Z A S TÁV E C K Ý

ZPRAVODAJ
čtvrtletník Obecního úřadu v Zastávce | 03 / 2019 | červenec – září

Rekonstrukce a opravy v obci

Zastávecký zpravodaj

Obsah
3 | Na úvod
4 | Slovo starosty
5 | Výpisy z usnesení
z jednání zastupitelstva
11 | Třídit je přece fajn!!!
13 | Parkoviště u lékárny
14 | Stavíme, bouráme,
pořád se něco děje
19 | RIC Zastávka informuje
26 | 135 let od tragické smrti
Miroslava Tyrše
27 | Zahrádkáři oslavovali
28 | K-centrum Noe Třebíč
29 | Parkovací průkazy
31 | Běžíme pro radost
32 | Třetí folklorní a dudácký
Gajdefest

Na úvod
Vážení čtenáři ZZ,
nespornou výhodou třetího a podzimního čísla Zpravodaje bývají ty nejzářivější fotografie z celého ročníku. Léto a přicházející podzim prostě dny plné sluníčka ani sytost barev nezapřou…
Jistě k létu patří sport, tábory, výlety, festivaly, odpočinek a dovolené. Prázdninové dění v DDM, zastávečtí hasiči, klub seniorů, dudácký festival, turnaje mistrovství republiky, výročí Sokola
Zastávka, zprávy z RIC Zastávka… i o tom bude aktuální číslo ZZ.
Ty z vás, kteří se ovšem těší na vysloveně „letní pohledy“ z prázdnin, možná trochu překvapíme.
Od obálky až po poslední stránku Zpravodaje se totiž střídají výše zmiňované s texty a fotografiemi aktuálních stavebních
úprav, oprav a rekonstrukcí naší obce včetně plánů, co a jak Zastávku v blízkém horizontu čeká. Co se děje ve školách a školních
zařízeních o prázdninách? Doporučujeme nevynechat příspěvek
Bouráme stavíme, pořád se něco děje. V rubrice Obec informuje
se na přání veřejnosti vrací redukovaná podoba výpisů z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka. Nechybí samozřejmě
pozvánky na akce připravované jak obcí a RIC Zastávka, tak i zastáveckými sportovními, kulturními spolky pro závěr roku 2019.
A protože už máme září, čas školního roku, zkuste si během čtení Zpravodaje jen namátkou spočítat: kolik úspěšných investičních záměrů a akcí se v naší obci podařilo prosadit a zrealizovat?
Kolikrát měli obyvatelé Zastávky a jejího okolí příležitost společně se setkat na některé ze společenských, kulturních nebo
sportovních akcí? Překvapeni?
redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, letní období, čas dovolených a prázdnin,
nás nezadržitelně přesunulo do druhé poloviny roku 2019.
V naší obci léto doprovázelo téma trampingu a vandrů,
které dokumentovala povedená výstava v informačním
centru zahájená hned počátkem července. Již takřka tradičně příjemné setkání v netradičních místech místního
nádraží připomnělo nejen
známá i méně známá trampská místa, ale rovněž spoustu
prakticky zlidovělých písní
a chutných nápojů a pokrmů.
Pevně věřím, že se vám podařilo léto využít i k nějakému
výšlapu, což k trampování
rovněž patří. Okolí Zastávky a celá naše krásná země
k nim přímo vybízí.
Málokdo z nás však může
využít k příjemným mimopracovním aktivitám celé
léto. Nejinak je tomu i v naší
obci. Již tradičně panuje čilý
pracovní ruch v letním období zejména v našich školských zařízeních. V základní
škole proběhla rekonstrukce kotelny, v suterénu byla
provedena opatření snižující hodnotu radonu v prostorách tříd v suterénu. Byla zahájena přístavba dílen. Spolu
s moderním vnitřním vybavením by měly pomoci zlepšit
výuku praktických činností
během školního vyučování,
ale rovněž i mimo vyučovací proces. Ve spolupráci s domem dětí a mládeže hledáme
využití moderně vybavených
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dílen právě pro volnočasové
aktivity našich dětí. Byli bychom rádi, kdybychom našli spolupracovníky ochotné
v kroužcích předávat svůj um
a zkušenosti našim dětem.
Během léta byla rovněž dokončena projektová příprava
na půdní vestavbu základní
školy, jež kromě nových učeben přinese rovněž bezbariérový přístup do všech prostor školy. Jsme rádi, že naše
škola má dobrý zvuk nejen
mezi občany obce, ale rovněž v širokém okolí, což však
na druhé straně znamená, že
škola je v současnosti na hranici své kapacity. Významnou
proměnou prošel rovněž interiér mateřské školy na ulici Havířská a myslím, že i zde
se děti v průběhu školního
roku 2019/2020 budou cítit
lépe. Rekonstrukce byla zahájena i v prostorách obecního úřadu, a tak mi dovolte,
abych vám poděkoval za trpělivost, již jste při návštěvách obecního úřadu museli
mít při hledání zaměstnanců
úřadu i při procházení „skoro“ stavbou. Podařilo se nám
rovněž zahájit výměnu svítidel veřejného osvětlení v dalších lokalitách obce, stejně
jako začít dostavbu kanalizace v lokalitě Červený vrch.
Neúprosně se zkracující
dny nám připomínají, že je
před námi léto již jen babí.

Vedle krás podzimu však
budete mít více možností být doma se svými bližními a společně se setkávat při
řadě akcí, které pro vás připravují organizace působící v naší obci. Již nyní bych
chtěl připomenout alespoň
výstavu věnovanou stoletému výročí založení Sokola
Zastávka v informačním centru. Protože se na ní bude podílet vzdělavatel místního
Sokola pan Dušan Lacko, domnívám se, že se bude jednat
o stejně výjimečnou akci, jakou byl jarní výlet na Slovensko. Budu rovněž velice rád,
když si najdete čas na společné setkání v Dělnickém domě
17. listopadu, kde bychom
chtěli pokračovat v podzimním setkávání při příležitosti významných událostí roku.
Loni jsme si zde připomínali
sto let naší republiky a v letošním roce si připomeneme
studentské události z let 1939
a 1989. Protože zanedlouho
uslyšíme v obchodních centrech první vánoční koledy,
tak si i já dovolím s velkým
předstihem připomenout, že
i v naší obci bychom chtěli
trošku rozšířit adventní dny
a doufám, že i při nich se můžeme společně potkat.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám
při
čtení
podzimního

Obec informuje
Zastáveckého zpravodaje popřál hodně příjemného a zajímavého čtení, stejně jako
inspirace při hledání zajímavých akcí či aktivit, které byste mohli navštívit, či
se na jejich organizování podílet. Do našeho periodika se
vrací rubrika „Výpisy z jednání zastupitelstva obce“.

Nějaký čas jsme konzultovali její znovuzařazení a na základě vašich připomínek
jsme ji do Zpravodaje rovněž zahrnuli v podobě více
čtivé, jak doufáme. Snad jen
za připomenutí v této souvislosti stojí, že úplné znění zápisů z jednání zastupitelstva

je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
V následujícím období však
vám a vašim bližním přeji
především hodně štěstí, pohody a příjemných setkání.
Petr Pospíšil,
starosta obce

Výpisy z usnesení z jednání
zastupitelstva
30. ledna 2019
ZO schvaluje:
1. poskytnutí individuální dotace pro Klub
seniorů Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši 40 000 Kč na rok
2019,
2. poskytnutí individuální dotace pro Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s.,
základní organizace Brno-venkov, p. s.,
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019
ve výši 10 000 Kč na rok 2019,
3. poskytnutí individuální dotace pro Svaz
tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Rosice, z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši
15 000 Kč na rok 2019,
4. poskytnutí individuální dotace Zahrádkáři Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2019 ve výši 40 000 Kč na rok 2019,
5. poskytnutí individuální dotace pro Myslivecký spolek Bažant z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši 15 000 Kč na rok
2019,
6. poskytnutí individuální dotace Středisku rané péče SPRP, pobočka Brno z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši
24 000 Kč na rok 2019,

7. poskytnutí individuální dotace TJ Čechie
Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši 450 000 Kč na rok
2019,
8. poskytnutí individuální dotace FKM Kahan, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce
2019 ve výši 100 000 Kč na rok 2019,
9. poskytnutí individuální dotace HC Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce
2019 ve výši 60 000 Kč na rok 2019,
10. poskytnutí daru Klubu důchodců Zbýšov z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019
ve výši 5 000 Kč na rok 2019,
11. poskytnutí daru Pobočnému spolku zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov
z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019
ve výši 2 000 Kč na rok 2019,
12. ukončení nájemní smlouvy na zahradu
na části pozemku p. č. 1069/1 ke dni 31. 12.
2018,
13. podání žádosti o dotaci na projekt „Protipovodňová opatření obce Zastávka“ v rámci Operačního programu Životní prostředí – veřejný rozhlas,
14. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností ENVIPARTNER, s. r. o., jako zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování projektové
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dokumentace, zpracování žádosti o dotaci
do operačního programu a zpracování zadávací dokumentace na projekt „Protipovodňová opatření v obci Zastávka“ a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
15. uzavření podnájemní smlouvy na byt v bytovém domě č. p. 569, a to na dobu určitou
do 31. 12. 2019.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření číslo 50/2018,
51/2018, 1/2019, 2/2019, 3/2019 obce
Zastávka,
2. výši příspěvků pro členské obce RÚŽ
o. p. s. pro rok 2019 ve výši 70 000Kč a uložilo starostovi obce a předsedovi finančního výboru začlenit tento příspěvek do rozpočtu obce na rok 2019,
3. záměr zřídit právo stavby na části pozemku p. č. 982/1, trvalý travní porost, o výměře cca 48 m2, k. ú. Zastávka,
4. záměr pronájmu pozemku p. č. 734/1,
ostatní plocha, o výměře 1 m2, p. č. 734/2,
ostatní plocha, o výměře 6 m2 , p. č. 734/4,
ostatní plocha, o výměře 2 m2 a části pozemku p. č. 746, trvalý travní porost, o výměře cca 3 m2.

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce zajistit zabezpečení
domu p. č. 64 a jeho vyčištění a úklid,
2. starostovi obce a předsedovi investiční komise zjistit pravidla pro prodej pozemků,
která platí v okolních obcích,
3. starostovi obce zveřejnit výběrové řízení
na provozovatele nebytových prostor „Restaurace Dělnický dům“.

27. února 2019
ZO schvaluje:

1. poskytnutí individuální dotace pro Mighty Shake Zastávka, z. s., z rozpočtu obce
Zastávka v roce 2019 ve výši 20 000 Kč
na rok 2019,
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2. podklady, na jejichž základě bude možné prověřit účetní závěrku obce Zastávka
a zjistit, zda tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky:
• Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha, Fin 2 - 12M
• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
• Inventarizační zpráva
3. podklady, na jejichž základě bude možné
prověřit účetní závěrku příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková
organizace, Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace a RIC Zastávka, příspěvková organizace a zjistit, zda
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní
jednotky:
• Účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, příloha
• Záznamy z veřejnosprávních kontrol provedených v přísp. organizacích
• Inventarizační zpráva
4. výsledek výběrového řízení na provozovatele nebytových prostor sloužících jako restaurační zařízení „Restaurace Dělnický
dům“,
5. podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče
o válečné hroby vypsaného Ministerstvem
obrany České republiky na rekonstrukci
památníku II. světové války v obci Zastávka, situovaném na pozemku p. č. 735 na katastrálním území obce Zastávka a ukládá
vedení obce podat tuto žádost včetně všech
příloh,
6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka (jako
vlastníkem) a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s. (CETIN), jejímž předmětem je spolupráce při realizaci akce
„Zastávka_Thermona_OK“,
7. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností Univers, s. r. o., jejímž předmětem je oprava bytu č. 2 v bytovém domě
Zastávka, Stará osada č. p. 9,

Obec informuje
8. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností HW-Panty, spol. s r. o., jejímž předmětem je izolace zdiva v bytovém
domě Zastávka, Stará osada č. p. 9.

ZO bere na vědomí:
1. záměr pronájmu pozemku p. č. 180/1, zahrada, o výměře 269 m2,
2. rozpočtová opatření č. 4/2019, č. 5/2019
obce Zastávka,
3. záměr prodat pozemek p. č. 161/11, ostatní
plocha, o výměře 121 m2,
4. smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb uzavřenou mezi Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou organizací a obcí Zastávka, jejímž
předmětem je poskytování bezúplatných
odborných knihovnických služeb,
5. kupní smlouvu uzavřenou mezi Beton Rusín s. r. o. a obcí Zastávka, jejímž předmětem je prodej betonové směsi obci.

ZO ukládá:
1. starostovi obce předložit návrh pravidel
pro stanovení reálné hodnoty v případě
prodeje pozemků,
2. starostovi obce rozeslat organizacím, které
se zabývají sportem, návrh Koncepce rozvoje sportu se žádostí o připomínky k tomuto materiálu,
3. starostovi obce, aby předložil na březnovém jednání Zastupitelstva obce Zastávka
návrh příslušné nájemní smlouvy na provozování nebytových prostor sloužících
jako restaurační zařízení „Restaurace Dělnický dům“.

27. března 2019
ZO schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 11/2019 obce
Zastávka,
2. poskytnutí individuální dotace pro Gymnazijní společnost, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 2019 ve výši 5 000 Kč na rok
2019,

3. poskytnutí individuální dotace pro J. P. –
Hopa centrum z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2019 ve výši 30 000 Kč na rok 2019,
4. Plán rozvoje sportu na období 2019–2022,
5. nájemní smlouvu, jejímž předmětem je
pronájem nebytových prostor sloužících
k podnikání „Restaurace Dělnický dům“,
6. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností TALOSA, s. r. o., jako zhotovitelem, jejímž předmětem je oprava havarovaného vozidla
T815-CAS20, RZ-5B48575,
7. uzavření nájemní smlouvy na byt v bytovém domě Zastávka, Stará osada č. p. 9,
8. investiční záměr realizovat akci „Památník
II. světové války Zastávka“, na jehož realizaci byla podána žádost o dotaci z programu Zachování a obnova historických hodnot Ministerstva obrany České republiky
(č. j. MO-107290-2018-00033),
9. uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/B/3797/2019-HSP1
mezi obcí Zastávka jako oprávněným a ČR
ÚZSVM jako povinným, jejímž předmětem je zajištění inženýrské sítě pro veřejné
osvětlení ke stavbě „Zastávka u Brna – bezpečné přechody“.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 6/2019, č. 7/2019,
č. 8/2019, č. 9/2019, č. 10/2019 obce
Zastávka.

24. dubna 2019
ZO schvaluje:

1. poskytnutí finančního daru Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích ve výši 3 000 Kč
v roce 2019,
2. uzavření nájemní smlouvy jejímž předmětem je pronájem pozemku p. č. 734/2, ostatní plocha, o výměře 6 m2, p. č. 734/1, ostatní
plocha, o výměře 1 m2, p. č. 734/4, ostatní plocha, o výměře 2 m2, části pozemku
p. č. 764, trvalý travní porost, o výměře 3 m2,
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a to na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31. 12.
2019 za cenu 1 000 Kč,
3. smlouvu o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést
stavbu „Novostavba dvojgaráže“ na části
pozemku p. č. 982/1 v k. ú. Zastávka,
4. smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovitosti, jejímž předmětem je prodej části pozemku
p. č. 982/1, ležícím pod dvojgaráží na tomto pozemku za cenu 1 000 Kč/1 m2. Stavba musí být dokončena a zkolaudována
do 30. 6. 2021,
5. smlouvu o prodeji pozemku p. č. 161/11,
ostatní plocha, o výměře 121 m2 za cenu
150 Kč/m2 a náklady prodeje,
6. smlouvu o darování uzavřenou mezi
obcí Zastávka jako obdarovaným a UNIVERS, s. r. o., jako dárcem, jejímž předmětem je převedení vlastnického práva
k parcele p. č. 333/8 v k. ú. Zastávka na obdarovaného. Předmět darování je popsán
ve znaleckém posudku, přičemž hodnota
daru je vyčíslena na částku 350 859 Kč,
7. smlouvu o zřízení práva stavby, jejímž předmětem je založení práva stavebníka provést stavbu „Přípojka vodovodu, kanalizace
a přípojka NN pro novostavbu RD“ na pozemcích p. č. 48/3, p. č. 47/3, p. č. 86/44
v k. ú. Zastávka,
8. smlouvu o dílo, jejímž předmětem je příprava podkladů výběrového řízení na realizaci akce „Nákup užitkového elektromobilu
pro obec Zastávka“,
9. ukončení nájemní smlouvy na pozemek
p. č. 82/1, o výměře 172 m2 ke dni 30. 4. 2019,
10. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na akci „Zastávka – Krupica : NN příp. kab. sm.“ mezi obcí
Zastávka a E.ON Distribuce na pozemcích
p. č. 47/3 a p. č. 48/3.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 12/2019 a č. 13/2019
obce Zastávka,
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2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 191/1,
zahrada, o výměře cca 70 m2.

29. května 2019
ZO schvaluje:

1. výběr dodavatele na realizaci akce „Parkoviště a komunikace u lékárny, Zastávka
u Brna“, kterým je na základě nejnižší cenové nabídky ve výši 1 851 264,28 Kč (bez
DPH) firma Soukup Miloš, s. r. o., Jiráskova 511, Zbýšov,
2. smlouvu o dílo na realizaci akce „Parkoviště a komunikace u lékárny, Zastávka
u Brna“ mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností Soukup Miloš, s. r. o.,
jako zhotovitelem. Hodnota díla činí
1 851 264,28 Kč (bez DPH). Současně pověřuje starostu obce jejím podpisem,
3. rozpočtové opatření číslo 16/2019 obce
Zastávka,
4. poskytnutí individuální dotace pro Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, z rozpočtu obce Zastávka v roce
2019 ve výši 39 694 Kč na rok 2019,
5. poskytnutí finančního daru Diecézní charitě Brno ve výši 5 900 Kč v roce 2019,
6. účetní závěrku obce Zastávka za rok 2018
s tím, že tato závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci účetní jednotky obce Zastávka,
7. účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace s tím, že tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
8. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, dále pak záporný hospodářský výsledek této organizace ve výši –25 278,72 Kč
s tím, že záporný hospodářský výsledek
bude pokryt z rezervního fondu příspěvkové organizace,
9. účetní závěrku Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace s tím, že

Obec informuje
tato závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
10. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace. Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši
80 174,93 Kč z hlavní činnosti a kladný
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 3 230,79 Kč,
11. rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 83 405,72 Kč (80 174,93 Kč
z hlavní činnosti a 3 230,79 Kč z hospodářské činnosti) do fondu oprav příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace ve výši
83 405,72 Kč,
12. účetní závěrku RIC Zastávka, příspěvková
organizace s tím, že tato závěrka poskytuje
věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situaci této účetní jednotky,
13. výsledek hospodaření příspěvkové organizace RIC Zastávka, okres Brno-venkov.
Kladný hospodářský výsledek této organizace ve výši 29 079,21 Kč z hlavní činnosti
a záporný hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 9 645,77 Kč,
14. rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 19 433,44 Kč (29 079,21 Kč
z hlavní činnosti a 9 645,77 Kč z hospodářské činnosti) do fondu odměn příspěvkové organizace RIC Zastávka, příspěvková
organizace ve výši 19 433,44 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 471,15 Kč
převést do rezervního fondu této příspěvkové organizace,
15. výběr dodavatele na realizaci akce „Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, nástavba učeben“, kterým je
na základě nejnižší cenové nabídky ve výši
798 678 Kč (bez DPH) firma PEND, a. s., Vojanova 1602/1, 615 00 Brno,
16. smlouvu o dílo na realizaci akce „Základní a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, nástavba učeben“, mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností
PEND, a. s., Vojanova 1602/1, 615 00 Brno

jako zhotovitelem. Hodnota díla činí
798 678 Kč (bez DPH). Současně pověřuje
starostu obce jejím podpisem,
17. změnu místa výkonu činnosti Domu dětí
a mládeže Zastávka, příspěvková organizace, a to tak, že dojde k rozšíření místa výkonu činnosti o sportovní areál Zbýšov, ulice Sportovní. Současně pověřuje
starostu obce a ředitele DDM provedením
příslušných kroků,
18. dodatek číslo 1 ke smlouvě o spolupráci
v rámci poskytování služeb senior taxi ze
dne 29. 5. 2018 mezi městem Rosice a obcí
Zastávka, jehož předmětem je změna výše
příspěvku obce Zastávka, který nově činí
9 600Kč měsíčně,
19. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
uzavřené dne 1. 6. 2018 mezi obcí Zastávka
a I3 Consultants, s. r. o., jehož předmětem
je snížení částky za poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů
na částku 2 000Kč měsíčně a prodloužení platnosti a účinnosti smlouvy do 31. 5.
2020,
20. Smlouvu na dodávku auditorských služeb
mezi obcí Zastávka a společností TOP AUDITING, s. r. o., jejímž předmětem je provedení externího prověření účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace,
21. Smlouvu na dodávku auditorských služeb
mezi obcí Zastávka a společností TOP AUDITING, s. r. o., jejímž předmětem je provedení externího prověření účetní závěrky
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 14/2019 a 15/2019
obce Zastávka,
2. návrh závěrečného účtu obce Zastávka
za rok 2018,
3. podklady předložené ke schválení účetní
závěrky, zejména však Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Zastávka
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Obec informuje
za rok 2018 vypracovanou společností TOP
AUDITING, s. r. o.,
4. záměr prodeje pozemku p. č. 82/1, zahrada, o výměře 172 m2.
5. záměr prodeje pozemku p. č. 104/5, zahrada, o výměře 74 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit Návrh závěrečného účtu obce Zastávka za rok 2018 zákonným způsobem.

26. června 2019
ZO schvaluje:

1. Smlouvu o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci ve výši 4 000 000 Kč
na průběžné financování investiční akce
„Rekonstrukce budovy ZŠ Zastávka pro vybudování dílen“ mezi obcí Zastávka jako
poskytovatelem a Základní školou a Mateřskou školou T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, jako příjemcem a pověřuje starostu obce jejím podpisem,
2. poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5 000Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvky formou daru.
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne
30. 5. 2019, č. j. JMK/77707/2019,
3. rozpočtové opatření číslo 20/2019 obce
Zastávka,
4. poskytnutí individuální dotace pro Regionální úzkorozchodnou železnici, o. p. s.
z rozpočtu obce Zastávka ve výši 30 000 Kč
pro rok 2019,
5. poskytnutí individuální dotace pro HC Zastávka z rozpočtu obce Zastávka ve výši
20 000 Kč pro rok 2019,
6. ZO schvaluje souhlas s celoročním hospodařením obce Zastávka za rok 2018 a závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, a to
bez výhrad,
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7. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem Mikroregionem Kahan, d. s. o., a nabyvatelem obcí Zastávka,
jejímž předmětem je bezúplatný převod
3 ks reliéfní mapy mikroregionu, 5 ks informačních tabulí významných míst, 1 ks reklamního stojanu ČEZ (v pořizovací hodnotě 184 628,50Kč) do vlastnictví nabyvatele,
8. Přílohu č. 3 ke Smlouvě č. 10/08 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Zastávka pro rok 2019,
9. prodej pozemku p. č. 104/5, zahrada, o výměře 74 m2 za cenu 150 Kč/1 m2 a náklady
prodeje a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné kupní smlouvy,
10. pronájem části pozemku p. č. 191/1, zahrada, o výměře 70 m2 za cenu 5 Kč/1 m2/1 rok
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné nájemní smlouvy,
11. podání žádosti na Úřad práce ČR o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a pověřuje starostu obce podpisem této žádosti a z ní plynoucích dalších právních aktů,
12. po projednání a v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, garanci potřebnosti sociálních služeb pro správní
obvod ORP Rosice, garance potřebnosti pro
rok 2020 se týká následujících poskytovatelů sociálních služeb v rozsahu uvedených
úvazků přímé péče:
• Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská služba, identifikátor 5072219, přepočtený úvazek 0,43
• Středisko rané péče SPRP Brno, raná péče,
identifikátor 4123958, přepočtený úvazek
0,15
• Práh jižní Morava, z. ú., sociální rehabilitace, identifikátor 7587852, přepočtený
úvazek 0,25
• Slezská diakonie, raná péče, identifikátor
9734991, přepočtený úvazek 0,05
• IQ Roma servis, o. s., terénní programy,
identifikátor 96848779, přepočtený úvazek 0,3

Obec informuje
13. uzavření nájemní smlouvy na byt Martinská osada č. p. 574 do 31. 12. 2019,
14. realizaci projektu „Obec Zastávka – rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa“
a její financování, včetně poskytnutí spoluúčasti obce Zastávka na tomto projektu,
který bude realizován za přispění finančních prostředků z programu „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací“,
15. přijetí dotace na projekt „Obec Zastávka –
rekonstrukce veřejného osvětlení – 2. etapa“ v rámci programu Ministerstva vnitra České republiky „Podpora bezpečnosti
v obcích v souvislosti s migrací“ a ukládá

starostovi obce činit příslušné kroky směřující k vyřízení této dotace,
16. Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu mezi
obcí Zastávka jako objednatelem a ViaDesigne, s. r. o., jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je vypracování projektové dokumentace a příkazní činnosti nutné k zajištění vydání stavebních povolení pro
akci „Zastávka – ulice Lípová, přechod pro
chodce“.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 17/2019, 18/2019,
20/2019 obce Zastávka.

Třídit je přece fajn!!!
Touto větou zakončila diskusi se mnou jedna z našich svědomitých
spoluobčanek. Poctivě třídí odpad do kontejnerů a já s tímto názorem
samozřejmě souhlasím. Kdo třídí odpad, podporuje nejen možnost
dalšího využití jednotlivých komodit, snižuje produktivitu směsného
odpadu, ale především snižuje náklady odpadového hospodářství.
To vše má ve výsledku podstatný vliv na výši poplatku
za občana na likvidaci odpadu, který každý z nás odvádí
do obecní pokladny. Už jsem
psal ve Zpravodaji několikrát,
že částka vybraná od občanů
zdaleka nepokryje náklady
za likvidaci odpadů, že obec
každoročně musí z rozpočtu tyto náklady dokrývat více
než jedním milionem korun…
Tentokrát bych se nechtěl
úplně zabývat tím, kolik nás
odpadové hospodářství stojí,
ale tím, kolik nás v brzké době
bude stát. Možná, že víte, že
vláda připravuje nový zákon
o odpadovém hospodářství,
jenž má za úkol především

snížit množství odpadu odváženého na skládky, což má
být zajištěno především rozsáhlejším tříděním odpadů. V současné době je již zákon připraven a byl předán
Legislativní radě vlády ČR
a odtud bude putovat do Poslanecké sněmovny PČR. Zásadní změnou, kterou úprava
stávajícího zákona přinese,
bude nejen stanovení přísnějších pravidel pro nakládání s odpady, ale i rozšíření povinností obcí ve vztahu
k zajištění možnosti třídění jednotlivých komodit odpadů. Lze očekávat podstatné zvýšení ceny za ukládání
odpadu na skládku a zvýšení

ceny za likvidaci odpadu
ve spalovně. Samozřejmě, že
zákon bude umožňovat obci
také citelné navýšení poplatku za odpad z kapes občanů,
ovšem tímto směrem rozhodně vedení obce a ani zastupitelstvo obce jít nechce.
Díky stávajícímu systému
třídění odpadů zavedenému
v naší obci se daří z celkového
množství vyprodukovaného
odpadu vytřídit cca 41 %. Velký podíl na tomto výsledku
však nemá vytříděný plast,
papír a sklo, ale především
biologicky rozložitelný odpad. K tomuto jistě podstatně
přispělo dřívější rozhodnutí
minulého zastupitelstva, že
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Obec informuje
obec zakoupí nádoby na BIO
odpad a zdarma je zapůjčí domácnostem. V současné době
tak má téměř každá domácnost vlastní BIO popelnici,
do které ukládá tuto komoditu. Ostatní vytříděné komodity, jakými jsou plast, papír
a sklo, máme všichni možnost
ukládat do kontejnerů na jednotlivých sběrných místech
nebo případně ve sběrném
středisku odpadů. Nyní je
možné i drobný kovový odpad ukládat do kontejnerů
na plasty, případně do šedých
kontejnerů, které nejsou však
na všech sběrných místech.
V současné době také došlo
k umístění šedých kontejnerů
například k poště, k mateřské
škole na Havířské a k bytovkám na ulici Sportovní. Textil je pak možné odevzdávat
do kontejneru ve Sběrném
středisku na ulici Havířská.
Tohle vše však do budoucna nestačí. Aby se podařilo
udržet co nejnižší cenu za likvidaci odpadu ve spalovně, případně při skládkování
i do budoucna, je nutné, aby
obec dosáhla 45–50 % vytříděného odpadu z celkového
množství za rok. Toho lze docílit jedinou cestou: třídit ještě více, více snížit množství
směsného odpadu.
A jak to udělat? Touto otázkou se vedení obce, zastupitelstvo obce a komise životního prostředí zabývá
dlouhodobě. K celé problematice se snažíme získat co
nejvíce informací, abychom
zvolili tu nejefektivnější variantu, která nám přinese
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odpovídající výsledky. Na základě dat z firmy KTS Ekologie, s. r. o., jež na území obce
zabezpečuje svoz veškerého odpadu, zkušeností z jiných obcí a informací od odborných firem zabývajících
se touto problematikou, se
jako nejlepší jeví následující
varianta.
Obec stejně jako u BIO odpadu investuje finanční prostředky do nákupu nádob
na separovaný odpad (papír
a plast) o objemu 120 litrů,
které následně opět zdarma
zapůjčí do jednotlivých domácností. Předpokladem je,
že tyto nádoby by byly umísťovány především k rodinným domům. Pokud by občané, bydlící v rodinných
domech třídili odpad do svých
nádob, došlo by k podstatnému snížení objemu na dnešních sběrných místech s kontejnery. Toto opatření by
vedlo ke stavu, kdy nebudou
kontejnery neustále přeplněny. Bude u nich větší pořádek
a občané z bytových domů
budou mít pro svůj vytříděný odpad dostatek místa. Samozřejmě
nejdůležitějším
výsledkem by bylo podstatné
snížení komunálního odpadu a tím také snížení nákladů na zabezpečení jeho likvidace, a to ať už skládkováním,
anebo ve spalovně.
Pokud bychom se rozhodli
jít touto cestou, bylo by nutné upravit také režim svozu jednotlivých komodit odpadu. V návrhu je, že by se
svoz upravil tak, že by se každá komodita svážela jednou

za měsíc. Tedy jeden týden
komunální odpad, druhý týden biologicky rozložitelný odpad, třetí týden papír
a čtvrtý týden plast. Tento
systém svozu by však platil pouze u rodinných domů.
U bytových domů, kde není
prostor pro umístění dostatečného množství nádob
na jednotlivé druhy odpadu,
by se režim svozu neměnil
a zůstal by ten stávající. Díky
zajištění třídění odpadů v rodinných domech by zde mělo
dojít k podstatnému snížení
komunálního odpadu, a tudíž
jednoměsíční svoz by měl být
dostačující.
Tento návrh je zatím pouze vizí, kterou je ale podle
mého názoru nutné rozvíjet
a pracovat na systému vyhovujícím všem. Proto berme
tuto variantu jako jakýsi návrh a pojďme společně hledat
nejlepší řešení. Prvním důležitým krokem pro nás ale je
získání informací, zda o tuto
změnu v nakládání a třídění
odpadu bude ze strany občanů zájem.
Proto se na vás obracíme s dotazem: měli byste o tento inovativní systém svozu odpadu zájem
a chtěli se do zvýšení třídění odpadu zapojit? Jestliže ano, je nutné, abyste
nám své kladné stanovisko
sdělili do 31. 10. 2019 osobně na obecní úřad slečně
Slámové, anebo elektronicky na e-mailovou adresu:
slamova@zastavka.cz.
Rozhodnete-li
se
pro
e-mail, prosíme o uvedení

Obec informuje
jména a příjmení, adresu bydliště a telefonický kontakt,
který by byl využit pro smluvení případného termínu vyzvednutí nových nádob na separovaný odpad. Pokud se
na základě vašich odpovědí ukáže, že nový systém třídění odpadů má smysl zavádět, bude návrh na změnu

nakládání s odpady projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, kde
by mělo být rozhodnuto, jaký
bude zvolen postup pro co
nejrychlejší zvýšení efektivity třídění odpadů.
Pevně věřím, že tuto myšlenku podpoří co největší počet domácností a společně se

nám podaří nejen zlepšit třídění odpadů, ale především
všichni zase trošku pomůžeme přírodě, jak se s odpadem vypořádat. Třídit je přece fajn!!!
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Parkoviště u lékárny
V minulém roce obec investovala, společně se Svazkem
vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosicko a Vodárenskou
akciovou společností, a. s., do rekonstrukce vodovodního
řadu a kanalizačního řadu na ulici Babická, přesněji
v komunikaci mezi lékárnou a Dělnickým domem.
V této lokalitě nás dlouhodobě trápil nejen havarijní
stav inženýrských sítí, ale také
problémy s parkováním pro
návštěvníky lékárny, a především Domu zdraví. I když došlo ke zrušení hřiště v zahradě domu, pořád se parkovalo
na nevhodném povrchu, kde
se zejména po deštích museli
všichni brodit v kalužích a blátě. Proto bylo již v minulém
roce rozhodnuto, že jakmile
dojde k ustálení propadu načechrané zeminy po výkopových
pracích na kanalizaci a vodovodu, bude realizována oprava komunikace a parkovací
plochy. To vše se podařilo v letošním roce, kdy byly v červnu
firmou Miloš Soukup zahájeny práce na opravách povrchu.
Samozřejmě, že se i vcelku diskutovalo o tom, jaký povrch
zvolit. Zda provést obměnu

stávající zámkové dlažby, nebo
jen nahradit živičným povrchem. Nakonec bylo rozhodnuto, že využijeme kombinované řešení, a to na vozovce
živici a na parkovací ploše pak

sice zámkovou dlažbu, ale
s vlastností zajištění přirozeného vsakování vody.
V souvislosti s těmito pracemi došlo také k opravě propadlé části parkoviště před
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Domem zdraví, který byl zapříčiněn dřívějšími výkopovými pracemi při ukládání plynového potrubí. Nepokládala
se však pouze živice a dlažba,
ale došlo také k osázení celého prostoru parkovací plochy,
abychom udrželi zeleň ve středu naší obce, která je pro
všechny jistě důležitá. Celkové náklady na realizaci těchto
oprav komunikace a parkovací plochy činily něco málo přes
dva miliony korun. Realizací
celé akce došlo nejen ke zkvalitnění další komunikace,
ale především ke zkrášlení
a úpravě části naší obce, a tak
to má být. Zastávka za to přece stojí!
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Stavíme, bouráme, pořád se něco děje
Pro děti jsou letní prázdniny obdobím, kdy si od školy
odpočinou, zapomenou tak nějak na školní povinnosti, domácí
úkoly a na učení vůbec. Naopak pro vedení obce a školských
zařízení je to dvouměsíční období, kdy mají možnost realizovat
ve školských zařízeních opravy, různá vylepšení a zkvalitnění
prostor pro další školní období, respektive další roky.
A tak tomu nebylo jinak
i v naší obci. Ihned na začátku
prázdnin se naplno rozjely tři
velké investiční akce v základní škole a jedna menší v mateřské škole na ulici Havířská.
Všemu předcházely velké přípravy, v některých případech
se jednalo o získání stavebních
povolení, u jiných zase získání potřebného objemu finančních prostředků. Samotné
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stavební práce mohly započít naplno až v období letních
prázdnin.
První akci bylo snížení intenzity radonu v učebnách suterénu základní školy, takzvaná protiradonová
opatření. Tato akce spočívala
ve vybourání stávajících podlah v jednotlivých učebnách,
instalaci různých nových konstrukčních vrstev pod novou

podlahou, instalaci zařízení
na odvětrávání podloží nových
podlah a následném zakrytí novým povrchem. Investice
za 1 000 000 Kč.
Druhou investiční akcí, která byla přes prázdniny realizována, je rekonstrukce plynové kotelny pro základní školu.
Možná málokdo ví, že původní plynová kotelna zajišťovala vytápění nejen budovy

Obec informuje

základní školy, ale také gymnázia. Vzhledem k tomu, že
každá škola má jiného zřizovatele, jelikož gymnázium zřizuje Jihomoravský kraj, bylo
přistoupeno k oddělení systému vytápění a dnes již má
každá budova vlastní plynovou kotelnu. Ta na základní
škole je plně modernizována,
kdy realizaci celé rekonstrukce prováděla firma Thermona, spol. s r. o. Došlo ke kompletní výměně celého systému
vytápění v objektu kotelny
včetně výměny plynových kotlů, jež byly v havarijním stavu,

a k zateplení střechy kotelny.
Výsledkem je nejen moderní

plynová kotelna, jejíž provoz je
daleko ekologičtější, ale samozřejmě by se vytápění celého
objektu základní školy mělo
stát také ekonomicky přijatelnějším, než byly schopny zajistit původní, staré plynové
kotle. Do této akce byly investovány téměř 2 000 000 Kč.
Poslední velkou investiční
akcí letošních prázdnin realizovanou v areálu školy je výstavba nových školních dílen.
Tato investiční akce sice ještě
není úplně dotažena do konce,
nicméně dnes již dílny stojí,
mají novou střechu a pracuje
se na interiéru dílen. Vnitřní prostory budou zanedlouho dokončeny a bude chybět
už jen vybavení. Mimo vlastní dílny došlo také k rozšíření
prostoru pro ukládání potřebného vybavení školníka, jako
např. různé nářadí, sekačka
a podobně. V dalším čísle zpravodaje se jistě již budeme moci
pochlubit fotografiemi z nových krásných prostor, kde
se budou děti učit nejen umu
a zručnosti klasickým řemeslným nářadím, ale bude zde
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mnoho dalších moderních zařízení zpříjemňujících výuku. Vynaložené investiční prostředky do této akce dosahují
částky kolem 4 000 000 Kč.
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Finální prázdninovou akcí
ve školních zařízeních byla
rekonstrukce šatny a výdejny stravy v mateřské škole
na ulici Havířská. Tato akce

byla v objemu investovaných
finančních prostředků sice
malá, ale stejně důležitá jako
ty předchozí. Rekonstrukce
v šatně obsahovala demontáž
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starého dřevěného obložení, starých vestavěných skříní a nově pak úpravy omítek,
podlah, úsporné a především
vzhledově hezčí osvětlení a instalaci nových vestavěných
skříní. Výdejna jídla disponuje
po rekonstrukci nejen novou
omítkou, krásnými obklady,
novou podlahou, kuchyňkou
linkou, pračkou, myčkou, ledničkou a mnohým dalším, ale
také se podařilo konečně vybudovat místnost s výlevkou
a sklad materiálu. V tomto
případě bylo do celkové rekonstrukce investováno asi
200 000 Kč. I když se zdá, že
se jedná o malou částku, je
nutné zmínit, že velký podíl
na tak nízké ceně mají zaměstnanci technické čety a prázdninoví brigádníci, kteří většinu prací realizovali sami.
V letošním roce bychom rádi
ještě realizovali opravu schodů a vybudování chodníku pro
kočárky ke vstupu do zahrady
mateřské školky.
Dalším objektem, ve kterém probíhá rekonstrukce, je

obecní úřad. Již před prázdninami byla zahájena rekonstrukce kanceláří v prvním patře obecního úřadu,
kde vznikl archív obecního úřadu a tři nové kanceláře. V přízemí obecního úřadu
probíhá rekonstrukce v současné době, kdy dojde k opravě dvou kanceláří. I zde jsou
však investovány finanční
prostředky především do stavebního materiálu, jelikož rekonstrukce je prováděna opět

prostřednictvím
pracovníků technické čety obce. Zde je
předpokládáno, že bude celkem investováno něco kolem
500 000 Kč.
A co nás čeká? I když prázdniny skončily, tak investiční
akce nekončí. Poslední prázdninový týden byla zahájena
demolice starých kůlen na ulici Martinská. Tyto kůlny jsou
již dlouhou dobu v havarijním
stavu a bylo načase s tím něco
dělat. Proto opět nastoupila
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technická četa obce a zahájila demolici, jejímž výsledkem
bude nejen odstranění havarijního stavu, ale také možnost
k vytvoření hezčího prostředí.
Ihned na začátku září bude zahájena také rekonstrukce střechy bjektu domu dětí a mládeže. V rámci rekonstrukce dojde
k částečné výměně střešní
konstrukce, výměně krytiny,
okapů a následném zateplení
půdních prostor. Zde se bude
jednat o investici něco málo
přes jeden milion korun.
Ve stejném měsíci, ale spíše na jeho konci, bude zahájena oprava havarijního stavu
kanalizační přípojky a dešťové
kanalizace ve dvoře základní
školy. Provedenými kamerovými zkouškami bylo zjištěno,
že došlo k částečnému propadu

18

03 | 2019
staré betonové kanalizace,
která zapříčinila nejen ucpání kanalizace, ale také propad zámkové dlažby, a je nutné
provést zásadní opravu. Předpokládaná výše investice se
odhaduje na 500 000 Kč. Bohužel stejný stav kanalizace
byl zjištěn i v lokalitě Červený
vrch, kde je v havarijním stavu jak splašková, tak i dešťová kanalizace. V tomto případě
bude rekonstrukce provedena ve spolupráci se Svazkem
vodovodů a kanalizací Ivančice – provoz Rosicko. Rozpětí
této rekonstrukce je plánováno od bytového domu č. p. 441
až na konec ulice k č. p. 464.
Předpokladem je, že v podzimních měsících bude realizována oprava uvedených kanalizačních řadů a v příštím

roce pak rekonstrukce povrchu silnice. Do opravy kanalizace budou investovány necelé 4 000 000 Kč. Investice
do opravy povrchu silnice není
v současné době vyčíslena, jelikož je nutné pracovat s cenami, které budou aktuální až
příští rok.
Řadu investic se nám již
podařilo realizovat, ale ještě
nás jich hodně čeká. Nicméně je dobře, že Zastávka nespí na vavřínech a neustále investuje finanční prostředky
do oprav a vylepšování toho,
co patří k jejímu každodennímu životu. Tak držme všichni
palce, ať se dílo daří.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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RIC Zastávka informuje
Zastávecká pouť
Letošní zastávecká pouť
připadla na neděli 23. června.
Pouťové ráno nás přivítalo zakaboněnou oblohou a deštěm.
Proto musela být mše svatá
přesunuta z původně plánované zahrady do vnitřních prostor Dělnického domu. Ale to
jí nic neubralo na důstojnosti a slavnostním rázu, spíše
naopak.
Další část komponovaného programu už mohla proběhnout na svěžím vzduchu.
Sluníčko se rozsvítilo na děti
z mateřinek, které vystoupení zahájily. Na Akademii místních spolků a organizací se
letos podílely děti mateřské
školy ze Zastávky a Babic, zastávecká základní umělecká
škola, Mažoretky Hvězdičky,
DDM Zastávka a Mighty Shake s originálním tanečním vystoupením. Čas kolem poledne byl vyhrazen divadelnímu
představení pro děti. S detektivní pohádkou Kluk z plakátu
přijel hostovat Divadelní spolek Dialog z Brna.
Celý program v zahradě
Dělnického domu zakončila hudební skupina Tremolo. Protože pro velký zájem
musela několikrát přidávat, uvažujeme v příštím
roce o prodloužení programu
do pozdějších odpoledních hodin. Prostranství před Domem
zdraví a nově zbudované parkoviště u lékárny patřilo jarmarku plnému stánků a pouťových dobrot.
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Hlavním lákadlem pro nejmenší byly zábavné atrakce na „Bendláku“. Rozzářená
očka dětí na řetízkovém kolotoči střídalo zaujetí malých
strojvůdců vláčkového kolotoče a řidičů autodromu.
I přes úvodní nepřízeň počasí se pouť vydařila díky návštěvníkům a vystupujícím,
kteří vytvořili báječnou atmosféru. To vše by se nepodařilo
bez pomoci zastáveckých hasičů, fotbalistů a podpory obce.
Trampský den
V polovině července se
uskutečnil již dlouho očekávaný a pečlivě připravovaný
Trampský den.
Bohatý program doprovázela skvělá atmosféra, a i přes
nepříznivou předpověď se počasí nakonec vydařilo. Během
dne si návštěvníci mohli poslechnout zajímavé přednášky
o trampingu, historii či trampských zvycích a hudbě. O poutavé povídání se postaral pan
Zdeněk Bár – „Kamzík“ a pan
Igor Kučera – „Drobek“. Občerstvení ve formě polní kuchyně zajistil VVC Březník
a návštěvníci si je velmi chválili. I děti si přišly na své, když
si mohly opéct buřty. Skvělou
atmosféru po celý den doplňovala trampská hudba. Nejprve v podání kapely Dejna pod
vedením Dany Varvařovské –
„Dejny“ a Michala Varvařovského – „Bada“. Odpoledne pak
zahrála skupina Seveři, která
návštěvníky bavila až do večerních hodin.
Trampský den byl také zahájením výstavy o trampingu,
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kterou bylo možno navštívit až do konce září. Značnou
část exponátů nám propůjčila Expozice trampingu z Brna,
za což velice děkujeme (Vratislav Jonáš – „Cvoček“, Dana Řezáčová – „Saza“, Jaroslav Klíma – „Palec“). Další zajímavé
exponáty propůjčili a na výstavě se podíleli Jan Čičmanec – „Datel“ a Karel „Alki“
Roubal z T. O. Bobrava, Adolf
Štrobach – „Dolfa“ a František
Žaža z T. O. Roveři, Luboš Nezdařil – „Pekař“ z T. O. Olymp
a pan Kamil Horký, od kterého jsme získali k naskenování krásné pohlednice trampských zákoutí v okolí Zastávky.
Za spolupráci také děkujeme místním podporovatelům
trampingu paní Jaroslavě Baštařové a panu Petru Sázavskému alias Sázinovi. A především díky všem trampům
i netrampům za velkou účast
a za vytvoření skvělé a pohodové atmosféry po celý den.
Zájezd Flora Olomouc
Třetí srpnovou sobotu se
milovníci květin a okrasných
zahrad vydali společně na výstavu Flora Olomouc.
Hlavní expozice v pavilonu
A byla zajímavě zpracována
jako putování českou krajinou
s políčky obilí, chmelnicemi,
vinicemi a vinohrady s kopcem a kapličkou uprostřed. Pavilon E zase lákal k degustaci výborných moravských vín.
Venkovní areál výstaviště patřil prodejcům a nakupujícím,
kteří si zde mohli vybrat z nepřeberného množství sazenic, cibulek a zahradnických
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potřeb. Nabízel také kulturní program, proto bylo možné
posedět nebo při nakupování
poslouchat např. Standu Hložka a jeho Holky z naší školky.
Obdiv si zasloužily také letité exempláře palem, kaktusů
a dalších tropických a subtropických rostlin ve sbírkových
sklenících.
Kdo se vydal do nedalekých
Bezručových sadů, určitě nelitoval. Příjemnou procházku nabídlo alpinium a zahrada
smyslů s mohutným záhonem
voňavých bylinek. O něco rušněji bylo v nejnovější části
sadů v rozáriu, kde se střídaly
záhony růží s vodními plochami a betonovými poli se spoustou laviček a lehátek k odpočinku. Zde bylo příjemné
posedět a vnímat vůně jednotlivých druhů královny květin.
Do autobusu se všichni vraceli se spokojeným úsměvem
na tváři, s taškami a balíčky
plnými sazenic květin a keřů.
Děkujeme za zapůjčení obecního autobusu a panu řidiči
za pohodovou cestu.

PŘIPRAVUJEME…
Od 2. 10. bude opět v provozu Klub Permoníček, vždy
ve středu a pátek dopoledne
od 9:00 do 12:00. Podle zájmu
maminek bude možné zahájit občasný hudební a taneční
program.

22

3. 10. – 12. 12. – 2. cyklus
Virtuální Univerzity
třetího věku
Od října budeme pokračovat
ve druhém semestru VU3V,
tentokrát v cyklu pod názvem
Cestování – co jste možná nevěděli. V řadě šesti přednášek
mohou pokračovat absolventi
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prvního semestru, ale jsou
vhodné také pro nové zájemce, kteří mají zájem zpříjemnit
si volný čas a získat nové vědomosti. Tyto videopřednášky se
budou konat v prostorách RIC
každý druhý čtvrtek od 16 hodin. Registrace nutná.
Od 14. 10. – Kurz šití
pro mírně pokročilé
Pět lekcí po dvou hodinách, vždy v pondělí od 17:00
do 19:00. Vhodné pro absolventky zimního kurzu nebo
pro ty, kteří znají základy šití.
Počet míst je omezen, registrace nutná.
19. 10. – Výstava
ke 100. výročí založení
Sokola v Zastávce
Slavnostní vernisáž předmětů a dokumentů se sokolskou tématikou, se bude konat
od 17:30 hod. Program oslav
tohoto výročí bude pokračovat
v Dělnickém domě divadelním
představením Letem sokolím.
5. 11. – Dostaveníčko
s fyzioterapeutkou Klárou
Vackovou
Toto Dostaveníčko bude věnované všem, kteří se chtějí dovědět o příčinách a léčení
bolestí zad a páteře. Začátek
v 17:00.
15. 11. – 30 let od sametu
Podvečer věnovaný 30. výročí listopadové revoluce zahájí vernisáž výstavy, pokračovat bude promítáním
celovečerního
dokumentu
Něžná revoluce.

1. 12. – Adventní zastavení
Zahájení adventu a punčové sezóny, vánoční atmosféra se spoustou koled, cukroví
a drobných radostí. Venkovní
prostory budou patřit vánočnímu jarmarku.
Všechny výše uvedené akce
se budou konat v prostorách RIC.

Předprodej vstupenek v RIC:
Robi 50 – 5. 10. Dělnický
dům 20:00
Robi Křupka – kytarista
Kernu, slaví své padesátiny
stylově za zvuku kapel, ve kterých působí a působil. Těšit se můžete na Kern, Pavitram a legendární Dogmu Art.
Jako host vystoupí Quanti Minoris. Přijďte si užít večer plný
překvapení a rockové muziky.
Vstupné 150 Kč.
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Letem sokolím – 19. 10.
Dělnický dům 19:00
Komedie o tom, že lhát se
nemá, ani když víte, že máte

pravdu. Groteska Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti

a jejího jediného aktivního člena Čeňka. Představení vzniklo pod supervizí Bolka Polívky.
Vstupné 50 Kč.

Jarmila Helsnerová a Kateřina Havlová
Foto: Kateřina Havlová, Jarmila Helsnerová, Jitka Neužilová, Petr Sázavský
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PROSBA
Obracíme se na vás s žádostí
o zapůjčení předmětů na výstavu
ke 30. výročí od sametové revoluce
z 80. a 90. let minulého století.
Může se jednat o oblečení, hračky,
domácí spotřebiče, dokumenty,
plakáty, fotografie, nábytek,
dobový tisk a vánoční ozdoby.
Pokud máte cokoliv, co by výstavu mohlo oživit a jste ochotni nám tyto předměty zapůjčit,
zastavte se za námi v RIC Zastávka, Nádražní 36, případně můžete zavolat na telefonní
číslo 602 649 655 nebo napsat na e-mail: helsnerova@riczastavka.cz.
Za případnou spolupráci děkujeme.
inzerce

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. ANETA KUDEROVÁ

POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Dům zdraví, Babická 136, Zastávka 664 84
E-mail: praktik.zastavka@gmail.com
Tel.: 546 429 332

Pravidelné prohlídky
Preventivní prohlídka jednou za dva roky.
Odběry krve.
Prohlídky a kontroly diabetiků, hypertoniků.
Závodní péče
Provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní
prohlídky dle smluvního ujednání.
Vyšetření
CRP – diagnostika bakteriálních zánětů
FOB – prevence rakoviny tlustého střeva
Streptest – diagnostika streptokokové infekce
Vyšetření EKG
Tlakový holter – 24hodinový monitoring krevního tlaku
Vyšetření pulzní oxymetrie, otoskopie atd.
Očkování povinná i nadstandardní
Očkování proti tetanu a černému kašli, pneumokokům, chřipce,
klíšťové encefalitidě, hepatitidám A a B, břišnímu tyfu, ...

ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí 7:00–12:00
Úterý 7:00–12:00
Středa 7:00–12:00
Čtvrtek 13:00–18:00
Pátek 7:00–12:00
Odběry krve denně od 7:00 do 9:00 kromě čtvrtka
(odpolední ordinace)
Po, út, st, pá – od 10:00 přednostně objednaní pacienti
Čt – od 15:00 přednostně objednaní pacienti
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135 let od tragické smrti Miroslava Tyrše
„V mysli vlast, v srdci smělost, v paži sílu.“
PhDr. Miroslav Tyrš
založil 16. února 1682
Sokol Pražský. Jeho dílo
je trvalým odkazem
ušlechtilého lidství.

PhDr. Miroslav Tyrš se narodil v rodině lékaře, nikdy
však neměl na růžích ustláno. Studoval filosofii, přírodní vědy a anatomii. Stal se českým výtvarným historikem
umění, později profesorem estetiky a dějin umění na Karlově univerzitě v Praze. Zasloužil
se o vytvoření českého uměnovědného názvosloví a o zavedení pevného systému do rozboru uměleckých děl. Byl činný
v Umělecké besedě, v Měšťanské besedě a v Akademickém
čtenářském spolku. Stal se členem poroty pro výzdobu Národního divadla. Podnikal studijní zahraniční cesty, stal se
poslancem Českého sněmu,
přispíval do mnoha odborných
časopisů.
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Po založení Sokola vybudoval
pro cvičitelský sbor odbornou
svéprávnost a samosprávu. Stal
se prvním voleným náčelníkem
Sokola Pražského, který se stal
vzorem činorodosti a propagací ušlechtilého češství a kulturního života. Jeho příklad podnítil zrod dalších sokolských
jednot. V roce 1884 bylo v českých zemích 137 sokolských jednot s více než 17 000 členy. Jednoty vystavěly ke své činnosti
11 sokoloven a to vše pod policejním dozorem, kterému „byli
vděčni“ za mnohé zákazy, omezení, soudy a pokuty, až po vyhrožování rozpuštěním jednot.
Vždyť až do roku 1884, na rozdíl od jiných organizací, nemohl
dr. Tyrš dosáhnout povolení pro
ustavení ústřední organizace,
aby nemohl být podporován nárůst národnostního uvědomění.
Sokol si však získal následovníky i u krajanů v zahraničí v USA, ve Vídni, Švýcarsku
a v Rusku. Šířil se také do slovanských zemí: Chorvatska,
Srbska, Slovinska, Bulharska
a Polska. Pro bratra Tyrše to
bylo jistě radostné zjištění, ale
také důležitý závazek, aby Sokol
na všech místech dodržoval zásady rovnosti, bratrství, kázně,
vytrvalosti, lásky ke své vlasti,
rozvíjení zdatnosti, vůle a hájení pravdy. Sokolská hesla jsou
dodnes nepřekonaným zdrojem
humanismu a pokroku.
Vrcholným projevem vyspělé
činnosti Sokola a důkazem mohutnosti jeho hnutí i šíře jeho
činnosti se staly Všesokolské

slety, uznávané a obdivované celým světem. První sokolský slet byl uskutečněn na oslavu 20. výročí založení Sokola
Pražského v roce 1882. Podnět
k jeho uskutečnění dal Miroslav Tyrš, který připravil jeho
program a řídil jeho přípravu,
organizaci i účast dalších jednot z Čech i Moravy. Celkem
57 jednot přišlo se slavnostními prapory a v sokolských krojích, zúčastnili se i hosté z USA,
Lublaně a Vídně. Výsledkem každodenních snah, pilnosti a odborně vedené činnosti mohl slet
všechny naplnit pocitem hrdosti a pocitem uspokojení, že národu přinášejí nové a žádoucí
hodnoty ve prospěch budoucnosti našeho národa.
Dr. Miroslav Tyrš zahynul
tragicky 8. srpna 1884 v Tyrolských Alpách. Je pohřben na Olšanských hřbitovech společně
s Jindřichem Fügnerem.
Dušan Lacko,
vzdělavatel TJ Sokol Zastávka

Pomník Miroslava Tyrše a Jindřicha
Fügnera na Olšanském hřbitově
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Zahrádkáři oslavovali
Letošní rok je pro Zahrádkáře Zastávka jubilejní.
Od založení uplynulo již 60 let.
Dne 22. ledna 1959 se sešlo
43 občanů na zahajovací schůzi. Prvním úkolem zahrádkářů byla osvětová činnost, zajišťování ovocných stromků,
distribuce hnojiv a dalších
materiálů. Následovalo také
moštování a pořádání zájezdů. Počet členů se rychle zvýšil. Od roku 1974 je v provozu

pálenice. V tomtéž roce byla
započata družba se zahrádkáři ze Slovenského Grobu a v letošním roce slaví zahrádkáři
již 45 let vzájemné spolupráce.
Proto byla na 24. srpna 2019
naplánována návštěva kolegů ze Slovenského Grobu, která se konala v sále Dělnického domu. Kromě výborného

občerstvení si všichni užili zábavu a vyměnili si své zkušenosti ze zahrádek.
Toto setkání nás inspirovalo k plánování dalších společných akcí, díky kterým se prohlubuje náš vztah i spolupráce
s družebními zahrádkáři.
Hana Procházková, ZZ
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K-centrum Noe Třebíč
K-centrum Noe spadající pod Oblastní charitu Třebíč je
víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem,
se zaměřením na problematiku drog. Zaměřuje se na aktivní
vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby.
Poskytujeme
pomoc
v zabezpečování základních zdravotních potřeb,
dlouhodobou práci s klienty v rámci individuálního
plánu, práci s informacemi o substancích, účincích
a rizicích, ale především
o lokálních aspektech užívání drog, Zaměřujeme se
na preventivní aktivity, jednání a vystupování v oprávněném zájmu klientů i komunity, dále v programech práce
s veřejností.
Terénní program je zaměřený na aktivní injekční uživatele omamných a psychotropních látek. Terénní pracovník
dojíždí každý týden do dané
lokality, kde provádí terénní
práci. Jedná se o aktivity vedoucí ke snížení výskytu infekčních chorob ve společnosti. Primárně je pro nás důležitá

ochrana veřejného zdraví. Poskytujeme Harm Reduction
výměnu použitého injekčního materiálu za čistý klientům
s nitrožilní aplikací. Použité
injekční stříkačky poté bezpečně likvidujeme. Snižujeme takto nebezpečí poranění
o pohozenou stříkačku. Klienti
se mohou také nechat otestovat na infekční nemoci (žloutenky, HIV, syfilis). S touto aktivitou je spojené zdravotní
a sociální poradenství.
Poskytujeme
informace rodinným příslušníkům

a blízkým o možnostech
léčby závislostí. Klienty se snažíme namotivovat
ke změně. V případě nálezu použité injekční jehly je
vhodné se obrátit na terénního pracovníka.
Služby K-centra Noe
jsou poskytovány anonymně a zdarma. Terénní telefon
na pracovníka, se kterým si
můžete domluvit schůzku pro
tuto lokalitu, je 730 529 712.
Naše
zařízení
najdete
v
Třebíči,
Hybešova 10, tel. 568 840 688.
Dotaz můžete také odeslat na e-mailovou adresu
noe@trebic.charita.cz, nebo
nás kontaktovat prostřednictvím facebookového profilu.
Pavlína Šárková,
pracovník v sociálních
službách

inzerce

POPTÁVKA
Hledáme byt, opravy nevadí. Tel. 731 353 351
Sháníme dům (garáž či parkování výhodou). T: 737 309 761
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Parkovací průkazy
Přinášíme našim čtenářům informace o užívaní parkovacích
průkazů pro osoby zdravotně postižené na vyhrazených
parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť.
Autory informace jsou členové legislativního odboru
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR).
Bohumil Klíma, předseda STP Rosice, z. s.
Použití průkazů ZTP
a ZTP/P
1. § 67 zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích stanoví zvláštní podmínky
pro osoby zdravotně postižené, které jsou držiteli parkovacích průkazů.
Toto ustanovení stanoví
pravidla pro užívání vyhrazených
parkovacích
míst. Tento ani jiný zákon nestanoví právo neomezeného ani bezplatného parkování. Omezit
dobu stání může majitel
pozemku, na kterém jsou
vyhrazená místa zřízena.
Stejně tak může tato místa zpoplatnit. Je-li majitelem pozemku obec, lze toto
omezení vydat obecně závaznou vyhláškou obce.
Je-li majitelem pozemku
soukromý subjekt, může
vydat vlastní pravidla pro
parkování. Samotný § 67
zní takto:
§ 67 – Speciální označení
vozidel a osob
(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující

osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen „parkovací
průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení
vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen
„označení O 2“) nebo označení
vozidla lékaře konajícího návštěvní službu stanovené prováděcím právním předpisem
smějí užívat jen osoby, které
toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností
nebo od oprávněného orgánu
v zahraničí.
(2) Parkovací průkaz pro
osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností osobě, která je držitelem
průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle
jiného právního předpisu.
(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je
držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo
praktickou hluchotou.
(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby

se zdravotním postižením
pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je
držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná osoba
je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka
obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
podle jiného právního předpisu, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením.
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně
potřebnou řidiči motorového
vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se
zdravotním postižením a lékaři konající návštěvní službu podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání
vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(6) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená
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parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena
dodatkovými tabulkami „JEN
ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.
(7) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená
parkovacím průkazem pro
osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší
zóna“.
(8) Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením je
vozidlům bez tohoto označení
zakázáno zastavení a stání.
(9) Silniční úřad může
na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle jiného právního předpisu.

Silniční správní úřad vykonává podle jiného právního předpisu dohled nad řádným užíváním vyhrazeného
parkoviště.
(10) Ke svému označení
jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby nevidomé bílé hole
a osoby hluchoslepé červenobílé hole.
(11) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení speciálních označení vozidel a osob.
2. Situace u pěších zón je řešena v § 67 odst. 7, viz výše.
Vozidla držitelů parkovacích průkazů tam tedy
mohou VJÍŽDĚT nikoliv
však PARKOVAT! Stejná
situace je i u zákazových
značek s dodatkem, uvedeným v § 67 odst. 6, viz výše.
Sem mohou držitelé průkazů rovněž vjíždět, zastavit a vyložit. Nikoliv však
déle parkovat.
3. Pokud jde o vyhrazená
parkovací místa, je situace
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řešena v § 4, odst. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve spojení
se zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), který stanoví,
že na zřízeném, či zřizovaném parkovišti musí být
označena, ze zákona vyhrazená parkovací místa
pro držitele „Parkovacího
průkazu“ (O7). Minimální
počet vyhrazených parkovacích míst, udává tabulka níže.
4. V případě úhrady parkovného neexistuje žádný zákonný nárok, který by
přikazoval poskytovat držitelům parkovacích průkazů slevu, nebo dokonce
osvobození od parkovného. Parkovné a jeho výši
si stanovuje sám vlastník
parkoviště dle svého uvážení. Přikázat mu jakoukoliv slevu nelze. V případě,

2 až 20 stání....................................................................................................... 1 vyhrazené stání
21 až 40 stání.................................................................................................... 2 vyhrazená stání
41 až 60 stání.................................................................................................... 3 vyhrazená stání
61 až 80 stání.................................................................................................... 4 vyhrazená stání
81 až 100 stání...............................................................................................5 vyhrazených stání
101 až 150 stání..............................................................................................6 vyhrazených stání
151 až 200 stání.............................................................................................7 vyhrazených stání
201 až 300 stání............................................................................................ 8 vyhrazených stání
301 až 400 stání.............................................................................................9 vyhrazených stání
401 až 500 stání...........................................................................................10 vyhrazených stání
501 a více stání...........................................................................................2 % vyhrazených stání
Pod tyto hranice nelze snížit počet vyhrazených parkovacích míst. Pokud zřizovatel parkoviště nedodrží
uvedený počet vyhrazených parkovacích stání, porušuje tím zákonné normy.
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že je majitelem parkoviště, či provozovatelem samo
město, by navíc takový zásah byl zásahem do výkonu
samosprávy.
5. Vyhrazené parkování pro
konkrétního držitele průkazu silniční úřad pouze

může zřídit. Vše je zakotveno v § 67 odst. 9, viz výše.
To znamená, že to není
jeho povinností. Podmínky
pro zřizování těchto míst
si tedy stanoví tento úřad
sám. Pokud je tedy ve městě např. obecně velmi málo

parkovacích míst, takováto parkovací místa zřizovat
nemusí.
Zpracovali:
JUDr. Zdeněk Žižka, JUDr. Jan
Hutař, Mgr. Jitka Pelikánová,
legislativní odbor NRZP ČR

Běžíme pro radost
Opět jsme běžely pro radost a úsměv těch, kteří sami běžet nemohou…
V sobotu 4. května 2019
jsme zahájily během v nedalekém Krokočíně, letos pro
Marušku Škrobalovou. Penízky pomohly v hmotné nouzi.
Přestože se běželo jen 4 km,
běh byl zakončen hustým
deštěm. Potěšující byla větší
účast než loni, a to i ze stran
dětí. Nádherné zázemí a skvělí lidé jsou zde zárukou parádní akce. Vybralo se 25 684 Kč.
Další zajímavá akce se konala v areálu Univerzitního kampusu Bohunice v Brně
s názvem „Etika life pro Paracentrum Fenix“, a to v sobotu 11. května 2019. Tematicky zvolené skupinky – vždy
s jedním vozíčkářem – předvedly módní show na dané
téma a sklidily bouřlivý
aplaus. Tento den byl spojen i s výstavou soch Olbrama
Zoubka a zavzpomínala na něj
i jeho dcera, která nás přijela
podpořit. Akci pochválil i pan
Zdeněk Svěrák. Vybrané penízky putovaly vozíčkářům
do Fenixu.

Každým rokem se též účastníme skvělé akce Happy run
ve Valeči – letos se konala 25. května 2019 a běželo se
pro devítiletou Evičku, postiženou DMO. Šestikilometrový běh vedl přes obec a poté
lesními cestami. Základna je
vždy na místním fotbalovém
hřišti a je zajištěn bohatý odpolední program. Vybralo se
neuvěřitelných 757 944 Kč
a Evičce budou stačit na několik rehabilitačních pobytů
v Klimkovicích.
A protože nemůžeme být
všude a některé akce se termínově kryjí, přispěly jsme
alespoň zakoupením trika Milanovi z týmu Gutuníků, za kterého se běžela
24hodinová štafeta v rámci
„YOU DREAM WE RUN“. Jeho
snem byla čtyřkolka a tento
sen se podařilo vyplnit.
Za všechny běžce
a běžkyně, co mají srdce
na „pravém“ místě,
Simča Klímová a Peťa Kosková
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Třetí folklorní a dudácký Gajdefest
Téměř stovka muzikantů a tanečníků představila na festivalu
v Babicích u Rosic a nedalekých Omicích tradiční hudbu
z Řecka, Srbska, Bretaně, Arménie, Slovenska, Čech i Moravy.
Za podpory obce Omice a Jihomoravského kraje se zde konal
již třetí mezinárodní folklorní a dudácký festival Gajdefest.

Stejně jako v předchozích
letech, i letos bylo hlavním dějištěm přehlídky tradiční lidové hudby ze všech koutů Evropy velké hřiště v Omicích.
Zahájení festivalu ale proběhlo již v pátek 16. srpna v podvečer, kdy účinkující soubory
uvítala kouzelná lidová scenérie návsi v Babicích u Rosic.
Po několika drobných kapkách
deště se rychle vyčasilo a před
filiální kaplí svatého Antonína Paduánského jakoby ožily staré obrazy – v barevných
krojích při západu slunce střídavě hrály a zpívaly soubory
ze Slovenska, Bretaně, Řecka,
Arménie, Srbska, Čech, Hané
a samozřejmě nemohl chybět dětský soubor Gajdůšek,
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který pod vedením Dudáků Tryhuků zpracovává písně
a tance jihozápadního Brněnska a blízkého Podhorácka.
Pestrý program měl spád, ale
přestože mělo jít také o pozvánku na hlavní sobotní galaprogram do Omic, účinkující
v komorním prostředí nabídli
k poslechu a tanci celou řadu
jedinečných písní, které by
na velkém podiu nevyzněly
tak bezprostředně.
V sobotu 17. srpna 2019 dopoledne
čekal
krojované
účastníky GajdeFestu úzkorozchodný vláček Muzea průmyslových železnic na trase
Zbýšov–Sička–Babice u Rosic–
Zastávka u Brna a zpět. Celou cestu se z vagónů ozýval

zpěv Gajdošské folklorní skupiny z Velké Lehoty, Hanáckého mužského sboru Rovina
z Olomouce a okolí, jedinečné
zvuky Zvolenských fujaristů
i keltské melodie v podání slovenských Pánů času.
Téměř sedmihodinový galaprogram festivalu se odpoledne odehrál na velké hřišti v Omicích, kde se kromě
všech výše uvedených představili také Vojvodjanski bećari ze Srbska, Stepan Melikyan
z Arménie, řecký folklorní
soubor Evros, Gajdošská muzika z Čebína, Ovčácké duo
a dudačka Hanka Burešová ze
Strakonic. Na hlavní pořad GajdeFestu plynule navázala večerní tancovačka a zábava pod
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taktovkou muzikantů z družební obce Omice – Malé Lehoty na Slovensku a nechyběli
ani bretaňští Roc’hann.
Rádi bychom za pořadatele touto cestou vyslovili obrovské díky všem, kteří se
na letošní mimořádně zdařilé akci podíleli a zasloužili se tak společným dílem
o dobrý zvuk našeho kraje
mezi příznivci tradiční lidové hudby. Bez jejich podpory
by bylo jen stěží možné takto rozsáhlou akci uspořádat.
Jsou to: obec Omice, Jihomoravský kraj, Hadač a Zapletal,
Zelpo+K, Hutira, s. r. o., Regionální úzkorozchodná železnice, o. p. s., Hanácký folklorní
spolek, Správa silnic a komunální technika, Radio Proglas
a Babičáci, z. s., kteří sami připravili zázemí pro kouzelné zahájení festivalu a uvítání
účinkujících.

Proč vůbec vznikl
GajdeFest?
Jen málokdo asi tuší, že žijeme v kraji, kudy kráčela také
dudácká historie. V nedalekých Omicích žil ještě koncem
devatenáctého století poslední dudák na Brněnsku. Jeho
tvorba začala být podrobněji dokumentována bohužel až
na sklonku jeho života, a tak
se spousta věcí ani zaznamenat nestihla. Dnes už proto nevíme, jak asi vypadal jeho tradiční oděv, nebo jak zněla jeho
hra na dudy. Zřejmé je ale to, že
tento dudáček a pastýř z Omic
byl natolik výjimečnou osobností, že o něj už ve své době jevili živý zájem skladatel Leoš
Janáček nebo etnografka Lucie
Bakešová. Především však byla
plánována jeho účast na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, kdyby se
ji byl býval dudáček dožil. Jeho

muzikantský odkaz ale nezanikl a žije na Brněnsku dál v podobě jedinečného hudebního
nástroje – omických gajd, jejichž repliku jsme po více než
sto letech vytvořili na základě
původního nástroje uloženého
v Národním muzeu v Praze.
Tento netypický čtyřhlasý
dudácký nástroj jsme jako poctu omickému dudáčkovi,
jeho dílu a životu, uvedli zpět
do aktivního folklorního života v roce 2017 v rámci Národopisné slavnosti Gajdefest.
A tak Dudáci Tryhuci ve spolupráci s obcí Omice obrodili
unikátní „gajde z Omic“ a současně vznikla nová krásná tradice mezinárodního folklorního festivalu. Po třetím ročníku
jsme přesvědčeni, že i v dalších
letech bude GajdeFest získávat
na renomé, popularitě i podpoře z mnoha stran.
Dudáci Tryhuci
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Novinky z Klubu seniorů Zastávka
Naposledy jsme z klubu seniorů na Zastávce informovali
v květnu tohoto roku. V červnu se konala jednak
klubová schůze, jednak zájezd do Mikulčic.
Schůze klubu seniorů se
tentokrát odehrála v Lukovanech, kam dvakrát ročně jezdí
členové klubu na tzv. „výjezdní
zasedání.“
Zájezd se nesl ve znamení
Dne s vinařem… Už hned ráno
po příjezdu do Mikulčic na nás
čekal pan Bartoník, který je
jednak majitelem vinařství
v Mikulčicích, jednak pracuje v regionálním informačním
středisku a vede i poštu v Mikulčicích. Ten nás provedl oblastí vinných sklípků a zavedl
nás do vinařského muzea. Potom jsme navštívili muzeum
Fanoše Mikuleckého, který byl
skladatelem různých folklórních písní a byl mikulčickým
rodákem. Po obědě jsme zajeli do archeologického muzea,
kde v šedesátých letech probíhaly archeologické vykopávky
související s Velkou Moravou.
A nakonec jsme ochutnali výrobky vinařství pana Bartoníka.A to nebylo jenom víno, ale
i sirupy, marmelády atd.
V červnu se konaly také vycházky, první dne 11. června. Při ní se jelo autobusem
do Lukovan a odtud se šlo pěšky do Zbýšova. Druhá červnová vycházka vedla do Brna,
kam se jelo vlakem a odtud pak
busem do Klobouk. Tam účastníci navštívili větrné mlýny a poté rozhlednu Nedánov
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Brtnice – foto B. Vinohradský

Rokštejn, založen 1289, konzervace 2002–2010 – foto B. Vinohradský
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v Boleradicích. Z Boleradic
jeli všichni busem do Brna
a pak domů vlakem. Při poslední červnové vycházce
dne 25. června se jelo vlakem
do Dolního Smrčného. Odsud
šli všichni pěšky k hradu Rabštejn a poté do Brtnice. Z Brtnice pak do Třebíče a odsud už
vlakem do Zastávky.
V červenci a srpnu jsou
vždy v klubu prázdniny, proto
se žádné akce nekonají, pouze vycházky ano. Tentokrát to
byly pouze dvě: jedna v červenci, druhá v srpnu. Červencová se konala 23. a vedla vlakem do Brna, pak autobusem
do Křtin. Ze Křtin se vydali
všichni pěšky až k jeskyni Výpustek, kterou následně navštívili. Po prohlídce jeskyně
šli pak do Babic nad Svitavou

Sousoší Cyrila a Metoděje nad Boleradicemi z r. 2009 – foto B. Vinohradský

a odtud vlakem do Brna a pak
vlakem zpět do Zastávky. V srpnu byla vycházka 20. Vlakem se vydali všichni do Moravských Bránic a odtud
do Bohutic. Z Bohutic pak

autobusem zpět do Moravských Bránic a poté opět vlakem domů, do Zastávky.
Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka

Slovanské hradiště v Mikulčicích – foto B. Vinohradský

Bohutice, Lurdská jeskyně z roku 1928 – foto Z. Strnad

Bohutice, přírodní památka sv. Michalka – foto L. Říhová
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Tábor mladých hasičů 2019
Tábor mladých hasičů, který pořádají místní hasiči ve spolupráci
s hasičským sborem Hrušky u Slavkova, je již tradiční akce,
neodmyslitelně patřící k činnosti oddílů mladých hasičů pracujících
pod hlavičkou obou hasičských organizací celoročně.
Příprava letního tábora je
dlouhodobou záležitostí a my
jsme s ní započali již na konci minulého roku. Několik
roků nás děti a někteří rodiče přesvědčovali o tom, že by
bylo lepší udělat tábor čtrnáctidenní namísto týdenního.
Tato případná změna byla celkem zásadním rozhodnutím,
spojeným nejen se zajištěním
dostatečné výše finančních
prostředků, ale bylo nutné
především vše zajistit personálně. Ne každý má možnost si vzít čtrnáct dní dovolenou, někdo si ji musí šetřit
na ostatní měsíce v roce a někomu to třeba neumožní zaměstnavatel. Celkem dlouho
jsme nad celou touto problematikou dumali, vedoucí i instruktoři se rozdělili na dva
turnusy, abychom se vystřídali. A nakonec tedy padlo rozhodnutí, že děti za to stojí a že
to prostě riskneme. Na konci
minulého roku jsme si rezervovali termín a započali s přípravami tábora ve větším rozsahu. Je nutné říci, že i systém
přípravy byl změněn.
Pro letošní rok jsme vložili velkou důvěru do naší mladé, odchované generace a přípravu programu jsme svěřili
instruktorům. Tato volba byla
malým ověřením toho, zda se
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naši instruktoři na táborech
a akcích, které s námi absolvovali, něco naučili, a hlavně zda
to umí použít i v reálném životě. Téma tábora si instruktoři zvolili „Piráti z Karibiku“
a podle tohoto příběhu započali celý program připravovat.
Po téměř půl roce, který spočíval ve vymýšlení her a soutěží
s pirátskou tématikou, ve výrobě rekvizit a kostýmů se přiblížil den „D“, což byla sobota
13. července 2019.
V tento den, přesněji v pravé poledne, vyrazil hasičský
autobus směrem k Veselí nad
Lužnicí, přesněji do Kempu
Krkavec. Po příjezdu na místo proběhlo rozdělení do oddílů, ubytování a následovala
prohlídka nejen kempu, který

byl většině dobře znám, jelikož jsme zde nebyli poprvé, ale
především okolí, které se pro
nás stalo na čtrnáct dní domovem. Po večeři jsme si zahráli pár her a čekala nás první
společná akce, a to stezka odvahy. I když se někteří trošku
báli, nakonec ji splnili všichni s klidem a bez slziček. Nastala noc, a tak i první práce
pro hlídky, které měly za úkol
hlídat truhlu se srdcem piráta
Davy Jonese. Toto srdce se hlídalo celý tábor. Že hlídky hlídaly poctivě, dokazuje to, že se
jej podařilo za celou dobu tábora ukrást jen jednou. Následující dny se vše již podřídilo
táborovému režimu, který si
asi pamatuje každý, kdo někdy
na táboře byl.
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Základem je budíček, rozcvička, snídaně, ranní hygiena, dopolední program, oběd,
polední klid, odpolední program, večeře, večerní program, večerka a spánek. Tohle všechno platilo i na našem
táboře, nicméně to však bylo
protkáno mnoha jinými aktivitami, jakými byly například
malování oddílových vlajek,
malování triček, celotáborová
hra, různé soutěže, sportovní
aktivity, koupání a mnoho dalšího. Počasí nám vcelku přálo, pršelo minimálně, a tak nebyla chvilka, kdybychom něco
nepodnikali. Tu se hrála šipkovaná, tu se hledal čtyřlístek
anebo se soutěžilo v poznávání
rostlin a stromů. Pro některé
bylo překvapením, jak vypadá
borovice, co je to vlastně akát,
přesličku poznal málokdo
a některým dalo zabrat poznat
habr nebo buk. Pro nás dospělé bylo až nepochopitelné, že

děti toho o přírodě tak málo ví.
Ale třeba se to trošku spravilo
právě díky procházkám na táboře a poznáváním pro některé nepoznaného.
Téměř celých čtrnáct dní
panovalo slunné počasí, a tak
nebyl důvod bránit se vodním aktivitám. Když jsme se
nekoupali v Nežárce hned
u kempu, tak se jelo na Velké pískovny k Veselí nad Lužnicí. Co bychom byli za táborníky, kdybychom nestrávili
nějaký ten večer u táboráku!
První velký táborák jsme si
udělali přesně v polovině tábora. Nechybělo nejen opékání špekáčků, ale také jsme
nezapomněli na zpěv a hru
na kytaru, na kterou nám přijel zahrát pan Přemek Kaláb. Prvním celodenním výletem byla návštěva Jindřichova
Hradce, kde táborníci navštívili nejen krásný státní zámek, ale také starobylý mlýn

a muzeum fotografie. Po zakoupení suvenýrů a upomínkových předmětů se naše výprava vrátila zpět do svého
tábora. V následujících dnech
jsme absolvovali krátký výcvik
na kánoích a pak už se vyrazilo
naostro do obce Hamry, odkud
celý tábor na kánoích vyrazil na plavbu po řece Nežárce
až do kempu Krkavec. Počasí nám přálo i v druhém týdnu
tábora, a tak jsme pokračovali
v hraní her a soutěží, střílelo
se ze vzduchovky, oddíly si postavily své lodě a proběhla námořní bitva, která jasně prokázala, že v našem táboře jsou
ti nejlepší piráti a porazit je, to
není jen tak.
Dalším výletem, kam jsme
zavítali, byla návštěva krásného města Tábora. Zde jsme
se mrkli do muzea čokolády,
kde se ochutnávala ta nejlepší čokoláda na světě a mohli
jsme se také podívat, co vše se
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z ní dá vyrobit. A že bylo na co
koukat! Další naší zastávkou
bylo místní strašidelné podzemí, kde jsme si připadali jako
v pekle. Nejenže zde bylo mnoho tmavých zákoutí, podivuhodných postav, divné zvuky,
ale občas na nás také vyskočil
z poza rohu kostlivec. I když
bylo v podzemí chladno, řada
z nás odsud vylezla zpocených.
Po návratu z výletu už nám
zbývalo posledních pár dnů
letošního tábora, a tak jsme
se nejvíce věnovali celotáborové hře, která byla zakončena skládáním tajemné mapy,
jež nás měla přivést k pokladu. Tak se také stalo a poklad
se podařilo najít! A nebylo to
lehké, byl zakopán pod zemí,
a tak bylo potřeba ho vykopat. Dřina se vyplatila a každý

získal z dřevěné truhly něco
sladkého. Nastal poslední večer a ten jsme samozřejmě zakončili táborovou diskotékou,
tak jak se sluší a patří. Ráno už
se jen balilo a hurá domů.
Co napsat na závěr? I když
jsme se čtrnácti dnů trošku
báli, nakonec se vše podařilo. Z letošního tábora si vezeme mnoho krásných zážitků,
vzpomínek, nových kamarádství s touhou se zase potkat.
Možná právě na příštím táboře. Tahle velká spokojenost
má ale také své tvůrce a těm je
nutné poděkovat. Velké poděkování patří všem vedoucím,
kteří investovali svoji dovolenou a osobní nasazení: Jiřímu
Krausovi, Kristýně Podborské,
Timei Šafářové, Romaně Milanové, Natálii Milanové, Miluši

03 | 2019
Procházkové, Evě Bubeníčkové a Lence Kozlové. Poděkování za přípravu a realizaci
super programu na celých čtrnáct dní patří instruktorům:
Tereze Kalábové, Lence Müllerové, Karolíně Vrbové, Petru
Karáskovi, Adamu Venclovskému, Petru Janečkovi, Václavu Přibylovi, Pavlu Šmídovi
a Luboši Přibylovi. Poděkování samozřejmě patří také všem
členům hasičského sboru Zastávka za pomoc s přípravami
tábora a za technickou a materiální pomoc. A v neposlední řadě pak za finanční podporu, kterou nám poskytly obec
Zastávka a Moravská hasičská
jednota.
Zdeněk Milan, starosta
hasičského sboru Zastávka

Zastávecká koule
Zúčastnili jsme se více než patnáctky turnajů kategorie Open
(určeno široké veřejnosti) a Masters (určeno registrovaným hráčům
Českého kuličkového svazu). Za turnaji cestujeme po celé republice
a sbíráme body do hráčského žebříčku jednotlivců, ale i klubů.
Z tohoto pohledu bychom
rádi vyzdvihli naši účast
na Mistrovství České republiky klubů v Srbech u Kladna
(10. srpna 2019), kde se nám
opakovaně podařilo obhájit
5. místo. Toto umístění zároveň odpovídá naší klubové
pozici v aktuálním národním
žebříčku.
V několika případech jsme
sami aktivně turnaje pořádali,
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např. i letošní Mistrovství ČR
jednotlivců (15. června 2019).
Už dávno v kuličkářském světě neplatí, že by se aktivní
hráči ptali: Zastávka? A kde to
vlastně je? Vážně se tam něco
hraje? Fakt stojí za to vyrazit
tam?
Jednak
můžeme
využít skvělého zázemí domácího hřiště čítajícího 24 důlků, jednak se můžeme opřít

o podporu obce Zastávka, Restaurace Stadion pana Libora
Nehyby a sponzorské aktivity
Měšťanského pivovaru Dudák
Strakonice. Za to velice děkujeme a podpory všech zmiňovaných si opravdu vážíme.
Druhou silnou stránkou,
díky níž se ozývá jméno Zastávecké koule téměř pokaždé, je úžasné osobní nasazení
většiny členů klubu. Ochota
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osobně se zapojit do uspořádání turnajů, brigád na tréninkovém hřišti, nebo spolu trávit alespoň jeden den
téměř každý druhý či třetí
víkend.
I proto se ví, že Zastávecká
koule má správné kuličkářské srdíčko a jde o partu lidí,
která nezkazí žádnou legraci.
Což ostatně můžeme potvrdit
i na poslední větší akci organizované naším klubem: Mistrovství ČR dvojic (28. září
2019).
Ještě krátké ohlédnutí
za úspěchy této sezóny. Mezi
ty největší rozhodně patří 1.
a 2. místo Karla Kočího v Brně,
vítězství Roberta Kříže na domácím hřišti v Zastávce.

Z pohledu národního žebříčku se průběžně nejlépe drží
Karel Kočí (6. místo), Robert
Kříž (21. místo) a Kateřina
Koblížková (25. místo). Nesmíme opomenout ani naše
juniory, kteří figurují na národním žebříku poměrně vysoko: Agáta Křížová (4. místo)
a Adéla Křížová (5. místo).
Zaujaly vás tyto řádky? Sledujte náš facebookový profil Zastávecká koule a přijďte
nám fandit!
Kateřina Koblížková
a Lubomír Čech,
SK Zastávecká koule
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Fotbalový klub mládeže (FKM) Kahan
V době, kdy čtete tyto řádky, je fotbalová sezóna již ve své půli.
Jsme rádi, že po ročním výpadku se nám podařilo přihlásit do soutěže i družstvo dorostu. Můžeme tak s hrdostí
případným zájemcům zaručit, že si fotbal vyzkouší zahrát
každý od čtyř do osmnácti let.
Následně jej pak samozřejmě může hrát po dobu neomezenou nejen za TJ Čechii
Zastávka.
Pro nejmenší děti od 4
do 6 let je připravena v Zastávce a ve Zbýšově fotbalová
předpřípravka. Od 6 let už mohou děti hrát mistrovská utkání, a to za mladší přípravku
(ročníky narození 2011–2012),
starší přípravku (2009–2010),
mladší žáky (2007–2008),
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starší žáky (2005–2006) a dorost. Naše družstva se účastní jak okresních, tak krajských fotbalových soutěží.
Pokud vás zajímá, jak si naše
družstva vedou, můžete sledovat naše internetové stránky www.fkmkahan.cz. Ještě
raději ale budeme, když si najdete čas za námi přijít na hřiště. Nejraději samozřejmě se
svými dětmi a s chutí pomoci nám, aby vaše děti získaly k této krásné hře pozitivní
vztah.
FKM Kahan však není pouze fotbal. Naší snahou je podporovat především všeobecnou obratnost a budovat pocit
odpovědnosti a kamarádství,

který ke kolektivním hrám
neodmyslitelně patří. I proto trénujeme takřka po celý
rok nejen na zelených trávnících, ale rovněž v tělocvičnách, bazénech či na kluzišti.
Pokud proto hledáte kolektivní sport jako volnočasovou
aktivitu pro vaše dítě, neváhejte a přijďte za námi na trénink. Na hřišti vždy potkáte
někoho, kdo vám podá informace o příslušné věkové kategorii. V případě zájmu nám
můžete napsat i na e-mail:
nabor.fkmkahan@seznam.cz.
Mgr. Michal Kříž,
FKM Kahan

HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA POZICE:

Řidič popelářského vozu
Nabízíme:

Požadujeme:

• Hlavní pracovní pomě nebo dohody
mimo pracovní poměr
• Práce v okolí Rosicka
• Věrnostní bonusy
• Stravenky
• Mzda od 140 Kč/hod.
• Možnost dodělání řidičské
kvaliﬁkace na náklady ﬁrmy

• ŘP skupiny C a profesní průkaz
• Spolehlivost a samostatnost
• Schopnost pracovat v týmu
• Časová ﬂexibilita

Závozník popelářského vozu
Nabízíme:

Požadujeme:

• Hlavní pracovní poměr nebo dohody
mimo pracovní poměr
• Práce v okolí Rosicka
• Věrnostní bonusy
• Stravenky
• Mzda od 110 Kč/hod.

• Fyzická zdatnost
• Spolehlivost a samostatnost
• Schopnost pracovat v týmu
• Časová ﬂexibilita

Kontakt:
Bc. Zdeněk Pospíšil
+420 734 670 774
pospisil@kts-ekologie.cz
Zastávecká 1030, Rosice

Školství
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Tábornické léto v domečku
Letošní proměnlivé počasí je podobné náplni našich letních táborů.
Po dobu celého léta probíhal každý týden příměstský tábor pro děti.
Letos děti prožily výtvarný tábor, zjistily, jak se žilo
dříve na Středověkém táboře, užily si letní pohodu s Asterixem a Obelixem. Děti ze
sebe vydaly ty nejlepší sportovní výkony na olympijských
hrách, kde nechyběly ani zimní disciplíny. Například biatlon a věřím, že běh na lyžích
v teplotě 30 °C je zážitkem
na celý život. Další týden čekala děti návštěva safari, která má své kouzlo. V srpnu
zvládly děti výlet na kole
k rybníku Bahňák do Říček.
Následně se v pondělí přenesly až do Bradavic a s Harry Potterem prožily kouzelný
týden a i Zastávka zažila první famfrpálový turnaj. V následujícím týdnu čaroděje vystřídaly naše fotbalové
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naděje, které se pilně připravují na novou fotbalovou sezónu. Poslední týden prázdnin patřil domeček a zejména
přilehlý příbramský les starším dětem. Kluci z airsoftového kroužku si užili svou týdenní královskou airsoftovou
bitvu.
Poslední víkendovou sobotu jsme dětem zpříjemnili již tradičním rozloučením
s prázdninami, plným her,
kolotočů a dobré nálady.

Teď už jsme v září a začaly
nám zájmové kroužky, budeme rádi, pokud si i vy a vaše
děti některý z nich vyberete. Rádi se s vámi setkáme.
Kroužky máme připravené
pro školáky, maminky s dětmi
i dospělé. Úplný přehled akcí
a kroužků naleznete na našich internetových stránkách www.ddmzastavka.cz.
Pokud vy sami něco umíte
a toužíte se o svou dovednost
podělit, případně ji někoho

naučit, neváhejte a napište
nám (ddmzastavka@iol.cz),
nebo nás navštivte. I vy se
můžete stát vedoucím kroužku nebo nám pomoci na některé naší akci.
My už se na vás těšíme
na dalších našich akcí. V nejbližší době nás čeká Hornický
den a v říjnu Drakiáda.
Michal Kříž,
ředitel DDM Zastávka
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Co se mi líbí na Gymnáziu
T. G. Masaryka Zastávka
1. Přátelská atmosféra
2. Spousta zajímavých exkurzí, jak do okolí, tak
i do zahraničí
3. Školní akce jako Majáles, divadelní představení
na Den studenstva apod.
4. Školní parlament, který nám umožňuje více
či méně přispívat k dění
ve škole

Budova školy

5. Možnost doplnit si své jazykové znalosti mimo
jiné i díky školní zásobě
knih v angličtině různých
obtížností
6. Školní časopis, který je
možno si koupit, a dokonce
do něj i přispívat
7. Školní kroužky jako volejbal, stolní tenis, ale
i kroužky v rámci projektu
Ve škole po škole

Pamětní deska prof. Zdeňka Kožmína,
předního literárního historika, který v období
normalizace, kdy nesměl přednášet na vysoké
škole, nalezl pedagogický azyl na Gymnáziu
(tehdy Julia Fučíka) v Zastávce

Přehlídka sportovních úspěchů studentů gymnázia
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8. Šance účastnit se nespočtu
různých soutěží pod vedením pedagogů
9. Sportovní kurzy – vodácký
a lyžařský
10. A tím nejlepším nakonec
jsou krásné vzkazy a pozdravy našeho pana školníka, které vždy zlepší den

Odpad? Samozřejmě třídíme!

Galerie podpisů ředitelů gymnázia

Školství

Anketa: Kdo je nejoblíbenější učitel G TGM?
I když má anketa pouze jednoho vítěze, musíme rozhodně
zmínit, že máme rádi všechny naše učitele a bylo opravdu
těžké vybrat jen jednoho, který je náš nejoblíbenější. Také
výsledky byly velmi těsné, vítězem se však nakonec stal
pan učitel Josef Malý!

Rozhovor s Mgr. Josefem Malým – vítězem ankety o nejoblíbenějšího učitele
První místo naší ankety získal, bezpochyby zaslouženě,
pan Mgr. Josef Malý. V tomto rozhovoru se s námi podělil o své zkušenosti a poznatky,
které posbíral během zhruba
40 let, co už je učitelem, a to
vše ještě okořenil svým smyslem pro humor.
Kdy jste se rozhodl, že
chcete být učitelem?
Věděl jsem to odjakživa, protože jsem chtěl být krotitelem

divé zvěře, a to se mně bezezbytku vyplnilo.
Co je důležitější? Aby hodiny studenty bavily, nebo aby
se vše naučili?
Pro mě by bylo nejdůležitější, aby se zábavou nejvíc
naučili.
Jaké byste řekl, že má
povolání učitele výhody
a nevýhody?
Nevýhody nemá vůbec žádné, jenom samé výhody.
Máte nějakou fintu, jak si
získat studenty?

Mám – poctivou prací, objektivností,
zodpovědností
a pěkným vzhledem.
Jaký máte názor na studenty našeho gymnázia a na celkovou zdejší atmosféru?
Atmosféra je bezvadná až
nadpozemsky. A názor na studenty… hodně starších lidí má
krátkou paměť, naši studenti
jsou pořád stejní, jako byli naši
studenti před 35 lety, tudíž naprosto bezvadní. Mám totiž
v oblibě sci-fi.

Jak jsou na tom naši absolventi?
Řada lidí vnímá mimobrněnské gymnázium jako „vesnické“, daleko od hranic kvality ostatních gymnázií. Pojďme
se tedy podívat, jak si naše
škola stojí.

Rozhodujícím
kritériem
kvality gymnázia je úspěšnost
jeho absolventů při přihlášení na vysokou školu. V prvním
grafu (na následující straně) je
zobrazen vývoj tohoto kritéria

na našem gymnáziu od roku
2008 (údaje pro rok 2012/2013
nejsou k dispozici).
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Důležité je také porovnání tohoto ukazatele mezi jednotlivými školami. V Brně

03 | 2019
a okolí je evidováno 24 gymnázií, z toho 14 státních, 8 soukromých a 2 církevní. Pokusili

jsem se porovnat údaje u státních gymnázií, ale u osmi
z nich nejsou údaje volně dostupné. Druhý graf tedy zobrazuje porovnání úspěšnosti
přijetí na VŠ u státních gymnázií v Brně a okolí ve školním
roce 2017/2018.
Na které školy byli úspěšní
loňští maturanti přijati, vidíte
v grafu posledním.
Největší množství maturantů preferovalo Masarykovu
Univerzitu, a sice Pedagogickou fakultu (5 studentů), Fakultu sociálních studií (4 studenti), Filozofickou fakultu
(2 studenti) a Ekonomicko-správní fakultu (3 studenti).
Na druhém místě byla Mendelova univerzita Brno – Fakulta
provozně ekonomická (8 studentů), Fakulta agronomická
(2 studenti) a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (1 student). Další v pořadí bylo Vysoké učení
technické – Fakulta strojního
inženýrství (4 studenti) a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (2 studenti). Na následující školy
bylo přijato po jednom studentovi: Univerzita Karlova Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice, Newton College
Brno, AMBIS, VOŠ. Tři maturanti přihlášku na vysokou
školu nepodávali.
Texty napsali a fotografie
pořídili studenti sekundy
Gabriela Kosinová,
Zdeněk Kříž a Kristýna Pexová
v rámci projektu Ve škole
po škole (kroužek Tvorba
přílohy místního zpravodaje).
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Letní táborníci v DDM Zastávka

Tábor mladých hasičů

Fotografie z divadelního představení Letem sokolím

Účastníci Gajdefestu ve vláčku MPŽ

