoval ve prospěch
akce veškerá dýška a odměnu
lidí, kteří tam pracovali. Na za‑
čátku akce jsme vyzvali účast‑
níky k co nejvyšší konzuma‑
ci, protože bylo jasné, že čím
více se bude na baru objedná‑
vat, tím více Honzík dostane.
Byly k vidění i momenty, kdy
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útrata 90 korun byla zaplace‑
na dvoustovkou s tím, že „to je
dobrý“. Všem konzumentům
i Bar Crew tímto děkujeme!
Letos bylo veškeré občerstve‑
ní zajišťováno vlastními sila‑
mi rodičů dětí a přáteli Mighty
Shake. Možná nebylo vždycky
všechno profesionálně správ‑
ně, ale bylo to děláno se srdíč‑
kem… ale hlavně veškerý vý‑
těžek zůstal pro účel plesu,
nezamířil jinam.
Letos měl ples velkého part‑
nera, a to firmu SWIETELSKY
stavební s. r. o., která se sta‑
la hlavním partnerem plesu.
Na tom všem je cenné to, že fir‑
ma se se svou nabídkou finanč‑
ní pomoci přihlásila sama,
díky přátelům z Tanečních pro
dospělé, kteří o nás jejímu ve‑
dení řekli. Dvojnásob si vážíme
toho, když nám někdo pomoc
nabídne sám od sebe, a nemu‑
síme o ni prosit. A pak ji ještě
na poslední chvíli zvýší! Vel‑
mi si toho vážíme, skutečně.
Běžné to není, proto dvojnásob
děkujeme!
Během večera proběhl pro‑
gram s tanečními čísly našich
přátel z Rugg Cutters Brno
a ukázkami lekcí lektorů Migh‑
ty Shake. Skvělé bylo vystou‑
pení Juniorů Mighty Shake
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s formací Probuzení draka.
Všechno bylo zábavné a stylo‑
vé. K dispozici byl fotokoutek,
kde si řada návštěvníků poři‑
zovala fotky v dobovém oble‑
čení. Je třeba uvést, že všich‑
ni hosté se dostavili v oblečení
či s doplňky módy 20.–30. let
20. století. Prostředí „Dělňá‑
ku“ bylo dotvořeno textilie‑
mi, ubrusy, svíčkami, balónky
a několika desítkami LED svě‑
tel do neuvěřitelné atmosféry
podniku z 30. let minulého sto‑
letí. Měli jsme na přípravu sálu
šest hodin, ale stálo to za to.
Mnozí nevěřili, že takhle může
vypadat zastávecký „Dělňák“.
Nelze dostatečně poděko‑
vat všem, kteří se na akci po‑
díleli, anebo jí pomohli, ať už
to byla firma Amica, hlavní ce‑
nou do The Tom’s Boly, nebo
bezplatným zapůjčením tech‑
niky, věcí, penězi, příspěvky…
a tak děkujeme takto souhrnně
všem, kteří prokázali, že jim
dobrá věc není lhostejná. Taky
děkujeme všem, kteří přes po‑
plesovou únavu (samozřejmě
z tance) přišli v neděli odpole‑
dne pomoci sál uklidit.
Na shledanou příští rok
na 4. Charitativním plesu
Mighty Shake!
Mighty Shake Team
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Festival netradičních sportů
V sobotu 18. 5. 2019 se konal
v prostorách TJ Čechie
4. ročník festivalu
netradičních sportů.
I letos byl program „nadu‑
paný“ ve všech směrech. Ze
sportovních stanovišť moh‑
li účastnici festivalu navští‑
vit, nebo jen zhlédnout: kraw
magu, kango jumps, fit drums,
jumping, indoorcycling, taba‑
tu, pilates, břišní pekáč, zá‑
věsný systémy TRX, funkční
trénink, aromatherapy jógu,
hatha jógu, vinyasa flow jógu,
bosu, aerobik, piloxing a fit‑
ness dance. Všechny sporty si
mohli zájemci nejen vyzkou‑
šet na vlastní kůži a příjem‑
ně se při aktivitě zapotit, ale
mohli se i daného lektora ze‑
ptat na dotazy, jež je zajíma‑
ly. Komu se nechtělo aktivně
sportovat, mohl si koupit něco
dobrého ve zdravé výživě, zajít
si na masáž, občerstvit se v re‑
stauraci, nebo si udělat radost
ručně vyrobeným náramkem.
Letos byl bohatý i dopro‑
vodný program. Původně byl
myšlený hlavně pro děti, ale
zaujal i dospělé. A to nás tě‑
šilo. Body zorbing – velké
míče, které se kutálely na ze‑
leném hřišti, přitáhly pozor‑
nost nejednoho oka. Na hři‑
šti tak do sebe naráželi malí
i velcí. Dalším stanovištěm
byly skákací boty. Chodit
na nich bylo náročné hlavně
na rovnováhu. Insturktoři se
ale všem důkladně věnovali.
Měli připravené i vystoupení,

které ohromilo hlavně výškou
skoku.
No a skákací hrad? Myslím,
že ani minutu nebyl prázdný.

A tak to má být. Hodně pohy‑
bu je zdravé. Rodiče si tak stih‑
li vypít třeba i kávu. Pro děti
byla připravena i sportovní

33

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
stanoviště: skákání v pyt‑
li, chůdy, opičí dráha, slalom,
přetahování lanem, cvrnkání
kuliček a hod na cíl. Za splně‑
né úkoly dostaly do svých kar‑
tiček razítka a hurá pro od‑
měnu v podobě perníkových
medailí. A jak jinak než samá
první místa! Velké díky patří
členům parlamentu, kteří sta‑
noviště připravili a věnovali se
dětem.
Kdo si chtěl odnést něco
na památku, mohl zavítat
do „butonkovací“ dílny a vy‑
robit si tak vlastní placku. A že
jich bylo. Nejen sportovní mo‑
tivy se krásně pyšnily na ne‑
jednom tričku.
V pauze vystoupila i jum‑
pingová skupina mládeže, kte‑
rá trénuje ve Sport centru Za‑
stávka již druhým rokem.
Děvčata na trampolínkách
předvedla vše, co umí, zapojila
do toho nejen skoky, ale i tanec
a fit drumy. Vystoupení mělo
úspěch a těšíme se na další.
Myslím, že celé sportovní
odpoledne se povedlo. Počasí
bylo nádherné, vyšlo i sluníč‑
ko, všichni si přišli na své a zů‑
stali i dlouho po skončení akce.
Všem moc děkujeme za účast.
Velké poděkování pak pat‑
ří všem lektorů, moderátor‑
ce, pomocníkům při chystání
i uklízení a největší dík patří
obci Zastávka, která celou akci
zaštítila finančně. Moc děkuje‑
me, bez vás by to nešlo!
Sportu zdar, zdar, zdar!
Za Sport centrum
Zastávka Lucie Volánková,
organizátorka akce
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Sportovní odpoledne
Tělovýchovná jednota Čechie Zastávka, zastoupena odborem ASPV
a SK Zastávecká koule uspořádaly v neděli 19. května 2019
na hřišti Čechie „Sportovní odpoledne pro všechny“.
Cílovou skupinou byli
především rodiče či prarodiče
s ratolestmi, pro které
byly přichystány hravé
disciplíny. Tyto jsou sice
fyzicky nenáročné, avšak
dostatečně hravé, aby zaujaly
nejen děti, ale i doprovod.
Z tohoto důvodu jsme
soutěže pojali jako soutěže
dvojic, aby se zabavili
dospělí i děti. Soutěžilo se
ve třech disciplínách.
Mölkky, hra dovezená ze
země tisíce jezer Finska, ur‑
čená pro zábavu malých
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i velkých, v níž se ale pořádá
i mistrovství světa.
Kuličky, oblíbená hra naše‑
ho dětství, jež dokázala zau‑
jmout i rozhádat nejedno přá‑
telství. Vzpomeňme na bratry
ze slavného Poláčkova romá‑
nu Hostinec U kamenného
stolu, jenž byl také úspěšně
zfilmován.
Pétanque, oblíbená hra
francouzských
venkovanů,
prezentovaná v nejednom
filmu.
Aby si všichni užili, rozdě‑
lili jsme si dvojice do tří sku‑
pin a ty se postupně vystřídaly

na všech stanovištích. Celkem
se zúčastnilo deset dvojic, kte‑
ré se s velkým zaujetím potý‑
kaly s nástrahami her i soubo‑
jům mezi sebou.
Na závěr všichni účastní‑
ci obdrželi diplomy za účast
a nejlepší pak i drobné odmě‑
ny. Snad se nám pořadatelům
a i účastníkům odpoledne lí‑
bilo, protože jsme se vzájem‑
ně shodli na tom, že si vše
po prázdninách zopakujeme,
jen ten závěrečný deštík si prý
odpustíme.
Vladimír Křivánek, ASPV
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Zprávy z klubu HC Zastávka
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři Zastáveckého
zpravodaje, v době psaní
těchto řádků ještě zdaleka
nebylo rozhodnuto o tom, kdo
pozvedne nad hlavu pohár
pro mistra světa v ledním
hokeji. Při čtení tohoto článku
je docela možné, že zlatá česká
horečka zvolna doznívá…?
Ať už je to tak či onak,
dovolte mi na prahu letního
odpočinku v následujících
několika odstavcích
představit a zhodnotit
činnost naší organizace
v uplynulé sezóně 2018/2019.
Nejprve pár slov k A týmu.
V základní části Krajské sou‑
těže mužů Vysočina se naše
mužstvo umístilo na hezkém
druhém místě, když za sebou
nechalo s osmibodovým ná‑
skokem HHK Velké Meziří‑
čí B a dále týmy BK Zubři Bys‑
třice n. P. a HC Spartak Velká

Bíteš B. Vítězem základní čás‑
ti se stalo mužstvo Náměš‑
tě, shodou okolností také s os‑
mibodovým odstupem od nás.
Tým HC Zastávka předváděl
pod ustáleným vedením koučů
Pavla Nohela a Bohumila Ge‑
jdoše poměrně stabilní výkony
a na své konto si připsal deset
vítězství a pouze tři porážky
v základní hrací době.

Herní pohodu jsme si chtěli
přenést i do vyřazovacích bojů,
ale souhra nepříznivých okol‑
ností (zejména smolná poráž‑
ka v prvním semifinále ve Vel‑
kém Meziříčí gólem v poslední
vteřině zápasu) a nedostatečná
efektivita při zakončení nás na‑
konec stály postup do finálové
série, do níž se na náš úkor na‑
konec zaslouženě po dvou ví‑
tězstvích dostal tým z Velkého
Meziříčí. Zklamání ale netrvalo
dlouho a vítěznou třízápasovou
sérií se Zubry z Bystřice jsme
vybojovali bronzovou příčku
v soutěži. Zakončení sezóny ví‑
tězným zápasem přece jen zho‑
jilo rány po nesplněném postu‑
pu do finále.
Nejlepším týmovým střel‑
cem základní části se stal Adam
Šedý se sedmnácti brankami,
ve statistice kanadského bo‑
dování se stal dokonce nej‑
produktivnějším hráčem celé
soutěže (s 33 body za 17 bra‑
nek a 16 asistencí). Spolehlivé
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výkony podávali naši brankáři
Jiří Vybíral a Pavel Ševčík, kte‑
ří se mnohdy ukázali v tom nej‑
lepším možném světle a výsled‑
kem je nejméně obdržených
branek za poslední čtyři sezó‑
ny. Samozřejmě je v tom práce
a poctivý přístup celého týmu,
čehož jsme si všichni vědomi,
nicméně mít jistotu v bran‑
kovišti je základem úspěchu.
Mezi klíčové opory týmu patři‑
li v probíhající sezoně také hrá‑
či Tomáš Fiala, Marek Fišer, Jan
Bednář a Romanové Stromec‑
ký a Lesonický. Nadstandardní
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výkony na ledě a pozitivní vliv
na mužstvo v kabině jsou dů‑
ležité prvky pro plynulý chod
prvního týmu.
Od seniorského hokeje se
nyní přesuňme k mládežnic‑
kým kategoriím. Možná už se
opakuji, ale i tentokrát mi při‑
jde vhodné zmínit, že jsem vel‑
mi rád, že se náš klub vydal
na cestu výchovy hokejové mlá‑
deže, ačkoli jde o oblast, kte‑
rá v mnohých aspektech vyža‑
duje obětavost, nezměrné úsilí
a v neposlední řadě nezištný
přístup k takřka dobrovolnické
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práci. S přibývajícími řádky
v seznamu dětí, které se účast‑
ní našich tréninků, případně
hrají zápasy v dresech HC Za‑
stávka, jsem čím dál víc pře‑
svědčen o správnosti našeho
rozhodnutí, i když zároveň ne‑
lze zavírat oči před tím, jak ná‑
ročná práce to je. Především
proto bych chtěl na tomto místě
upřímně poděkovat všem, kteří
se na chodu klubového mládež‑
nického hokeje a bruslení podí‑
lí a jakýmkoliv pozitivním způ‑
sobem přispívají k tomu, že se
rodiče se svými ratolestmi vra‑
cí na stadion. A teď k jednotli‑
vým kategoriím.
Mladší žáky převzali po Pe‑
tru Maštalířovi, který ze zdra‑
votních důvodů musel ukončit
svou trenérskou činnost v této
kategorii, trenéři Peter Gejdoš
a Aleš Vrána. V úzké spoluprá‑
ci s trenérem brankářů Pav‑
lem Ševčíkem (od příští sezó‑
ny hlavní trenér), se naši mladí
hokejisté vydali na zkušenou
do Ligy mladších žáků, kde
se utkávají s týmy z Blanska,
Břeclavi, Vyškova, Warrioru
Brna a Hodonína. Premiérový
rok v této houževnaté soutěži je
opravdu hlavně o sbírání zku‑
šeností a výsledky hrají zane‑
dbatelnou roli. V další sezóně
už bychom ale rádi zazname‑
nali nějaké zlepšení, k čemuž
dopomůže právě doplnění tre‑
nérského týmu.
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Starší přípravka trénu‑
je a hraje turnaje pod vede‑
ním trenéra Petra Coufala,
kterému pomáhají asistenti
Pavel Matal, Jiří Korotvička,
Roman Grulik a trenér bran‑
kářů Marek Huzlík. Příprav‑
ka odehrála 16 turnajů s týmy
z Blanska, Vyškova, Komety
a Techniky Brno, Hodonína,
Břeclavi a dalšími. Výsledkově
je na tom tato kategorie např.
oproti mladším žákům lépe,
ale opět platí, že spíše než vý‑
sledky oceňujeme nasbírané
zkušenosti v odehraných zá‑
pasech. Je to též trochu příslib
pro lepší výchozí pozici hráčů
při jejich postupu do vyšší vě‑
kové kategorie.
Mladší přípravka pod ve‑
dením trenérů Františka Pav‑
louška a Vladimíra Kozárka
odehrála 9 turnajů proti druž‑
stvům z Vídně, Břeclavi, Wa‑
rrioru, Techniky a Komety
Brno, Znojma, Hodonína a dal‑
ším. V této kategorii dbáme
především na to, aby si zahrály
všechny děti a okusily turnajo‑
vou atmosféru.

První kroky na ledě, pře‑
devším o tom je škola brusle‑
ní, kterou má na starosti Adam
Šedý společně s lektory Luká‑
šem Dobroněm, Milanem Štel‑
clem, Marianou Marešovou
a Martinou Souralovou. Je vel‑
mi povzbuzující, že tento kurz
navštívilo od loňského listopa‑
du už 110 dětí.
Na závěr bych chtěl podě‑
kovat všem našim sponzorům
a partnerům z řad obcí. Jejich
finanční pomoc a spoluúčast
jsou pro tento druh činnos‑
ti nezbytné, stejně jako spolu‑
práce při propagaci. Moje po‑
děkování míří též k obětavým

rodičům mladých hokejových
či bruslařských nadějí a samo‑
zřejmě ke trenérům, kteří se
pečlivě starají o sportovní vý‑
voj svých svěřenců. Na úplný
závěr děkuji i klubovým funk‑
cionářům a všem spolupracov‑
níkům, kteří pomáhají zajišťo‑
vat prostředky a podmínky pro
to, aby hokej pod emblémem
HC Zastávka měl na mapě Jiho‑
moravského hokeje i nadále své
pevné místo.
Přeji krásné léto a mnoho sil
do nadcházející hokejové sezó‑
ny 2019/2020.
Vladislav Klos,
předseda klubu HC Zastávka
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Závěr sezóny šachistů ze Zastávky
Jarní turnaj Ivančice 2019
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme si
místo tréninku zajeli do Ivan‑
čic. Tentokrát se díky dvěma
domácím zástupcům hrál ote‑
vřený oddílový přebor. Díky
takřka bleskovému přístupu
hráčů ke hře se tentokrát stih‑
lo místo tradičních pěti ode‑
hrát celých 7 kol! Nejlépe si
vedli 1. David Žaža 6,5 b, 2. Ma‑
těj Kroutil 5 b, 3. Tomáš Prokop
5 b. Další pořadí: 4. Ondřej Pro‑
kop 5 b, 5. Daniel Švagr 4,5 b,
6. Tomáš Hudec 4 b, 7. Václav
Palas 4 b, 8. Pavel Hradílek 3 b,
9. Jakub Mucha 3 b, 10. Agá‑
ta Křížová 3 b, 11. Lukáš Hudec
2,5 b (všichni Šachy Zastávka),
12. Antonín Krejčík 2 b, 13. To‑
biáš Jašek 1,5 b (oba ZŠ TGM
Ivančice).
První
dubnová
sobota
(6. 4. 2019) byla ve znamení
hned dvou zajímavých akcí.
Jednak se v Náměšti nad Osla‑
vou hrál tradiční turnaj O velikonočního beránka, který
naše děti láká jak svojí blízkos‑
tí, tak bohatým a nevšedním
cenovým fondem. Současně se
však hrál v Rajhradě Memoriál Jana Krejčího, který byl
zajímavý nejen pro děti (další
turnaj ze seriálu KP), ale i pro
dospělé, jelikož turnaj A se
hrál jako přebor JmŠS v rapid
šachu jednotlivců.
Do Náměště zamířilo šest
našich borců. V turnaji mlad‑
ších žáků si mezi 51 účast‑
níky velmi dobře vedl Ond‑
řej Prokop, který se ziskem
3,5 b (ze 7 možných) obsadil
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26. místo. V turnaji 70 star‑
ších žáků jeho starší bra‑
tr Tomá uhrál 2 body a obsa‑
dil 62. místo. Podstatně lépe se
vedlo trojici: 26. Motl Václav
4 b, 18. Žaža David 4 b, 16. Žaža
Martin 4,5 b. Skvělým výsled‑
kem 5,5 b, 1. místem ve své ka‑
tegorii a celkovým 3. místem

se s mládežnickou karié‑
rou rozloučil Petr Pečenka.
Gratulujeme!
Do Rajhradu jela trojice
mladších žáků Alena Pokor‑
ná, Šimon Řehák a Daniel Šva‑
gr. Doplnili je v turnaji A ještě
Petr Vrbík, Daniela Dumko‑
vá a autor těchto řádek Aleš

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
Dumek. Mladší žáci si již tra‑
dičně zabrali školní jídelnu.
Mezi 49 účastníky obsadila
se dvěma body 42. místo Ale‑
na Pokorná, 22. skončil Šimon
Řehák se 4 b. Těsně pod stupni
vítězů (4.) skončil s 5,5 b Dani‑
el Švagr. Skvělé!
Turnaj starších žáků se
hrál bez naší účasti. Tur‑
naj pro dospělé a dorost se
hrál jako přebor JmŠS v prv‑
ním patře. Za 4 remízy (tj. se
2 body) skončil autor člán‑
ku na 51. místě. O půl bodu
víc uhrál Petr Vrbík (který se
účastní pouze některých ra‑
pidových turnajů). Nejlépe si
vedla Daniela Dumková, kte‑
rá se ziskem 4 bodů obsadila
celkové 15. místo. Mezi ženami
skončila druhá.

Okresní přebor družstev
(dospělých)
V neděli 7. 4. 2019 skon‑
čil 11. kolem OP družstev (do‑
spělých). Áčko hrálo doma se
Střelicemi „B“, Béčko se utkalo

v kuřimské Kotelně s domá‑
cím „F“. Obě naše družstva pro‑
hrála poslední zápasy shodně
2,5:5,5. Béčko tak zůstalo po‑
slední, Áčko obsadilo 6. místo,
tj. absolutní střed tabulky.
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ŠK Tišnov A
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46.5

34

5
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4
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5
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7

7
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1

3

6

6

35.5

27

11

Šachy Zastávka B

10

0

0

10

0

11.5
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Stříbro v Havlíčkově Brodě
V sobotu 27. 4. 2019 se
hrála Velká cena Havlíčko‑
va Brodu (v minulých le‑
tech známá jako Pribináček).
Z našich luhů a hájů vyrazi‑
la na Vysočinu čtveřice hrá‑
čů. Šimon Řehák, David Žaža,
Petr Pečenka a Martin Žaža.

V turnaji mladších žáků si
mezi 66 účastníky výborně
vedl Šimon Řehák, který na‑
sbíral vynikajících 5 bodů
z 8 možných a obsadil krás‑
né 15. místo. V turnaji starších
žáků se mezi 75 účastníky
naši borci nejenže neztrati‑
li, ale naopak dávali o sobě

pořádně vědět. David Žaža
uhrál 4,5 bodu, což jej vy‑
neslo na celkové 27. místo.
Petr Pečenka nasbíral ještě
o 0,5 bodu více, což ve finále
stačilo na 15. místo. A nejlépe
si vedl Martin Žaža, který se
6,5 b obsadil stříbrnou příč‑
ku! Blahopřejeme!
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Ve Znojmě tou dobou
ZŠ Šumná pořádala pro děti
turnaj Memoriál Bohumila
Nekuly. Náš reprezentant Da‑
niel Švagr si mezi 41 účastní‑
ky vedl úspěšně, když nasbíral
4 body ze 7 možných a obsadil
celkové 12. místo! Skvěle!
Krajský přebor
V sobotu 18. 5. 2019 se v sále
Domu školství v Břeclavi konal
předposlední turnaj ze seriálu
KP. Naše čtveřice Martin Žaža,
Matěj Kroutil, Šimon Řehák
a Daniel Švagr se rozdělila pod‑
le věku do dvou turnajů na dvě
dvojice.
V turnaji Nadějí (ml. žáci)
nasbíral Šimon Řehák 4 body
za 4 výhry a mezi 65 star‑
tujícími se umístil na krás‑
ném 24. místě (desítka
čtyřbodových borců zabíra‑
la 20.–30. příčku). Ještě lépe
si vedl Daniel Švagr, který se
ziskem 5 bodů obsadil skvělé
9. místo (pětibodoví obsadili
6.–12. příčku). Jen tak dál!
V turnaji Talentů (st. žáci)
bylo na startovní listině 25 sil‑
ných hráčů. Matěj Kroutil
uhrál 3 body a obsadil dělené
13. až 14. místo. Martin Žaža
hrál v posledním kole s prů‑
běžně vedoucím hráčem a při‑
pravil mu nemilé překvapení
v podobě jediné porážky. Tur‑
naj byl tak vyrovnaný, že vítěz
měl 6 bodů a hráči na 2.–6. mís‑
tě měli 5 bodů! Bohužel pomoc‑
ná hodnocení tentokrát odsu‑
nula Martina až na 5. místo. Ale
Martin sám konečné pořadí ko‑
mentoval: „No co, příště to vy‑
hraju!“ Gratulujeme a pevně
věříme, že to příště vyjde!
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V sobotu 8. 6. 2019 skončil se‑
riál KP turnajem v Hodonicích.
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Šachisté přejí všem čtená‑
řům krásné léto!
Aleš Dumek

Školství

Informace ze základní školy
Vážení přátelé, rád bych vás seznámil s významnými aktivitami naší
školy, které se uskutečnily v dosavadním průběhu druhého pololetí
aktuálního školního roku, a také s těmi, které nás ještě čekají.
Hned na jeho počátku pro‑
běhl tradičně na Červeno‑
horském sedle týdenní lyžař‑
ský výcvikový kurz pro žáky
7. ročníků.
Ke spolupráci škol v našem
regionu a výměně zkušenos‑
tí přispěly regionální soutěže
organizované naší školou, kte‑
rých se kromě žáků naší školy
zúčastní i děti ze škol v našem
okolí. V průběhu měsíce břez‑
na a dubna tak mohli porovnat
žáci své vědomosti a doved‑
nosti v recitační soutěži – Zná‑
mé slovo poezie, pěvecké sou‑
těži – Já, písnička a soutěži

Přírodní vědy hravě. Žáci naší
školy se také zapojují do dal‑
ších soutěží s celorepubliko‑
vým charakterem, jakými jsou
Přebor školních družstev v ša‑
chu, fotbalová soutěž McDo‑
nald’s Cup, turnaje ve florba‑
lu a další.
Nejúspěšnější řešitelé škol‑
ních kol olympiád z mate‑
matiky, dějepisu, zeměpisu,
českého jazyka, anglického
jazyka a Pythagoriády měli
možnost srovnat své znalos‑
ti se znalostmi žáků ostat‑
ních škol v okresních kolech
soutěží.

Na počátku měsíce dub‑
na je nejvýznamnější událostí
v naší škole zápis dětí do prv‑
ních tříd. Do školy k zápisu
přišlo v doprovodu svých rodi‑
čů celkem 50 dětí. Z tohoto po‑
čtu bylo 25 dívek a 25 chlapců.
Po odkladu se dostavilo 7 dětí,
z toho 3 dívky. Zapsáno do prv‑
ní třídy bylo celkem 43 dětí,
21 chlapců a 22 dívek, u 7 dětí
bylo rozhodnuto o odkladu po‑
vinné školní docházky o jeden
rok. Nezbývá než popřát všem
budoucím prvňáčkům pěk‑
ně prožité zbylé dny ve škol‑
ce, krásné prázdniny plné
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sluníčka a po nich velkou chuť
do 1. třídy.
Vítanou změnou formy a or‑
ganizace výuky byl v naší ško‑
le na přelomu dubna a května
Projektový týden. Jeho hlav‑
ním smyslem je efektivně vést
žáky k samostatnému získá‑
vání informací, jejich třídě‑
ní a řešení problémů. Prací
ve skupině na společném pro‑
blému se žáci učí vzájemné
spolupráci a organizaci práce.
Jeho prostřednictvím je také
v naší škole realizována výuka
průřezových témat.
Vzhledem k tomu, že sou‑
částí naší příspěvkové organi‑
zace je také předškolní zaří‑
zení – mateřská škola, je pro
nás i řadu rodičů důležitou
událostí také zápis do mateř‑
ských škol, který se uskuteč‑
nil počátkem května. V ma‑
teřské škole bylo uvolněno
celkem 30 míst. Žádost o při‑
jetí do mateřské školy poda‑
lo 44 zákonných zástupců.
Celkem bylo přijato 30 dětí.
Všechny přijaté děti jsou z naší
spádové oblasti Zastávka a Ba‑
bice. Z kapacitních důvodů ne‑
bylo přijato 14 dětí. Nepřijaté
děti byly v době zápisu mladší
tří let, nebo měly trvalé bydliš‑
tě mimo spádovou oblast.
Polovina května se v naší
škole
odehrává
tradičně
ve znamení jedné z našich nej‑
významnějších akcí, Akade‑
mie školy pořádané při pří‑
ležitosti oslavy Svátku matek
jako našeho poděkování všem
maminkám za lásku a péči,
kterou věnují svým dětem.
V programu letošní akademie
dostaly příležitost pochlubit
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se svými vystoupeními děti
z mateřských škol v Zastávce
a Babicích. Odměnou za úsilí
a snahu při přípravě vystoupe‑
ní byl dětem i paní učitelkám
potlesk tradičně zaplněného
sálu Dělnického domu.
Pro úspěšný výchovně vzdě‑
lávací proces v naší škole je dů‑
ležitou podmínkou také dobré
materiálně technické zabezpe‑
čení. Je velmi potěšující, že si
tuto skutečnost uvědomuje za‑
stupitelstvo i vedení naší obce
a podpora vzdělávání v naší
obci je jednou z investičních
priorit. Důkazem toho je řada
akcí, které za spolupráce obce
a vedení školy v této oblasti již
probíhají nebo budou v závěru
školního roku a o prázdninách
probíhat. Začátkem června již
byla zahájena rekonstrukce
dílen základní školy financo‑
vaná z velké části z dotačních
prostředků IROP. V posled‑
ních červnových dnech budou
v suterénu budovy základní
školy zavedena protiradono‑
vá opatření, během prázdnin
proběhne výměna zdroje tepla

pro základní školu, v budově
MŠ Havířská bude provedena
rekonstrukce výdejny, jídelny
a šatny. Celkové finanční pro‑
středky vynaložené obcí Za‑
stávka na výše uvedené akce
dosáhnou bezmála tří milio‑
nů Kč.
Vzhledem k souběhu něko‑
lika akcí na konci června bylo
po projednání se zřizovatelem
rozhodnuto o dřívějším ukon‑
čení školního roku, které bylo
stanoveno na úterý 25. červ‑
na 2019.
Ve své zprávě o činnosti ško‑
ly jsem se tedy postupně do‑
pracoval k metě, kterou tou‑
žebně vyhlíží většina žáků
i pedagogů. Jsem ale přesvěd‑
čen, že se na ně těší nejen oni.
Vždyť blížící se prázdniny jsou
obdobím, ve kterém si většina
z nás užívá zaslouženého od‑
počinku v podobě rodinných
dovolených, a tak mně dovolte
popřát vám všem jejich poho‑
dové prožití za krásného a slu‑
nečného počasí.
Zdeněk Strnad,
ředitel školy
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Pohádkový konec školního roku v ZUŠ
Nám se stalo něco překrás‑
ného… tak zpívali zamilova‑
ní Lotrando a Zubejda nejen
ve filmu, ale také v muzikálo‑
vém představení provedeném
žáky ZUŠ na konci května.
Sotva dozněly posled‑
ní tóny vánočních koled, za‑
čaly se budovou naší školy
rozléhat milé písničky pánů
Svěráka a Uhlíře. Ano, před‑
stavení, které trvá něco přes
hodinu, museli naši žáci se

svými učiteli připravovat
dlouhé měsíce. Rozhodně to
však stálo za to. Sklidili za‑
sloužený potlesk a rozjasnili
tváře malých i velkých divá‑
ků. A také zkušenost z prá‑
ce na společném „projek‑
tu“ hudebního, výtvarného
a tanečního oddělení je pro
děti velkým přínosem. Před‑
stavení se hrálo 24. květ‑
na 2019 dopoledne pro děti
z mateřských škol, včetně

zastáveckých, a večer pak pro
veřejnost.
Další velkou akcí, která
proběhla v květnu, byla ZUŠ
Open. Vedle hudebních čí‑
sel byla její součástí výstava
prací žáků výtvarného oboru
v prostorách rosického zám‑
ku. ZUŠ Open se také uskuteč‑
nila v Rosicích, s významným
přispěním žáků ze Zastávky.
Celkem naši žáci vystoupili
na dvou desítkách akcí.

Koncerty a ostatní akce
18. říjen 2018
27. říjen 2018
15. listopad 2018
18. prosinec 2018
20. prosinec 2018
7. únor 2019
26. únor 2019
7. březen 2019
14. březen 2019
11. duben 2019
3. květen 2019
6.–10. květen 2019
8. květen 2019
9. květen 2019
10. květen 2019
24. květen 2019
24. květen 2019
28. květen 2019
30. květen 2019
31. květen 2019
23. červen 2019
6. června
až 4. července 2019

Žákovský koncert, ZUŠ Zastávka
Vystoupení žáků hudebního oboru k výročí 100 let republiky, Dělnický dům
Zastávka
Žákovský koncert, ZUŠ Zastávka
Vystoupení pro seniory, Dům pro seniory Zastávka
Vánoční žákovský koncert, Dělnický dům Zastávka
Žákovský koncert, ZUŠ Zastávka
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů,
ZUŠ Zastávka
Žákovský koncert, ZUŠ Zastávka
Učitelský koncert, Dělnický dům Zastávka
Žákovský koncert, ZUŠ Zastávka
1. absolventský koncert, ZKC Rosice
Výstava prací absolventů výtvarného oboru, ZKC Rosice
Obhajoba prací absolventů výtvarného oboru, ZKC Rosice
2. absolventský koncert, KD Cristal Rosice
3. absolventský koncert, ZKC Rosice
Dopolední muzikálové představení Lotrando a Zubejda pro MŠ,
KD Cristal Rosice
Muzikálové představení Lotrando a Zubejda pro veřejnost, KD Cristal Rosice
Vystoupení pro seniory, Dům pro seniory Zastávka
Závěrečný žákovský koncert, Dělnický dům Zastávka
ZUŠ Open 2019 – slavnostní koncert, II. nádvoří zámku Rosice
Vystoupení žáků na akci Zastávecká pouť, prostor u Dělnického domu Zastávka
Sladká závěrečná výstava ZUŠ, RIC Zastávka
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K uvedeným akcím ještě do‑
plňuji přehled všech pedagogů,
kteří vedli děti ve studiu a pří‑
pravách vystoupení a výstav:
Taneční obor: Jana Novotná
Výtvarný
obor:
Jana
Kolegarová
Hudební obor: Roman An‑
drle – kytara, Alena Kučerová –
klavír, Jiří Suchomel – housle,
Jiří Skřípek – akordeon, elek‑
tronické klávesy, Bohdana Hla‑
váčková – zpěv, Klára Tomeč‑
ková – zobcová flétna, příčná
flétna, Jiří Majer – zobcová flét‑
na, klarinet, Petr Kříž – zobco‑
vá flétna, příčná flétna, trubka,
lesní roh, tenor, Jiří Leszczyn‑
ski – zobcová flétna, klarinet,
elektronické klávesy, hudební
nauka
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Že studium v ZUŠ není jen
nějaké „šolichání“, ale po‑
řádná práce, mi určitě potvr‑
dí žáci a učitelé, kteří mimo
uvedených vystoupení při‑
pravovali i skladby pro účast
v soutěžích.
Naše škola se letos účastni‑
la okresního i krajského kola
soutěže ZUŠ v kategorii ko‑
morní hry dechových nástro‑
jů s tímto výsledkem: 1. mís‑
to v okresním kole s postupem
do krajského kola a následně
čestné uznání I. stupně v kraj‑
ském kole získalo žesťové trio
(Václav Rada, František Rada,
Petr Pečenka) ze třídy pana
učitele Petra Kříže.
Vítězství v okresním kole
bylo o to příjemnější, že jej žáci

Vystoupení pro seniory v Domě pro seniory
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získali „doma“. Tuto soutěž
totiž hostila právě naše ško‑
la s finančním přispěním obce
Zastávka. Zástupcům obce
tímto za poskytnutou podpo‑
ru děkuji.
Žáci ze třídy paní učitelky
Aleny Kučerové se zúčastni‑
li celostátní klavírní soutěž‑
ní přehlídky Mládí a Bohuslav
Martinů v Poličce. Dosáhli
nádherných výsledků, ke kte‑
rým paní učitelce i žákyním
gratulujeme:
• stříbrné pásmo ve věku
13–14
let:
Veronika
Baštařová
• stříbrné pásmo ve věku
11–12 let: Ema Fialová
• čestné uznání ve věku
11–12 let: Markéta Hájková
Dále se žáci ze třídy paní uči‑
telky Aleny Kučerové zúčast‑
nili také 3. ročníku celostátní
klavírní soutěžní přehlídky Pi‑
anoforte per tutti aneb Klavír
pro všechny pořádané v Příbo‑
ře. I zde dosáhli skvělých vý‑
sledků, ke kterým paní učitel‑
ce i žákyním také gratulujeme:
• stříbrné pásmo v 6. katego‑
rii: Veronika Baštařová
• stříbrné pásmo ve 3. katego‑
rii: Ema Fialová
• bronzové pásmo ve 3. kate‑
gorii: Markéta Hájková
Významným
úspěchem
a završením dlouholetého sna‑
žení je pro studenty ukonče‑
ní prvního či druhého stupně
studia ZUŠ. I tento milník je
spojen se zvýšenou zátěží při
přípravě absolventských vy‑
stoupení či obhajob absolvent‑
ských prací v případě výtvar‑
ného oboru. Odměnou za toto
nasazení je jim následně
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potlesk při slavnostním ab‑
solventském koncertě, zaujatí
návštěvníci při prohlížení ex‑
ponátů na výstavě absolvent‑
ských prací a také drobné upo‑
mínkové dárky.
Absolventi
hudebního
oboru: Lucie Šmídková – kla‑
vír, Zoe Kratochvílová – kla‑
vír, Sebastian Šumbera – akor‑
deon, Lukáš Oliva – akordeon,
Petr Pečenka – trubka, Adé‑
la Poláková – kytara, Kateři‑
na Mrkosová – kytara, Patrik
Blažejovský – kytara
Absolventky výtvarného
oboru: Veronika Svobodová,
Zoe Kratochvílová
Absolventky
tanečního oboru: Klára Slaná, Eliška
Šmídková, Zoe Kratochvílová
Nestihli jste zatím žád‑
né vystoupení našich žáků?
Nebo jste naopak pravidelným
účastníkem akcí ZUŠ a ne‑
chcete si žádnou nechat ujít?
Pak se určitě zastavte na Za‑
stávecké pouti 23. června 2019,
kdy vystoupí žáci hudebního
a tanečního oboru v rámci bo‑
hatého programu v prostoru
vedle Dělnického domu.
Nám všem se také stalo něco
překrásného… ač si to díky
mnoha povinnostem a pro‑
blémům občas neuvědomuje‑
me. Například i propracovaný
a dostupný systém našeho zá‑
kladního uměleckého školství
je ve světě (i rozvinutém) do‑
cela raritou. Buďme tedy vděč‑
ní za možnost dopřát dětem
tento druh vzdělání. A teď jim
dopřejme také dva krásné bez‑
starostné měsíce volna.
Jiří Skřípek,
za ZUŠ Rosice

Závěrečný žákovský koncert v Dělnickém domě

Muzikálové představení Lotrando a Zubejda v KD Cristal Rosice
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„Sladká závěrečná výstava ZUŠ“ – výstava žáků výtvarného oboru v prostorách RIC Zastávka
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DDM Zastávka – akce ve 2. pololetí
školního roku
V sobotu 23. března 2019 se
konal Turnaj ve stolním teni‑
su. Příznivci stolního tenisu
si mohli přijít změřit své síly
do haly Gymnázia TGM Za‑
stávka. Ve čtyřech katego‑
riích – Muži, Ženy, Junioři
a Čtyřhra soutěžilo bezmála
40 účastníků. První tři mís‑
ta byla oceněna a vítězové ob‑
drželi poháry a drobné ceny.
Ostatní účastnici si mohli od‑
nést jako cenu útěchy ping
pongový míček.
V sobotu 30. března 2019
se konal poprvé v DDM Stře‑
dověký den. Pro návštěvníky
zde byly připraveny tematické
soutěže jako například slalom
v prošívanici, stavění hranice
pro čarodějnici, házení krouž‑
ků na meč nebo krmení draka.
Během celého odpoledne se
nám představila skupina Lu‑
pus albus, z. s. Kromě ukázky
ležení ze 14. stolení vystoupila
odpoledne s divadelním před‑
stavením Rozmarýnka a večer
ještě s ohňovou show. Po celou
dobu mohli diváci nahlédnout

do rytířského stanu a prohléd‑
nout si dobové zbraně.
Ve středu 3. dubna proběhla
Keramika pro rodiče s dětmi,
kde si děti a rodiče vymodelo‑
vali krásné jarní a velikonoční
dekorace a 24. 4. všechny vý‑
robky glazovali.
V předvelikonočním týdnu
od 9. do 11. dubna 2019 pro‑
běhla v sále DDM Velikonoční
výstava. V rámci výstavy moh‑
li návštěvníci hlasovat O Nej
velikonočního zajíčka, a to
rovnou ve třech kategoriích –
Mateřská škola, Základní ško‑
la (1.–2. třída) a Základní ško‑
la (od 3. třídy). Na výstavě jste
mohli vidět krásnou veliko‑
noční dekoraci a výrobky dětí.
V neděli 14. dubna 2019
v areálu TJ Čechie Zastáv‑
ka proběhl Aprílový běh, kde
si mohli zasoutěžit jak děti,
tak i dospělí. Účastníci byli
rozděleni podle věku do ně‑
kolika skupin – před MŠ
(roč. 2018–2017), MŠ (roč.
2016–2013), ZŠ 1.–2. třída dív‑
ky/chlapci (roč. 2012–2011), ZŠ

3.–4. třída dívky/chlapci (roč.
2010–2009), ZŠ 5.–9. třída dív‑
ky/chlapci (roč. 2008–2005),
dospělí (roč. 2004 a starší).
Za slunečného počasí se běže‑
lo výborně a všichni běžci po‑
dávali skvělé výkony. Vyhod‑
nocena byla první tři místa,
kdy vítězové dostali medaile
a drobné ocenění. Ostatní běž‑
ci dostali za své výkony slad‑
kou medaili s logem Aprílové‑
ho běhu.
Velikonoce nemohly pro děti
začít lépe než tak, že ve čtvrtek
18. dubna 2019 mohly strávit
velikonoční prázdninový den
v DDM. Dopoledne děti hrá‑
ly hry, za které získávaly in‑
dicie k velikonočnímu pokla‑
du. Upekly si perníčky, které
si potom ozdobily. Vyzkoušely
si pletení pomlázky a barvení
vajíček přírodními materiály.
Celé odpoledne bylo zakonče‑
no přednesem vlastní veliko‑
noční říkanky a hledáním ve‑
likonočního pokladu.
Poslední dubnový den se
konal Čarodějný rej. I když to
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zprvu nevypadalo, tak nám
počasí nakonec přálo a pro‑
gram pro děti začal něco málo
po 17. hodině. Pro děti byl na‑
chystán čarodějný příběh,
ve kterém musely postupně pl‑
nit úkoly – posbírat ingredien‑
ce, utopit zlého černokněžní‑
ka, aby mohly uvařit kouzelný
lektvar. Za splnění všech úko‑
lů děti dostaly malou drobnost
a vyhlásili jsme nejkrásnější
masku čarodějnice a černok‑
něžníka. Poté se zapálil oheň
a spálila čarodějnice. Dále ná‑
sledoval volný program, ostat‑
ní si mohli opéct špekáčky
a za krásného počasí posedět
venku a užít si toto odpoledne.
V neděli 12. května 2019
jsme s dětmi z kroužků Mla‑
dí zoologové a Ochránci pří‑
rody navštívili brněnské vý‑
staviště, na kterém probíhala
výstava hospodářských zvířat
Animal Tech. Děti zde mohly
vidět živá zvířata, například
skot, ovce, kozy. Dále se moh‑
ly vzdělávat v lesní pedagogice
a také ochutnat medová lízát‑
ka od včelaře.
Další Keramika pro rodi‑
če s dětmi proběhla 15. květ‑
na 2019, kde si děti mohly
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vymodelovat výrobky z hlíny,
poté si je glazovaly.
Den dětí, který se konal v so‑
botu 25. května 2019, nesl ná‑
zev Malý zahradník. Podle toho
se odvíjel i program pro děti,
který začal od 15 hodin. Pro děti
byla přichystaná stanoviště
s úkoly, např. přesazování sa‑
zenic, česání ovoce, hrabání lis‑
tí. Z každého stanoviště si děti
odnesly indicii, kterou museli
složit a za úspěšné složení ob‑
drželi u posledního stanoviš‑
tě drobný dárek. V rámci pro‑
gramu jste mohli hned dvakrát
vidět parkour králíků – Králičí
hop. Děti i rodiče si mohli za‑
tancovat při poslechu písniček
Lenky Kocábové a přes celé od‑
poledne byly pro děti nachysta‑
né zábavné atrakce a hasičská
lanovka.
Na prázdniny jsme pro vás
připravili letní tábory s růz‑
nou tématikou, takže si na své
přijde každé dítě. Začínáme
hned první týden prázdnin Du‑
hovým týdnem (1.–4. 7.), ná‑
sledují dále Středověký tá‑
bor (8.–12. 7.), Asterix a Obelix
(15.–19. 7.), Olympijské hry
trochu jinak (22.–26. 7.), Sa‑
fari (29. 7. – 2. 8.), Sportovní

tábor (5.–9. 8.), Harry Potter
(12.–16. 8.), Fotbalové soustře‑
dění (19.–23. 8.), Airsoft Battle
Royale (26.–30. 8.).
Nesmíme opomenout také
taneční úspěchy orientál‑
ní skupiny Sooraya Zastávka.
Děvčata se zúčastňují mnoha
soutěží po celé České repub‑
lice, ve kterých se umísťu‑
jí na předních příčkách. Více
na http://www.ddmzastavka.
cz/o-nas-nase-uspechy.
Jako každoročně nebude
chybět Rozloučení s prázdnina‑
mi, které se uskuteční 31. srpna
2019 od 15 hodin v areálu TJ Če‑
chie Zastávka. Srdečně vás
všechny zveme na tuto akci.
Pro děti bude připraven nabitý
program a rodiče se nudit také
rozhodně nebudou.
Již v průběhu prázdnin uve‑
řejníme na našich interne‑
tových stránkách nabídku
kroužků na další školní rok
2019/2020. Věřím, že si v naší
pestré nabídce kroužků pro
děti, dospělé a rodiče s dětmi
vyberete ten pravý kroužek
pro vás. Více informací nalez‑
nete na www.ddmzastavka.cz.
Lucie Laštůvková,
DDM Zastávka

Den dětí ve sportovním areálu TJ Čechie Zastávka

Závěrečný žákovský koncert v Dělnickém domě

v Zastávce a Zbýšově

14. 9.
ZASTÁVKA
PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE

od 9:00 tradiční jarmark
historická vozidla VVC Březník a občerstvení z polní kuchyně

ZBÝŠOV

ZAHRADA DĚLNICKÉHO DOMU
10:00 – 11:00 • Kyničan / cimbálová muzika
11:30 – 12:30 • bezKOFEINu / pop, rock
12:30 – 13:00 • Drum Band Oslavany / bubenická show
13:00 – 14:00 • MOPP / pop, rock
15:00 – 16:00 • PANGEA / The Beatles Revival Band
10:00 – 16:00 • občerstvení u venkovních prodejců

9:00 – 12:00 • závody v běhu na haldu

TĚŽNÍ VĚŽ SIMSON

OKOLÍ RIC
10:00 – 12:00 • soutěžní stanoviště a dílničky pro děti
14:00 • Skřítci a začarovaný kufr / divadlo pro děti – spolek Kašpárkov
10:00 – 16:00 • jízdy pro děti a prohlídky historických mašin „Máňa, Karkulka a Hektor“
skákací hrad
drobné občerstvení v RIC

DĚLNICKÝ DŮM
prezentace úrody a výstava u příležitosti 60 let fungování zastáveckých zahrádkářů
občerstvení v restauraci

9:00 – 12:00 • prohlídky těžní věže Simson
12:00 – 14:30 • Kahan / dechová kapela
15:00 • Kometa je popleta / divadlo pro děti
16:00 – 18:30 • Grošáci / country, rock
19:00 – 22:00 • Kern / rock
setkání bývalých horníků a rodáků
Hornické občerstvení: černé pivo, černý chléb,
černá klobása, černé nealko, černá káva
Skákací hrad, hasičská technika,
sraz Babeťáků, jízdy na koních,
výstava hornických fotografií, soutěže, dílničky,
jarmark, ochutnávka vína a burčáku, …

Během celého dne okružní jízdy retrobusu Škoda 706 na trase Zastávka – Babice – Zbýšov – Rosice
a jízdy důlních vláčků na úzkorozchodné železnici Zastávka – Zbýšov – Zastávka (s možností jednosměrné jízdy)

info na www.hornickeslavnosti.cz a www.riczastavka.cz / změna programu vyhrazena
Zveme vás i na ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI do Rosic! Více na www.kic.rosice.cz
HASIČI

AKCI POŘÁDÁ:

ZA SPOLUPRÁCE:
Z

AS

TÁ V K

A

V rámci akce „Hornické slavnosti“ konané 14. 9. 2019 v Zastávce
a Zbýšově budou pořizovány obrazové záznamy za účelem
prezentace organizátorů akce. Organizátoři akce nenesou
odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

