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Hornické slavnosti v Zastávce

Tvarožná, KS po stopách bitvy tří císařů – foto L. Říhová
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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři ZZ,

adventní týdny pro někoho znamenají spěch a frmol, ve kte‑
rém je potřeba ještě něco stihnout vyřešit, dokončit, zařídit… 
pro jiné představují zase nekonečné čekání a  těšení se na čas 
Vánoc, na chvíle strávené s nejbližšími, s přáteli. V obojím pří‑
padě vám může advent zpříjemnit i poslední číslo letošního roč‑
níku Zpravodaje.

Počítejte s  tím, že se na jeho stránkách „ohlédnete“ v  řadě 
zpráv, článků a fotografií o týdny i měsíce zpátky, napříč rokem 
2019. Obec Zastávka zažila rok velmi úspěšný z hlediska inves‑
tic i rozvoje obce jako společenského, kulturního a sportovního 
centra, centra školství a volnočasových aktivit. Zároveň už ale 
nabízíme i pohled do obecního kalendáře pro rok 2020. O ně‑
kterých dlouhodobých plánovaných aktivitách už bylo mnohé 
napsáno, některé jiné projekty lze naopak označit jako nové pří‑
ležitosti pro Zastávku a její obyvatele. Doufejme, že právě tako‑
výchto bude přibývat.

Vážení čtenáři ZZ, přejeme příjemné prožití vánočních svát‑
ků a úspěšný vstup do roku 2020!

Redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jen několik málo dnů nás dělí od konce roku 2019 
a jsem rád, že jste si i v těchto předvánočních dnech našli čas 
na poslední číslo Zastáveckého zpravodaje letošního roku.

Stejně jako všichni ostatní 
autoři příspěvků vydání, tak 
i  já doufám, že vás naše pří‑
spěvky nebudou nudit, ale že 
vám přinesou zajímavé in‑
formace o naší obci, nebo vás 
alespoň pobaví. Doufám na‑
víc, že někteří z  vás budou 
v roce 2020 patřit k těm, již se 
rozhodnou oživit Zastávecký 
zpravodaj svým příspěvkem.

Ke konci roku patří sna‑
ha učinit šťastnými své bliž‑
ní, ale i  bilancování, stejně 
jako plánování toho, co přine‑
se rok příští. Z pozice staros‑
ty naší krásné obce mohu opět 
potvrdit, že nejvíce se nám 
v obci podařily nově narozené 
děti, jež mám tu čest pravidel‑
ně přivítat v Zastávce. V tom‑
to ohledu byl rok 2019 na naše 
nejmladší spoluobčany velice 
bohatý a opět se potvrdilo, že 
se u nás rodí ty nejhezčí a nej‑
šikovnější děti. Pevně věřím, 
že budeme nápomocni jejich 
rodičům v  tom, aby se obec 
Zastávka stala bezpečným 
a příjemným místem, kde bu‑
dou prožívat své dětství.

I to je jeden z důvodů, proč 
věnovala v končícím roce obec 
Zastávka značné finanční pro‑
středky na zkvalitnění škol 
a  školských zařízení působí‑
cích v obci. Částečnou rekon‑
strukcí prošla mateřská ško‑
la na ulici Havířské, základní 

škola má novou kotelnu, nově 
postavenou odbornou učeb‑
nu pro technické práce, stej‑
ně jako zrekonstruovaný su‑
terén. V  budově domu a  dětí 
mládeže proběhla rekon‑
strukce střechy. Ta v  sobě 
ovšem zahrnovala rovněž 
zlepšení energetických vlast‑
ností celé budovy. Vedle ma‑
teriálních hodnot se snažíme 
pomáhat školám i  při zabez‑
pečování toho nejdůležitější‑
ho, jímž je vzdělávání a zčás‑
ti i  výchova dětí. Doufám, že 
tato pomoc se promítá i  do 
vztahů mezi žáky, rodiči a je‑
jich pedagogy.

Jsem velice rád, že i  v  roce 
2019 působilo v  obci nemá‑
lo organizací a  spolků nabí‑
zejících smysluplné trávení 
volného času nejen nás, ale 
i  našich dětí. Řada z  těchto 
organizací si v roce 2019 při‑
pomněla významná výročí. 
K nim patří především výročí 
sta let Sokola Zastávka. Toto 
výročí bylo obci připomenuto 
nejen výstavou, ale i divadel‑
ním představením. Dvě výro‑
čí Zastáveckých zahrádkářů, 
z  nichž jedno se vztahuje ke 
vzniku organizace a  druhé 
k družbě se Slovenským Gro‑
bem, stejně jako jubilejní rok 
pro Klub seniorů, o tom všem 
jste už na stránkách Zastávec‑
kého zpravodaje četli.

V roce 2019 jsme si všichni 
připomněli i  významné udá‑
losti vztahující se k  17.  lis‑
topadu. Koneckonců právě 
tento mezinárodně uznáva‑
ný svátek je jediným, který 
má původ v  Československu. 
A právě v letošním roce uply‑
nulo 80 let od událostí vedou‑
cích ke vzniku tohoto svátku. 
Od uzavření českých vyso‑
kých škol, od smrti studen‑
ta Jana Opletala, od odvlečení 
tisíců studentů a  jejich uči‑
telů do koncentračních tábo‑
rů. V  letošním roce uplynu‑
lo rovněž 30 let od chvíle, kdy 
byla násilně rozehnána de‑
monstrace připomínající tyto 
události. Události v roce 1939 
vedly k  nejhorší části histo‑
rie naší země, plné utrpení 
a  smrti, kterou byla okupace 
fašistickým Německem. Udá‑
losti v  roce 1989 byly impul‑
sem pro budování demokra‑
tické společnosti, v níž žijeme 
do dnešních dnů. Byl bych ve‑
lice rád, kdybychom si všichni 
uvědomovali, že věci nyní pro 
nás tak samozřejmé, byly pro 
naše předky žijící před něko‑
lika málo desítkami let nemy‑
slitelné. Měli bychom si vážit 
možnosti svobodně žít, vy‑
jadřovat své názory, pláno‑
vat budoucnost svou i našich 
dětí. Měli bychom jim i  sobě 
připomínat, že k  životu patří 
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i  respektování pravidel a  pl‑
nění povinností. Měli bychom 
si vážit možnosti vyjadřovat 
se k  dění ve svobodných vol‑
bách, které bychom však měli 
i respektovat. Měli bychom si 
vážit jeden druhého bez ohle‑
du na různost názorů a  sna‑
žit se vytvořit podmínky pro 
naše děti, aby i  ony mohly 
žít v míru a v bezpečí v Čes‑
ké republice, která bude i na‑
dále svébytnou slovanskou 
zemí.

Protože je historie 
naší obce i  naší země 
bohatá, můžeme si 
každý rok připomí‑
nat různá výročí. 
Například již nyní 
víme, že si 28.  říj‑
na  2020 připomene‑
me stol let od chvíle, 
kdy naše obec začala 
nést název Zastávka. Pa‑
tříme sice k  nejmladším 
osadám v  naší zemi, přes‑
to to nic nemění na tom, že 
se nesporně mnoho zajíma‑
vého o  nedlouhé historii Za‑
stávky dozvíme. Pevně věřím, 
že při této příležitosti pokřtí‑
me úvodní ucelenou publi‑
kaci o  naší obci, která  – jak 
doufám  – bude následována 
podrobnějšími knihami a mo‑
derními multimediálními 
aplikacemi mapujícími jed‑
notlivé etapy života naší obce. 
Opakovaně připomínám, že 
já, stejně jako RNDr. Kolčava, 
který vznik publikace koordi‑
nuje, budeme rádi, když se do 
společné práce zapojíte.

Zmínkou o  výročí sta let, 
kdy je naše obec Zastávkou, 
jsem přeskočil takřka celý 

rok 2020, což by byla škoda. 
Doufám, že v  jeho průběhu 
zažijeme řadu příjemných se‑
tkání při tradičních i  někte‑
rých nových akcích pořáda‑
ných našimi spolky, domem 
dětí a  mládeže, regionálním 
informačním centrem, nebo 
právě vámi.

Pevně věřím, že se rovněž 
naplní sliby (a již i podepsané 
smlouvy) a v roce 2020 začne 
celková rekonstrukce průjez‑
du obcí Zastávka, včetně svě‑
telné křižovatky a  nových 
chodníků. Jen doufám, že vy‑
řčením, či spíše napsáním 
termínu jsem tuto akci neza‑
křinul. Rok 2020 však bude 
znamenat i  další významnou 
změnu v  odpadovém hospo‑
dářství, o  které byla zmínka 
již v  předešlých číslech Za‑
stáveckého zpravodaje. Na 
základě ankety a  získaných 
zkušeností v  dalších obcích 
a městech dojde v brzké době 

k  další podpoře separace od‑
padů. Ta bude spočívat v při‑
blížení stanovišť pro separo‑
vaný odpad (zejména plast 
a papír) co nejblíže k domác‑
nostem. Budeme rádi, když 
s námi budete i nadále spolu‑
pracovat v tom, jak v přísluš‑
né lokalitě co nejlépe zlepšit 
separaci odpadů.

Vážení spoluobčané, mys‑
lím, že je nejvyšší čas se vrá‑
tit zpět na konec roku 2019. 

Čeká nás přeci ještě mno‑
ho pěkného. Můžeme 
přemýšlet o  tom, čím 
bychom potěšili naše 
blízké. Můžeme se po‑
kusit trávit s  nimi co 
nejvíce času. Můžeme 
zavzpomínat na ty, se 
kterými bychom chtě‑
li být i  o  těchto Váno‑

cích, ale kteří již s námi 
být nemohou. Můžeme 

přijít v  pátek 20.  prosin‑
ce k  zastáveckému vánoční‑
mu stromu a  společně s  dět‑
mi si zazpívat koledy a  užít 
si vánoční punč a  ohňostroj. 
Můžeme dělat radost i  těm, 
které neznáme a  kteří tře‑
ba budou o  Vánocích sami. 
I  díky tomu, co vše můžeme 
udělat pro druhé, můžeme 
být šťastni sami. Přeji vám, 
abyste byli nejen o  svátcích 
vánočních šťastni. Přeji vám 
k  tomu hlavně pevné zdraví, 
jež je k tomu nutné.

Těším se s  vámi na shle‑
danou nejen v  roce 2019, ale 
i v roce novém – roce 2020.

Petr Pospíšil, 
starosta obce
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Výpisy z usnesení z jednání 
zastupitelstva
28. 8. 2019

ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření číslo  25/2019 obce 

Zastávka,
2. poskytnutí individuální dotace pro Sokol 

Zastávka z  rozpočtu obce Zastávka ve výši 
40 000 Kč pro rok 2019,

3. prodej pozemku p. č. 123/31, zastavěná plo‑
cha, o výměře 37 m2.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č.  21/2019, 22/2019, 

23/2019 a 24/2019 obce Zastávka,
2. záměr prodeje pozemku p. č. 1130/6, zahra‑

da, o výměře 326 m2.

ZO ukládá:
1. začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2020 

výdaje spojené s  financováním systému 
IDS  JMK na rok 2020 ve výši 127 700 Kč 
(bez nadstandardu).

9. 9. 2019

ZO schvaluje:
1. výběr dodavatele na realizaci akce „Za‑

stávka  – rekonstrukce veřejného osvětle‑
ní II.  etapa“, kterým je na základě nejniž‑
ší cenové nabídky ve výši 1 772 332,00 Kč 
(vč.  DPH) firma Milan Nekuža ELEKTRO, 
1. máje 262, Zastávka,

2. Smlouvu o  dílo 5/2019 mezi obcí Zastáv‑
ka a  jako objednatelem a společností Milan 
Nekuža Elektro, 1.  máje  262 Zastávka jako 
zhotovitelem, jejímž předmětem je realiza‑
ce akce „Zastávka  – rekonstrukce veřejné‑
ho osvětlení II.  etapa“ za dohodnutou cenu 
ve výši 1 772 332,00 Kč (vč. DPH) v  termínu 
do 30.  11.  2019 a pověřuje starostu obce je‑
jím podpisem.

25. 9. 2019

ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření číslo  26/2019 obce 

Zastávka,
2. koupi autobusu a  uzavření příslušné kup‑

ní smlouvy mezi obcí Zastávka a dodavatel‑
skou firmou Autobusová doprava František 
Leskour, sídlo firmy:  Říční  96/31, Ivanči‑
ce 664 91, IČ: 46921702, a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem,

3. schvaluje výsledek výběrového řízení veřej‑
né zakázky malého rozsahu: „Nákup užit‑
kového elektromobilu pro obec Zastávka“, 
a výběr dodavatele dle doporučení hodnotí‑
cí komise, a to firmu SSKT, s. r. o., Hlína 67, 
664 91 Hlína, IČ: 05647363,

4. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka 
a firmou SSKT, s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína, 
IČ:  05647363, jejímž předmětem je nákup 
elektromobilu pro obec Zastávka a pověřuje 
starostu obce podpisem kupní smlouvy,

5. uzavření dodatku č.  1 kupní smlouvy ze 
dne 25.  9.  2019 mezi obcí Zastávka a  fir‑
mou SSKT,  s.  r.  o., Hlína  67, 664  91 Hlína, 
IČ:  05647363, jejímž předmětem je nákup 
elektromobilu pro obec Zastávka a pověřu‑
je starostu obce podpisem dodatku č. 1 kup‑
ní smlouvy,

6. zadávací dokumentaci na podlimitní veřej‑
nou zakázku na dodávky, zadávanou v sou‑
ladu se Závaznými pokyny pro žadatele 
a  příjemce podpory Operačního programu 
životní prostředí na zakázku „Protipovod‑
ňová opatření obce Zastávka“, registrační 
číslo projektu CZ.05.  1.  24/0.0/0.0/19_124/
0010076,

7. uzavření smlouvy o  dílo mezi obcí Zastáv‑
ka a  společností ENVIPARTNER,  s.  r. o., je‑
jímž předmětem je zpracování textové, dato‑
vé a grafické části protipovodňového plánu, 
včetně vzájemného provázání jednotlivých 
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částí za částku 115 000 Kč a  pověřuje sta‑
rostu obce jejím podpisem,

8. po projednání a v souladu s § 84 odst. 4 záko‑
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, systém spo‑
lufinancování sociálních služeb pro správní 
obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktu‑
álně platných Pravidlech řízení o stanovení 
a přiznání finanční podpory Jihomoravské‑
ho kraje pro léta 2019–2020 v  oblasti pod‑
pory poskytování sociálních služeb ve zně‑
ní Dodatku č. 2. Příslib spolufinancování pro 
rok 2020 se týká následujících poskytovate‑
lů sociálních služeb:

• Penzion pro důchodce Rosice, pečovatelská 
služba, identifikátor 5072219, přepočtený 
úvazek 0,43, předpokládaná výše spolufi‑
nancování 55 850 Kč,

• Středisko rané péče SPRP Brno, raná péče, 
identifikátor 4123958, přepočtený úvazek 
0,15, předpokládaná výše spolufinancová‑
ní 24 190 Kč,

• Práh jižní Morava, z. ú., sociální rehabilita‑
ce, identifikátor 7587852, přepočetný úva‑
zek 0,25, předpokládaná výše spolufinan‑
cování 30 960 Kč,

• Slezská diakonie, raná péče, identifikátor 
9734991, přepočtený úvazek 0,05, předpo‑
kládaná výše spolufinancování 8 070 Kč,

• IQ  Roma servis,  o.  s., terénní programy, 
identifikátor 96848779, přepočtený úvazek 
0,3, předpokládaná výše spolufinancování 
38 880 Kč,

9. výši nájmu v bytech ve vlastnictví obce Za‑
stávka platnou od 1.  ledna  2020 ve výši 
60 Kč za 1 m2 a 1 kalendářní měsíc. Tato výše 
nájmu se netýká bytů, které byly postave‑
ny pomocí dotačních prostředků a u nichž je 
nájemné věcně usměrňované,

10. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří‑
zení věcného břemene  – souhlas s  umístě‑
ním distribučního zařízení na akci „Zastáv‑
ka  – Dvořáková: NN přip. kab. ved.“ mezi 
obcí Zastávka a E.ON Distribuce na pozem‑
cích p. č. 103/1 a 86/20,

11. Smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí Za‑
stávka a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a.  s., s názvem akce: 11010‑
079040 0360/18 O2 (752)_Zastávka_Ther‑
mona_OK, která bude realizována v  lokali‑
tě ulice Stará osada na pozemku p. č. 86/21 
v k. ú. Zastávka.

ZO ukládá:
1. starostovi obce, aby v rámci podlimitní ve‑

řejné zakázky na dodávky, jež je zadávaná 
v souladu se Závaznými pokyny pro žadate‑
le a příjemce podpory Operačního programu 
životní prostředí na zakázku „Protipovod‑
ňová opatření obce Zastávka“, registrační 
číslo projektu CZ.05.  1.  24/0.0/0.0/19_124/
0010076, realizoval veškeré kroky tak, aby 
byla zajištěna realizace výběrového řízení 
a samotná realizace této akce (výzva k podá‑
ní nabídek, příslušná prohlášení, jmenování 
komisí a podobné kroky).

23. 10. 2019

ZO schvaluje:
1. Smlouvu o  bezúplatném převodu vlastnic‑

kého práva k nemovité věci č. BP‑19/256 na 
převod nemovité věci, pozemku p. č. 198/8, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě‑
ře 139 m2, v k. ú. Zastávka mezi obcí Zastáv‑
ka jako nabyvatelem a  Českou republikou 
s  právem hospodařit pro Úřad pro zastu‑
pování státu ve věcech majetkových jako 
převodcem a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem,

2. Smlouvu o  bezúplatném převodu vlastnic‑
kého práva k nemovité věci č. BP‑19/257 na 
převod nemovité věci, pozemku p. č.  198/7, 
ostatní plocha, neplodná půda, o  výměře 
20 m2, v  k.  ú. Zastávka mezi obcí Zastáv‑
ka jako nabyvatelem a  Českou republikou 
s  právem hospodařit pro Úřad pro zastu‑
pování státu ve věcech majetkových jako 
převodcem a  pověřuje starostu obce jejím 
podpisem.
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30. 10. 2019

ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření číslo  29/2019 obce 

Zastávka,
2. Přílohu ke zřizovací listině Základní školy 

a Mateřské školy T. G. Masaryka, příspěvko‑
vá organizace, za rok 2018,

3. Přílohu ke zřizovací listině Domu dětí a mlá‑
deže Zastávka, příspěvková organizace, 
za rok 2019,

4. Přílohu ke zřizovací listině RIC Zastávka, 
příspěvková organizace, za rok 2018.

5. prodej pozemku p. č. 1130/6, zahrada, o vý‑
měře 326 m2,

6. plán inventur na rok 2019 majetku obce 
Zastávka,

7. uzavření Smlouvy o  spolupráci mezi obcí 
Zastávka, Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR 
a  Správou a  údržbou Jihomoravského kra‑
je, p. o., jejímž předmětem je společná reali‑
zace akce „I/23 hranice okresu Třebíč–Vyso‑
ké Popovice–Rosice–Kývalka, úsek III a IV“, 
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

ZO bere na vědomí:
8. rozpočtová opatření č. 27/2019 a č. 28/2019 

obce Zastávka,
9. záměr prodeje pozemku p. č. 1043/8, ostatní 

plocha, o výměře 20 m2,
10. záměr prodeje pozemku p. č. 156/2, zastavě‑

ná plocha a nádvoří, o výměře 134 m2, jehož 
součástí je stavba č. p. 64, způsob využití by‑
dlení, pozemku p. č. 158/2, zahrada, o výmě‑
ře 166 m2, pozemku p. č. 142/12, ostatní plo‑
cha, o výměře 45 m2.

ZO ukládá:
11. zveřejnit záměr prodeje budovy č. p. 64 a při‑

lehlých pozemků včetně specifických poža‑
davků (navrhovaná cena min. 1 800 000 Kč, 
termín pro podávání nabídek 31. 1. 2020, po‑
pis záměru),

12. předsedům a  členům inventarizač‑
ních komisí zahájit práce na provedení 
inventarizace,

13. starostovi obce zajistit realizaci možnosti 
bezhotovostního vyplácení odměn členům 
zastupitelstva.

KALENDÁŘ PLESOVÉ SEZONY 2020
pátek 17. ledna 2020 – Hasičský ples

sobota 25. ledna 2020 – Zahrádkářský ples

pátek 7. února 2020 – Sportovní ples TJ Čechie Zastávka

sobota 8. února 2020 – ples Mighty Shake Zastávka

pátek 21. února 2020 – Reprezentační ples obce Zastávka

pátek 13. března 2020 – ples Gymnázia TGM Zastávka
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Jakýpak byl rok 2019?
Otázka, na kterou bych chtěl v tomto článku odpovědět za vedení obce.

Aktivity obce jsou každý rok 
ovlivněny stanoveným rozpo‑
čtem, respektive tím, kolik fi‑
nančních prostředků do něj 
v průběhu roku doputuje. Teď 
na konci roku 2019 můžeme 
konstatovat, že letošní rok byl 
vcelku úspěšný.

Podařila se řada akcí a  in‑
vestic, které si členové zastu‑
pitelstva obce vzali za své. 
První větší investicí byly re‑
konstrukce komunikace a  vy‑
budování parkovací plochy 
u  lékárny. Po dokončení sta‑
vebních prací nám v  tomto 
prostoru vznikla nejen nová 
komunikace, ale především 
parkovací plocha, jež zcela zá‑
sadně pomohla v  rámci par‑
kování občanů navštěvujících 

přilehlé zdravotnické zaří‑
zení nebo právě lékárnu. Za 
zmínku jistě také stojí, že kon‑
strukčně je parkovací plocha 
řešena tak, že zajišťuje vsa‑
kování dešťové vody přímo do 
půdy, a tak nám tato voda ne‑
odtéká kanalizací.

Druhou větší investiční akcí 
byla rekonstrukce školních dí‑
len v  areálu základní školy. 
Výsledkem několikamilionové 
investice, z části hrazené z do‑
tačních prostředků, je moder‑
ní učebna, kde se budou naše 
děti učit nejen rukodělným 
pracím, ale výuku jim jistě 
zpříjemní i  interaktivní tabu‑
le. Do nové dílny je samozřej‑
mě vybudován vstup i pro vo‑
zíčkáře, aby i oni měli možnost 

se učit novým dovednostem. 
Další investicí pak byla rekon‑
strukce plynové kotelny, kdy 
došlo k nahrazení starých po‑
ruchových plynových kotlů 
moderním systémem od fir‑
my Thermona a  také k  zásad‑
ní změně v systému vytápění, 
jelikož bylo odděleno vytápění 
objektu gymnázia. Nový sys‑
tém vytápění budovy základ‑
ní školy nám v  budoucnu jis‑
tě ušetří finanční prostředky 
za spotřebovaný zemní plyn. 
Obec také investovala více 
než jeden milion do rekon‑
strukce střechy Domu dětí 
a mládeže Zastávka. Byla pro‑
vedena nejen výměna střeš‑
ní konstrukce, krytiny, svo‑
dů, hromosvodů, ale bylo také 
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provedeno zateplení celé stře‑
chy, což v  budoucnu umožní 
rozšíření prostor pro aktivity 
v  tomto mimoškolním zaříze‑
ní. Poslední investici v oblasti 
školství představovala rekon‑
strukce šatny a  výdejny jídla 
v mateřské škole na ulici Ha‑
vířská. Dnes mají děti krásnou 
moderní šatnu a výdejna jídla 
splňuje všechny stanovené po‑
žadavky včetně zapojení mo‑
derních spotřebičů.

V letošním roce se nám rov‑
něž podařilo podstatně po‑
stoupit v oblasti rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Do konce 
letošního roku tak budou mít 
téměř všechny naše ulice již 
moderní LED osvětlení. Tato 
investice v  rozsahu necelých 
dvou milionů korun je z  čás‑
ti financována dotačními pro‑
středky, nicméně obec musela 
proinvestovat asi 800 000 Kč. 
Jakmile se dokončí instalace 
posledního světla pouličního 
osvětlení, bude nám již chy‑
bět pouze vyměnit světla na 
hlavních silnicích protínají‑
cích naši obec. Výměnou do‑
savadních světel se nám poda‑
řilo především snížit náklady 
na provoz veřejného osvět‑
lení, a  to jak v kapitole oprav 
a údržby, tak i v nákladech za 
spotřebovanou elektrickou 
energii.

I  letos se vedení obce věno‑
valo rekonstrukcím kanalizač‑
ních řadů. Byla provedena re‑
konstrukce kanalizačního řadu 
v  areálu základní školy, kde 
díky havarijnímu stavu kana‑
lizace již docházelo k  propa‑
du celého prostranství. Rekon‑
strukci kanalizace si vyžádal 

také havarijní stav v ulici Čer‑
vený vrch. Část kanalizace byla 
opravena moderní bezvýkopo‑
vou metodou, nicméně ostat‑
ní části kanalizace umístě‑
né ve vozovce je nutné opravit 
tradičním kopáním a  ukládá‑
ním nových trubek. Tato re‑
konstrukce by měla být dokon‑
čena do konce letošního roku. 
V  příštím roce by mělo dojít 
k opravě komunikace po zem‑
ních pracích. S  touto investicí 
bychom chtěli spojit případně 
vybudování nových parkova‑
cích stání v dané lokalitě, aby‑
chom tak vyřešili dosavadní 
komplikace s  parkováním na 
travnatých plochách. Kopalo 
se ale i  v  jiných částech obce: 

v lokalitě ulic U Školy, Komen‑
ského a  Brusy. Tady se prová‑
dělo ukládání optických kabelů 
pro budoucí nový rozvod kabe‑
lové televize a internetu. Tento 
projekt je realizován na zákla‑
dě uzavřené smlouvy se spo‑
lečností EnCom,  s.  r.  o., jejímž 
výsledkem by mělo být v  bu‑
doucnu nejen zkvalitnění vysí‑
lání kabelové televize, ale i kva‑
litnější připojení k  internetu 
a televiznímu signálu.

Během roku se také podařilo 
pokročit v  oblasti rekonstruk‑
ce středu obce. Po téměř roč‑
ním vyjednávání byla konečně 
schválena smlouva o spoluprá‑
ci mezi obcí Zastávka, Ředi‑
telstvím silnic a  dálnic  ČR 
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a  Jihomoravským krajem. Vý‑
sledkem této spolupráce by 
měla být v příštím roce realiza‑
ce úprav obou hlavních křižo‑
vatek ve středu obce, rozšíření 
počtu jízdních pruhů od ulice 
Babická, osazení semaforů, vy‑
budování parkovacích zálivů 
a změna tvaru křižovatky u po‑
travin Enapo. Zahájení prací je 
naplánováno na první polovi‑
nu příštího roku. Proto doufej‑
me, že se vše podaří a konečně 
dojde k vyřešení stávající tris‑
tní dopravní situaci ve středu 
obce. V dopravě jsme se samo‑
zřejmě zabývali letos i přecho‑
dy pro chodce, např. u schodů 
pod školou. Naší představou je 
vybudování nového bezpečné‑
ho přechodu, který bude osa‑
zen i  semaforem pro zvýšení 
bezpečnosti chodců, ať už dětí 
navštěvujících přilehlá školská 
zařízení, nebo třeba návštěvní‑
ků blízkého lesoparku. Bohu‑
žel zde opět, a snad už tradičně, 
narážíme na odpor některých 
schvalujících orgánů. Tyto pro‑
ti našemu záměru používají 

argumenty: na tomto místě se 
již deset let nestala dopravní 
nehoda, nedošlo zde ke sráž‑
ce chodce na přechodu, nikdo 
nebyl vážně zraněn či dokonce 
usmrcen. Výše zmiňované or‑
gány se snažíme přesvědčit, že 
je třeba vytvářet právě ta opat‑
ření, aby k takovýmto tragédi‑
ím nedocházelo, ne na ně čekat 
a  pak je řešit. Zatím provádí‑
me měření rychlosti, počítáme 
průjezd aut v  jednotlivých ča‑
sových pásmech a  počet prů‑
chodu chodců. Snad budeme 
v příštím roce úspěšní a podaří 
se nám i tuto akci dotáhnout do 
zdárného konce.

Zásadní změna nastala také 
v  provozování obecního auto‑
busu. Stávající autobus, starší 
linková Karosa, bohužel v prů‑
běhu roku vypověděl službu. 
Došlo k  prasknutí rámu kon‑
strukce a poškození nosné čás‑
ti pérování. Odhad nákladů na 
opravu se pohyboval ve výši 
asi 100 000 Kč. Proto se vede‑
ní obce rozhodlo provést vy‑
hodnocení provozu autobusu 

a  smysluplnosti jeho provozu 
pro potřeby obce. Po provedení 
základních propočtů bylo zjiš‑
těno, že se za dva roky, zejmé‑
na pro školská zařízení obce, 
najezdilo více jak 20 000 kilo‑
metrů. Na nákladech se opro‑
ti najímání externích dopravců 
ušetřilo asi 600 000 Kč. Těchto 
600 000 Kč ušetřili především 
rodiče dětí, jež autobusem byly 
přepravovány. Do přínosu hod‑
nocení se promítla i  skuteč‑
nost, že na školní výlety, ex‑
kurze  atd. začaly jezdit i  děti 
ze sociálně slabších rodin, jeli‑
kož jedinou finanční zátěží pro 
ně bylo uhradit vstupné. Klad‑
né hodnocení této podpory 
máme například od matek sa‑
moživitelek, pro než jsou kaž‑
dé ušetřené peníze zásadní. Po 
vyhodnocení všech těchto sku‑
tečností vedení obce navrhlo 
zastupitelstvu obce neprovádět 
opravu stávajícího autobusu, 
ale pořídit jiný autobus, a to zá‑
jezdový autobus Renault Iliade 
nabízený v  danou dobu k  od‑
kupu jedním z  regionálních 
dopravců. Po celkem rozsáh‑
lé diskusi členů zastupitelstva 
byl nakonec většinou hlasů ná‑
kup autobusu schválen. Dnes 
již děti ze školských zařízení 
a spolků působících v naší obci 
vozí novější autobus a finanční 
zatížení rodičů bylo tímto od‑
vráceno. Ke zkvalitnění vozo‑
vého parku by mělo dojít také 
u  technické čety obce. Podaři‑
lo se nám získat finanční do‑
taci ze Státního fondu životní‑
ho prostředí ČR ve výši téměř 
500 000 Kč na pořízení elek‑
tromobilu  – komunálního vo‑
zidla. V  současné době již byl 



12

Obec informuje 04 | 2019

vysoutěžen dodavatel nového 
vozidla, jež by mělo být dodáno 
na začátku příštího roku. Naši 
pracovníci technické čety bu‑
dou v  rámci své činnosti vyu‑
žívat alespoň jedno ekologicky 
šetrnější vozidlo.

Nedařilo se nám ale pou‑
ze v  oblasti investic do oprav, 
nákupu vozidel a  podobně. Je 
potřeba také zmínit řadu po‑
vedených kulturních akcí. 
V  letošním roce se podstatně 
rozšířila nabídka akcí v  Regi‑
onálním informačním cent‑
ru Zastávka. Byla zde uspořá‑
dána řada výstav, přednášek, 
vzpomínkových akcí. Vznikla 
zde také minihernička pro ma‑
minky s  dětmi a  řada dalších 

nových aktivit. V  areálu TJ 
Čechie se podařilo opět pěk‑
ně oslavit Mezinárodní den 
dětí, proběhlo zde také louče‑
ní s prázdninami anebo třeba 
Tradiční víceboj v  netradič‑
ních disciplínách. Zastávecká 
pouť ve středu obce byla také 
vydařená. Podařilo se uspořá‑
dat Hornické slavnosti nabité 
kvalitním programem. Letní 
kino se letos nepromítalo pou‑
ze v  areálu hřiště, ale také ve 
velkém sále Dělnického domu. 
Na závěr letošního roku vznik‑
la další nová akce z dílny Regi‑
onálního informačního centra: 
zahájení adventu v Zastávce.

Zkrátka a  dobře, rok 2019 
můžeme hodnotit jako úspěšný 

ve všech oblastech. Za to vše je 
nutné poděkovat.

Dovolte mi proto na závěr 
poděkovat všem členům zastu‑
pitelstva obce, zaměstnancům 
obecního úřadu, technické 
čety obce, zaměstnancům Re‑
gionálního informačního cen‑
tra Zastávka, školských zaří‑
zení, spolupracujícím firmám, 
organizacím a  spolkům za to, 
že nám společně pomáhají při 
rozvoji života v naší obci. Chtěl 
bych také všem popřát šťastné 
a  veselé Vánoce, bohatého Je‑
žíška a  do nového roku 2020 
hlavně hodně zdraví, štěstí, 
lásky a spokojenosti!

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Podpora separace
Jak jsme již informovali, v příštím roce plánujeme rozšíření sytému 
třídění odpadu v domácnostech prostřednictvím zapůjčení nádob 
na papír a plast.

Toto rozšíření se bude tý‑
kat především rodinných 
domů, kdy obec zapůjčí do do‑
mácností vždy po jedné ná‑
době na zmiňované komo‑
dity. Výsledkem takového 
kroku nebude pouze zvýšení 
vytříděného odpadu, ale také 
snížení množství komunální‑
ho odpadu a  především pod‑
pora ekologie. Zájemci o  ná‑
doby se již teď mohou hlásit 
osobně v  kanceláři místosta‑
rosty obce, nebo na e‑mail: 
slamova@zastavka.cz.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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DVB ‑T končí, DVB ‑T2 přichází
DVB‑T2jenovýstandard
digitálníhopozemního
televizníhovysílání,který
mánaúzemíČeskérepubliky
v roce2020zcelanahradit
současnýstandardDVB‑T.

Na DVB ‑T2 se přechází pro‑
to, aby se uvolnily frekven‑
ce pro rychlý mobilní inter‑
net. Vypínání DVB ‑T vysílání 
odstartovalo na konci listopa‑
du v Praze. Od ledna do červ‑
na  2020 se postupně vypnou 
ostatní oblasti. Nic nemusí 

dělat ti, kteří sledují televizi 
přes satelit nebo přes internet. 
Přechod se naopak týká kaž‑
dého, kdo sleduje televizi přes 
anténu. A to se týká i našeho 
televizního kabelového roz‑
vodu (TKR)!

Řešením je:
• pořídit set ‑top box 

s DVB ‑T2 – ceny začínají 
od 500 Kč,

• pořídit novou televizi, 
která již vysílání DVB ‑T2 
umí přijímat,

• pořídit si internetovou 
či kabelovou televizi.
Postup vypínání a obsah ba‑

líčků jednotlivých multiplexů 
(sloučené televizní a  roz‑
hlasové programy) nalezne‑
te například na stránkách 
www.televizezadarmo.cz. 
Uživatelé zastávecké „kabe‑
lovky“ TKR si mohou otestovat 
příjem DVB ‑T2 již nyní na pro‑
gramech České televize vysíla‑
ných v HD kvalitě.

Aleš Dumek, 
Informační komise obce

vypínání DVB ‑T Multiplex 1 Multiplex 2 Multiplex 3 Multiplex 4

Jihomoravský 31. 3. 2020 4. 5. 2020 4. 5. 2020 4. 5. 2020

Vysočina 30. 4. 2020 25. 5. 2020 25. 5. 2020 26. 5. 2020 

RIC Zastávka informuje
Malá vzpomínka 
na Hornické slavnosti

V  sobotu 14.  září  2019 se 
v  Zastávce konaly Hornic‑
ké slavnosti. S  programem 
v  nedalekém Zbýšově jsme 
je propojili jízdami Retro‑
busem. Hlavním místem ko‑
nání v  Zastávce se stala za‑
hrada Dělnického domu, kde 
v nabitém programu vystou‑
pily kapely a  soubory růz‑
ných žánrů od cimbálov‑
ky až k rockovým skupinám. 
Opravdovou třešničkou na 
dortu se stala produkce sku‑
piny Pangea – The Beatles re‑
vival. Plochu před Domem 

zdraví a  lékárnou zaplni‑
ly rozličné stánky jarmarku, 
„Bendlák“ obsadila histo‑
rická vozidla VVC  Březník 
s  polní kuchyní a místní ha‑
siči s atrakcemi pro malé ná‑
vštěvníky. Letos jsme nově 
využili prostranství před RI‑
Cem jako dětskou zónu s díl‑
ničkami a  pohádkami a  také 
nádraží, kde jezdily histo‑
rické mašiny spolku Hrba‑
tá Máňa. Tento nevšední zá‑
žitek si užily převážně děti. 
Všichni ostatní se mohli svézt 
na úzkorozchodné železnici.

Novinkou letošních slav‑
ností bylo pořízení výroční 
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turistické známky, kterou se 
podařilo vyprodat už v  čas‑
ných odpoledních hodinách. 
Protože nás zajímají vaše ná‑
zory a  přání, vyrobili jsme 
anketu s dotazy. Z vašich od‑
povědí vyplynulo, že si přeje‑
te bohatší jarmark, jste vět‑
šinou místní nebo z blízkého 
okolí. Moc nás potěšilo, že 
se vám připravený kulturní 
i doprovodný program líbil.

V  současné době ladíme 
datum příštího ročníku a za‑
čínáme jednat o  programu. 
Za spolupráci a  podporu při 
této akci děkujeme: Obci Za‑
stávka, místním hasičům, 
DDM, zastáveckým zahrád‑
kářům a také vám všem, kteří 
jste na akci přišli.

Zastávecké vily a další 
pamětihodnosti

V  úvodu této komentované 
procházky pan PhDr.  Ludvík 
Vaverka hovořil o  historii Za‑
stávky jako celku. Protože při‑
šlo nečekané množství zájem‑
ců, vypadala putující skupina 
spíše jako nenahlášená demon‑
strace. Pan Vaverka měl co dě‑
lat, aby i  lidé v  poslední řadě 
dostatečně slyšeli jeho výklad. 
Dozvěděli jsme se spoustu za‑
jímavostí, například o Bratrské 
pokladně, což je nynější Dům 
zdraví, či o  vile báňského ře‑
ditele, která dnes už vůbec ne‑
vypadá tak, jako tenkrát. Vidě‑
li jsme i spoustu dalších budov 
s  pozoruhodnou  historií spja‑
tou s místním dolováním uhlí.

Virtuální univerzita třetího 
věku

Druhým semestrem pokra‑
čovala od října Virtuální uni‑
verzita třetího věku. Sedm‑
náct studentek a  studentů 
seniorského věku absolvovalo 
cyklus virtuálních přednášek, 
tentokrát na téma Cestování. 
Společně si poslechli a zhlédli 
přednášky, ke kterým je jejich 
povinností absolvovat testy. 
Po jejich splnění obdrží osvěd‑
čení o  absolvování semestru 
a  po šesti absolvovaných cyk‑
lech mohou získat na slavnost‑
ní promoci v Praze Osvědčení 
o absolutoriu Univerzity třetí‑
ho věku.

Od února budeme pokra‑
čovat ve třetím semestru, 
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do kterého se mohou přihlásit 
senioři nebo invalidní důchod‑
ci. Studium bude určené nejen 
pro stávající studenty, ale i pro 
ty, kteří ještě žádný semestr 
neabsolvovali.

Kurz šití
V  druhé polovině listopa‑

du jsme v  RICu zahájili dru‑
hý kurz šití. Účastnily se ho 
dámy, které se už považují za 
mírně pokročilé. A že jim to šlo 
opravdu od ruky. Paní lektor‑
ka Petra Koutná zahrnula do 
pěti lekcí šití sukně, halenky, 
kalhot a bundy. A  jelikož byly 
dámy opravdu zručné, měly 
dost času na to, aby si ve zbyt‑
ku času mohly předat své zku‑
šenosti, vyzkoušet nové střihy 
a podobně. Tento kurz byl vel‑
mi příjemným pravidelným 
setkáváním šikovných žen. 
V případě zájmu se nebráníme 
v kurzech pokračovat i v příš‑
tím roce.

Robi 50
V sobotu 5.  října  2019 osla‑

vil Robi Křupka stylově své pa‑
desáté narozeniny za zvuku 
kapel Kern, Pavitram, Dogma 
Art a Quanti Minoris. Dělnic‑
ký dům ovládla rocková show, 
která pokračovala až do noč‑
ních hodin. Robi má prý k Za‑
stávce velmi blízko, a tak dou‑
fáme, že i  on si svou oslavu 

narozenin pořádně užil a  za‑
vzpomínal na čas v  kapelách, 
v nichž působil.

100. výročí založení Sokola 
v Zastávce

Dne 19.  října 2019 jsme sla‑
vili 100.  výročí založení za‑
stáveckého Sokola. V odpoled‑
ních hodinách zahájila oslavy 
vernisáž výstavy, na které se 
sešli členové místní organi‑
zace, ale nechyběli ani přáte‑
lé a  podporovatelé místního 
kulturního dění. O vývoji a zá‑
sadních okamžicích spolku za‑
jímavě pohovořil pan Dušan 
Lacko.

Večer patřil představení Di‑
vadla Bolka Polívky, které při‑
jelo hostovat se svou hrou Le‑
tem sokolím. Téměř zaplněný 
sál burácel smíchem od začát‑
ku až do konce tohoto vydaře‑
ného představení. Oba hlavní 
představitelé podali vynikají‑
cí herecký výkon a  předvedli 
neskutečnou pohybovou zdat‑
nost a  um. Diváci odcháze‑
li z  tohoto představení spoko‑
jeni, s  dobrou náladou a  plni 
úsměvů.

Dostaveníčko 
s fyzioterapeutkou Klárou 
Vackovou

Pohodové odpoledne patři‑
lo těm, kterým záleží na svém 
zdraví. Bolesti zad a  páteře 
jsou doslova epidemií dnešní 
doby. Paní Klára nám poradi‑
la, co dělat, aby záda nebolela, 
jak tělo zbytečně nepřetěžo‑
vat, jak si sami pomoci od bo‑
lesti. Vysvětlila také, co je to 
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tejpování a  jak působí. Řada 
dotazů na závěr Dostaveníč‑
ko prodloužila až do večerních 
hodin.

30 let od sametu
Páteční podvečer 15. listopa‑

du 2019 patřil slavnostní ver‑
nisáži výstavy 30 let od same‑
tu. Výstava si nekladla za cíl 
mapovat tehdejší události, ale 
spíš chtěla vytvořit prostře‑
dí, ve kterém by si návštěv‑
níci mohli zavzpomínat, ja‑
kým způsobem se žilo a  jaké 
předměty denní potřeby se 
používaly. Součástí expozice 
je improvizovaná čítárnička 
s  časopisy a novinami z  listo‑
padu a  prosince  1989. V  pro‑
sinci byla výstava rozšíře‑
na o  vánoční retro předměty. 
Slavnostní večer pokračoval 
projekcí dokumentu Něžná re‑
voluce. Nechybělo ani občers‑
tvení, taktéž dobové. Děkuje‑
me všem, kteří nám zapůjčili 
předměty k vystavení.

Permoníček s programem
Na začátku listopadu jsme 

vyzkoušeli prvního Permo‑
níčka s hudebně – pohybovým 
programem. Napoprvé přišel 

až neuvěřitelný počet mami‑
nek. Děti v předškolním věku 
se věnovaly koordinovaným 
aktivitám a  hrám. Vzhledem 
k velkému zájmu o  tento pro‑
gram, budeme rozhodně po‑
kračovat i v roce 2020!

Zásilkovna
Od září letošního roku v Re‑

gionálním informačním centru 
funguje Zásilkovna. Nejenže si 
u nás můžete vyzvedávat objed‑
nané balíčky, je možné je i  za‑
sílat. Zpočátku jsme zamýšleli 
vytvořit novou službu, postu‑
pem času ale zjišťujeme, že Zá‑
silkovna je přínosem i pro info‑
centrum proto, že se dostáváme 
stále více do povědomí místních 
i přespolních.
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PŘIPRAVUJEME:
Rok 2020 se ponese ve zna‑

mení oslav výročí obce. Původ‑
ní pojmenování Segen Gottes 
(Boží Požehnání) bylo před sto 
lety změněno a obec se od této 
doby jmenuje Zastávka. Kulati‑
ny plánujeme důkladně oslavit. 
Už nyní shromažďujeme staré 
i nové fotografie, které použije‑
me na výstavu doplňující hlav‑
ní slavnostní akci této výjimeč‑
né příležitosti.

14. 1. 2020 – Dostaveníčko 
s Valerií Kocábovou 
o bylinkách, 17:00

Popovídáme si o jarní detoxi‑
kaci pomocí bylinek a jak „brát, 
či nebrat“ vážně moderní tren‑
dy ve výživě, aneb Jak se vy‑
znat v džungli informací o vý‑
živě a zdraví člověka.
21. 1. , 4. a 18. 2. 2020 – Kurz 
enkaustiky, seznámení 
s malířskou technikou 
starověkého původu – 
malování horkým voskem 
za pomocí žehličky

Kurz se skládá z  bloku tří 
lekcí po dvou hodinách vždy od 
17:00–19:00. Cena celého kur‑
zu je 1 300 Kč, včetně veškeré‑
ho materiálu, zapůjčení žehlič‑
ky i enkaustických per.

29. 2. 2020 – Smějme se, 
dokud můžeme

Výstava kreslených vtipů Bo‑
řivoje Švédy.

13. 2. 2020 – Dostaveníčko 
s přírodovědcem 
a cestovatelem RNDr. Jiřím 
Sladkým, 17:00
Írán – pohled do zákulisí

Neobvyklý a  humornou for‑
mou podaný pohled za oponu 
země větší než celá střední Ev‑
ropa. Jak se baví mladí i  starší, 
co smějí, anebo nesmějí ženy 
a co muži, co pro Íránce zname‑
nají děti, iránské neřesti, k nimž 
patří čajové dýchánky v parcích 
či v čarokrásné přírodě, kouře‑
ní opia, … Přednáška bude do‑
plněna hudebními ukázkami, 
videem šíitských rituálů s drob‑
nou pozorností pro ctitele exo‑
tických rostlin.

Semínkovna
Začátkem roku plánujeme 

pro všechny pěstitele a zahrád‑
káře založit v  RIC Semínkov‑
nu. Jejím záměrem je podpořit 
a  propagovat domácí semena‑
ření a  přírodní zahradničení. 
Působí podobně jako knihovna, 
ale místo knihy si zapůjčíte osi‑
vo a po sklizni semínka vrátíte, 

nebo donesete jiná. Měla by být 
v  popsaném sáčku s  názvem 
odrůdy, místem a  rokem skliz‑
ně. Do semínkovny nepatří osi‑
vo hybridní (označené jako F1) 
a  semena pěstovaná s  použi‑
tím chemických hnojiv a postři‑
ků. Pokud máte přebytek semen 
z loňské sklizně, obohatíme jimi 
náš vklad. Těšíme se, jak bude‑
me společně semenařit.

Únor–květen 2020
Třetí cyklus Virtuální uni‑

verzity třetího věku odstartuje 
v průběhu února. Termín i téma 
bude upřesněno, sledujte naše 
webové stránky a plakáty na vý‑
lepových plochách. Je vhodný 
pro stávající, ale i nové studen‑
ty seniorského věku.

1. 3. 2020 – Koupání 
v termálech 
v Mosonmagyaróváru 
a Bratislava

Dopolední prohlídka his‑
torického středu Bratislavy 
s  možností oběda, odpoledne 
koupání v  termálních lázních. 
Nutná registrace.

Jarmila Helsnerová 
a Kateřina Havlová, 

RIC Zastávka

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal,
ale láska, úcta a vzpomínky
v našich srdcích žijí dál.

Dne 24. srpna 2019 jsme vzpomněli 
10. smutné výročí úmrtí naší milé 
manželky, maminky, babičky 
a prababičky paní Růženy Olšové 
ze Zastávky, rodačky z Rosic, která by 
se dne 8. srpna dožila 73 let. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná manžel Pavel, 
dcera Růžena a synové Pavel a Petr s rodinami.
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U pádu berlínské zdi byli i naši hasiči
Je to již třicet let, co došlo v Evropě k radikálním změnám, 
které ovlivnily životy nás všech. Ponechám povolanějším 
hodnocení a rozbory tehdejších událostí. Rád bych se ale 
s vámi podělil o své vzpomínky na mnohokrát popsanou dobu 
a připojil i pár skutečností, které sdělovací prostředky neuvádí. 
Ani na internetu jsem je nenašel, a to prý tam lze najít téměř vše.

Jak to bylo tenkrát? Hasiči ze 
Zastávky byli pozváni do Ber‑
lina Heinersdorfu na výroč‑
ní členskou schůzi družebního 
hasičského sboru. Zrovna nám 
byla přidělena technika DA 
12 A 31 – speciální hasičský do‑
pravní automobil Avia 31, kte‑
rý se musel urychleně zajíždět. 
Proto padlo rozhodnutí, že po‑
jede do Berlína delegace, v níž 
jsem byl i já. Cesta, cca 600 km, 
ve speciální Avii byla nároč‑
ná, holt nebyl to zájezdový au‑
tobus. Do  Berlína jsme přijeli 
ve čtvrtek 9.  11.  1989. Ubyto‑
vali jsme se a  chvíli posedě‑
li s kolegy. Bylo o čem povídat. 
V té době odcházelo do emigra‑
ce množství východních Něm‑
ců. Využívali k  tomu již ote‑
vřených hranic v  Maďarsku 
a  aktivní přístup velvyslanec‑
tví NSR v Praze. A před týdnem 
byli kolegové na naší výroční 
schůzi v  Zastávce. Na hrani‑
cích se jich vyptávali, zda jedou 
na velvyslanectví do Prahy, 
nebo zvolili cestu přes Maďar‑
sko. Nebylo to pro ně příjemné, 
nevěděli, zda to není provoka‑
ce. Hraničáři, shodou okolnos‑
tí stejná směna, se moc divi‑
li, že se závěrem víkendu naši 
kamarádi skutečně vrací. Pro‑
bírali jsme veřejně dostupné 

informace o  Gorbačovovi, pe‑
restrojce a  glasnosti. Totalitní 
režimy v ČSSR a NDR hodlaly 
i  přes silné protesty veřejnos‑
ti zůstat u moci a  perestrojku 
bojkotovaly. A  tak se probíra‑
ly demonstrace v Lipsku, Drá‑
žďanech i  ostatních místech, 
které přenášely a  tendenč‑
ně komentovaly televize jak 
u nás, tak v Berlíně. Byli jsme 
informováni, že se do centra 
Berlína chystají velké demon‑
strace na podporu perestroj‑
ky a volného cestování, ale i na 
podporu starého komunistic‑
kého režimu. Kolegové nás va‑
rovali před účastí na demon‑
stracích. Dle nich by to mohlo 
skončit podstatně hůř než ně‑
kolika ranami pendrekem. Pa‑
nický strach pramenil z  moci 
Stasi – tajné služby a rozvědky 
NDR, která měla své konfiden‑
ty všude. Došlo i na vtipy. Star‑
ší si nejeden určitě pamatují. 
Například? Sešli se Němec, Rus 
a  Čech a  chlubili se, jaké jim 
stát umožňuje bydlení. Němec 
si pochvaloval ústřední topení, 
výtah a blízkost MHD. Stojí ho 
to x % měsíčního platu, Čech to 
měl podobné, ale dražší. Rus 
skromně řekl, že má byt s dál‑
kovým vytápěním, výtahem, 
garáží i  s  autem, barevným 

televizorem, lednicí, automa‑
tickou pračkou a  neplatí nic. 
Na dotaz, co dělá a kde to bydlí, 
odpověděl, že je majorem Rudé 
armády a  bydlí v  Olomou‑
ci. Udivila mne reakce jedno‑
ho staršího berlínského kole‑
gy. Celý se pokrčil, stáhl hlavu 
mezi ramena, v očích se mu ob‑
jevil úděs, který jsem ještě ni‑
kdy neviděl. Opatrně se roz‑
hlédl, kdo všechno mohl vtip 
slyšet a rychle se ho snažil za‑
mluvit a dělal, že mé němčině 
nerozumí, ale nechce mne ura‑
zit. Taková byla doba a nedůvě‑
ra i mezi přáteli.

V  pátek ráno mne vzbudi‑
la uplakaná paní Erika, dů‑
chodkyně, že v  noci byly ote‑
vřeny hraniční přechody mezi 
východním a  západním Ber‑
línem. Její syn se to dozvěděl 
a  již ve 4.00  hod. jí telefono‑
val, že je u tetičky a nemíní se 
do východní části Berlína vrá‑
tit. Erika plakala, že ho již ne‑
uvidí, že totalitní režim pře‑
chody opět uzavře, návštěvy 
jim neumožní a  že je její syn 
nezodpovědný. Manžel již dělá 
na důchod, má dobrou prá‑
ci, podílí se jako elektroinže‑
nýr na stavbě elektrárny v Bul‑
harsku, o práci přijde, a kdo ví, 
co s nimi bude. Stasi je mocná 
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a  jen tak se nevzdá. Byli jsme 
z  toho, mírně řečeno, „vyko‑
lejeni“. Snažili jsme se situa‑
ci pochopit, ale informací bylo 
málo. Kolegové byli v práci, ne‑
byl, kdo by nám k  tomu něco 
dalšího řekl. Dle našeho pů‑
vodního plánu jsme jeli do cen‑
tra. Na první pohled se zdálo, 
že se nic mimořádného neděje. 
Městská doprava jezdila pod‑
le jízdních řádů, obchody pro‑
dávaly jako každý pátek, a tak 
jsme nakupovali dětské věci, 
nářadí, fotopotřeby, čočku 
a jiné zboží, které u nás patřilo 
k  nedostatkovému, nebo bylo 
v  NDR dotováno, a  tudíž lev‑
nější. Jen u Braniborské brány 
bylo více rušno. Večer jsme se 
od kolegů dozvěděli více.

Dne 7.  11.  1989 rezignovala 
komunistická vláda NDR, prv‑
ní tajemník komunistů Egon 
Krenz však zůstal hlavou státu. 
Následně 9.  11.  1989 reformní 
komunista, člen politbyra Scha‑
bowski na tiskové konferen‑
ci krátce před sedmou hodinou 
večer jakoby mimochodem sdě‑
lil ze svých poznámek usnesení 
ministerské rady, podle kterého 
byly cesty i do západního zahra‑
ničí povoleny a mohly se usku‑
tečnit přes všechny pohranič‑
ní přechody. Jak tato informace 
byla v  mimořádných televiz‑
ních zpravodajstvích zveřejně‑
na, byl celý Berlín vzhůru noha‑
ma. Začali jsme chápat, proč se 
nám kolegové nevěnují jako ob‑
vykle. Někteří se již chlubili, že 

s otevřením hranic to je pravda, 
že je nutno vystát frontu, pro‑
kázat se doklady a že již západ‑
ní Berlín navštívili.

Následující den (v  sobotu) 
mne pozval jeden hasič k  sobě 
domů a  posadil před televizor. 
Přehazoval sledování východ‑
ních i  západních programů. 
Všechny stanice měly mimo‑
řádná vysílání, která obsaho‑
vala přímé přenosy z  důleži‑
tých částí města a  komentáře 
k  situaci v  podání východních 
i  západních politiků. Nechápal 
jsem, proč jsou zaplněna ná‑
městí před radnicemi západ‑
ních městských částí. Pak jsem 
viděl projev, ze kterého jsem 
pochopil, že hosté z  východu 
dostanou na radnici městské 
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části obvyklých jednorázo‑
vých 100  marek a  na děti po‑
lovic. Otevřením hranic se na 
tomto zvyku nic nemění, dávka 
bude vyplácena i  sobotu a  ne‑
děli a  přepážky budou posíle‑
ny a otevřeny do pozdních ve‑
černích hodin. Dostatek financí 
byl zajištěn rozpočtovým opat‑
řením. Kamarád mi vysvětlil, že 
100 marek byla polovina měsíč‑
ního příjmu obyčejných lidí ve 
východní části. S  ohledem na 
skutečnost, že cesty na západ 
byly umožněny pouze minimál‑
nímu počtu lidí, a  to převážně 

důchodcům a NDR neprovádě‑
la pro tyto cesty legální výmě‑
nu valut, byl zaveden ze strany 
západu tento „dárek“ pro hosty. 
Tato zpráva zvedla celý východ‑
ní Berlín ze židlí a vyhnala je na 
rodinný výlet pro západní mar‑
ky a na nákupy západního zbo‑
ží, neboť, kdo zaváhá…

V  žádném sdělovacím pro‑
středku a  ani na internetu 
jsem nenašel informaci o  tom, 
jak dlouho bylo toto opatře‑
ní praktikováno. Následova‑
ly dlouhé fronty u  hraničních 
přechodů, radost z  toho, že se 

rodiny konečně dostaly z fron‑
ty do svobodného světa. Toto 
zaznamenávaly filmové a  tele‑
vizní kamery a  dodnes to sdě‑
lovací prostředky, bez vysvětle‑
ní souvislostí, předkládají jako 
exodus z východu. Fronty před 
pokladnami a  večerní návra‑
ty jako by nebyly. Je nutno zdů‑
raznit, že obyvatelé východní‑
ho Berlína se většinou z výletu 
vraceli do svých domů a  bytů, 
neboť v pondělí museli do práce 
a děti do škol, ale to již bez pří‑
tomnosti kamer a  fotoaparátů. 
Přes to všechno schůze, na kte‑
rou jsme byli pozváni, proběh‑
la, bylo ale již znát, že se blíží 
změny.

V  neděli, v  poledních ho‑
dinách, jsme se vraceli přes 
střed města. U hraničních pře‑
chodů jsme viděli fronty če‑
kajících. Měl jsem strach, aby 
z davu nevylétla dlažební kost‑
ka a nepoškodila nám náš nový 
hasičský automobil. Ale Něm‑
ci byli ukáznění a  nás si ne‑
všímali, a  tak jsme v klidu do‑
jeli domů. A  rychle se blížil 
17. listopad 1989.

František Crha

P.  S.: Paní Erika se zbytečně 
obávala, žádné represe nepřišly. 
Stasi byla v prosinci 1989 zrušena. 
Její syn se na západě uchytil jako 
řidič podnikového autobusu a jez-
dil po celém Německu. Navštěvo-
val bez problémů i bývalé východ-
ní části. Jeho žena dostala práci 
na radnici. Měli vybavený pěti-
pokojový byt, ve kterém jsem je již 
v únoru 1990 navštívil, proto jsem 
to viděl na vlastní oči. Byl to jedi-
ný známý, který v  listopadu  1989 
opustil východní Berlín.
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Ohlédnutí za oslavami 
100 let Sokola Zastávka
Oslavy 100 let Sokola Zastávka proběhly 19. října 2019 zahájením 
výstavy v RIC Zastávka. Výstavu, která se skládala z osmi panelů, 
zahájila vedoucí RIC Zastávka paní Helsnerová. Přítomný starosta 
obce Zastávka pan RNDr. Pospíšil vyzdvihl dobrou spolupráci mezi 
obcí a Sokolem v Zastávce a popřál Sokolu dalších úspěšných 100 let.

Za župu Jana Máchala pro‑
mluvil její místostarosta, bra‑
tr Bukovský. Ve své zdravici 
zdůraznil význam sokolské‑
ho hnutí v české historii. Sokol 
představoval nejen úspěšnou 
sportovní organizaci, ale také 
významnou národní a  vlas‑
teneckou sílu. 100  let boha‑
té činnosti by se neobešlo bez 
nasazení, nadšení a obětavosti 
činovníků, cvičitelů, trenérů, 
sportovců a všech členů. Sokol 
je nejpočetnějším občanským 
sdružením, které nám všem 
přirostlo k  srdci. Byli v  něm 
vždy skvělí lidé oddaní jeho 
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hodnotám: „Zdravě žít, pomá‑
hat, cvičit a být vzorem jak na‑
plňovat antický odkaz v  har‑
monii těla a ducha a přispívat 
k všestrannému rozvoji“.

K  vystavovaným panelům 
podal zajímavý výklad bra‑
tr Dušan Lacko. Na jednot‑
livých panelech byly umís‑
těny životopisy zakladatelů 
Sokola Dr.  Miroslava Tyrše 
a  Jindřicha Fügnera, dále ži‑
votopis významného čle‑
na Sokola v  Zastávce a  dlou‑
hodobého vzdělavatele 
bratra MUDr.  Karla Slámy 
a  jeho některé články k  his‑
torii Sokola. Další téma bylo 
věnováno panelu připomí‑
najícímu založení TJ Sokol 
Zastávka 26.  ledna  1919. Byl 
na něm vyjmenován první 
zvolený výbor se starostou 
Ing. Kulhánkem a průběh vý‑
stavby sokolovny a její otevře‑
ní 2. září 1928.

Na dalších panelech bylo 
připomenuto znovuobnove‑
ní činnosti Sokola v  Zastáv‑
ce v  roce 1992 a  nově zvole‑
ný výbor se starostou bratrem 
Milanem Boudným. Opravy 
budovy sokolovny a  součas‑
ná činnost Sokola v  Zastáv‑
ce byly zastoupeny na dal‑
ších dvou panelech. Výstava 
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byla doplněna připomenutím 
bojů o  československé hrani‑
ce s  Maďarskou republikou 
rad, od kterých uběhlo letos 
v  červenci právě 100  let a  při 
kterých padlo na 2000 česko‑
slovenských vojáků. Byla také 
připomenuta havárie italské‑
ho letadla Caproni na letišti 
Vajnory u  Bratislavy, při kte‑
ré zahynul první ministr obra‑
ny v  československé vládě 
Dr.  Milan Rastislav Štefánik 
4. května 1919.

Při příležitosti oslav byla 
předána sestře Věře Hamplo‑
vé medaile za zásluhy o rozvoj 
sokolského hnutí. Sestra Věra 
Hamplová byla členkou ob‑
noveného výboru Sokola Za‑
stávka po roce 1989 a dlouho‑
letou náčelnicí žen. Dodnes je 
cvičitelkou seniorek. Po slav‑
nostním přípitku pozval sta‑
rosta TJ  Sokol Zastávka bra‑
tr Mgr. Tomáš Kudela všechny 
přítomné na představení „Le‑
tem sokolím“ do Dělnického 
domu. Představení, ve kterém 
účinkovali herci Divadla Bolka 
Polívky, bylo hojně navštíve‑
no a herci velmi vtipně komu‑
nikovali převážně s  mladším 
obecenstvem. Dle nadšených 
reakcí publika po představe‑
ní lze konstatovat, že Diva‑
dlo Bolka Polívky bylo s  touto 
povedenou tematickou klau‑
niádou tou nejlepší možnou 
volbou.

Sokol Zastávka děkuje 
všem, kteří přispěli ke zdár‑
ným a  důstojným oslavám 
100 let Sokola Zastávka.

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka
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Stručné informace ZZ
Po letních oslavách 60. výročí zahrádkářů v Zastávce a 45leté 
spolupráce a družby se zahrádkáři ze Slovenského Grobu 
nastal čas sklizně zejména jablek, hrušek a švestek.

Letošní podzim byl pro za‑
hrádkáře a  všechny milov‑
níky ovoce nepříliš veselý. 
Počasí plodům nepřálo a  skli‑
zeň nebyla velká. Zahrádkáři 
v  Zastávce mají však jiný dů‑
vod se veselit. Během podzim‑
ních měsíců započaly opravy 

střediska, na kterém je již teď 
vidět spousta změn a odvede‑
né práce.

A  protože se blíží příchod 
nového roku, rádi bychom vás 
opět pozvali na již tradiční Za‑
hrádkářský ples, který se bude 
konat 25.  ledna  2020 v  sále 

Dělnického domu. Těšit se mů‑
žete nejen na uvítací drink 
a  hudební doprovod, ale také 
na bohatou tombolu.

Hana Procházková, 
Zahrádkáři Zastávka

TRADIČNÍ SETKÁNÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN
7. března 2020 od 15.00 hodin
Dělnický dům Zastávka
S kyticí písní vystoupí „Karel Gott revival Morava“ 
Josef Bouda a Radek Verner.
Objednávky vstupenek na telefonu: 728 529 743
Předprodej vstupenek od 1. února 2020, 
RIC Zastávka – nádraží, vždy v pondělí od 11.00 
do 15.00 hodin a ve středu od 11.00 do 17.00 hodin.
Cena vstupenky 50 Kč.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Informační servis STP
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1.  ledna  2020 vstupuje 
v  účinnost ustanovení § 16 b, 
zákona číslo 48/1997 Sb., o ve‑
řejném zdravotním pojištění, 
které stanoví limit na doplat‑
ky za léky nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely, pro 
příjemce invalidních důcho‑
dů ve III.  stupni a  dále pro 
osoby, kterým byla přizná‑
na invalidita II. a  III.  stupně, 
ale pro nesplnění podmínek 
jim není invalidní důchod 
vyplácen. Podrobnější infor‑
mace k  tomu uvádí NRZP ČR 
v článku na stránkách uvede‑
ných průkazů www.nrzp.cz.

Pokud příjemci ID chtě‑
jí, aby od 1. 1. 2020 měli limit 
na doplatky na léky pouze ve 
výši 500 Kč ročně, musí spl‑
nit základní podmínku, že do 
31. 12. 2019 předloží své zdra‑
votní pojišťovně kopii roz‑
hodnutí o přiznání ID. Pokud 
jde o  osoby, kterým byl při‑
znán II. nebo III. stupeň inva‑
lidity, ale pro nesplnění pod‑
mínek jim není vyplácen ID, 
musí své zdravotní pojišťov‑
ně dát kopii příslušného po‑
sudku o  posouzení zdravot‑
ního stavu. Každý pojištěnec, 
který má limit na doplatky na 
léky, musí do osmi  dnů na‑
hlásit své zdravotní pojišťov‑
ně změny, které se týkají ID 
III.  stupně, případně změny 
ve II. a III. stupni invalidity.

Od 1.  1.  2020 budou pla‑
tit následující limity na do‑
platky za kalendářní rok: 

1 000 Kč pro děti mlad‑
ší 18  let, 1 000 Kč pro pojiš‑
těnce starší 65  let, 500 Kč 
pro poživatele ID  III. stup‑
ně, 500 Kč pro pojištěn‑
ce, kteří byli uznáni invalid‑
ními ve II. nebo III.  stupni, 
avšak invalidní důchod jim 
nebyl přiznán pro nesplně‑
ní podmínky doby pojiště‑
ní podle zvláštního právního 
předpisu, 500 Kč pro pojiš‑
těnce starší 70  let, 5 000 Kč 
pro všechny ostatní. Zdra‑
votní pojišťovna je povinna 
uhradit pojištěnci nebo jeho 
zákonnému zástupci částku, 
o  kterou je tento limit pře‑
kročen. Jaké doplatky a v jaké 
výši se do limitu započítáva‑
jí, se také dočtete v  článku 
NRZP ČR.

Dálniční poplatky pro OZP 
v příštím roce

Dne 5.  září  2019 vy‑
šel ve Sbírce zákonů zá‑
kon číslo  227/2019  Sb., kte‑
rým se novelizuje zákon 
číslo 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. Tento zákon 
zavádí elektronické dálnič‑
ní poplatky. Ta část zákona, 
která zavádí elektronické 
dálniční poplatky, je účinná 
až od 1.  ledna  2021. Pro oso‑
by se zdravotním postižením, 
které jsou držiteli parkova‑
cích průkazů a  průkazů ZTP 
či ZTP/P, se příští rok nic ne‑
mění a stále platí § 67 zákona 
číslo 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, 
který osvobozuje držitele 
výše uvedených průkazů od 
dálničních poplatků v  přípa‑
dě, že jsou ve vozidle, nebo se 
jízda koná v souvislosti s tou‑
to osobou.

Praxe však ukazuje, že 
spíše platí, že osoba přímo 
musí být ve vozidle. Pokud 
jde o rok 2020, budou se po‑
užívat ještě klasické dálnič‑
ní známky. V  současné době 
tudíž nemusí lidé se zdra‑
votním postižením nic řešit 
a minimálně dva, možná i tři 
roky zůstane pro nás systém 
stejný. To znamená, že se ka‑
ždý řidič nebo spolujezdec, 
který je přepravován v  autě, 
které je osvobozeno od dál‑
ničních poplatků, prokáže 
průkazem ZTP nebo ZTP/P, 
přičemž parkovací karta 
slouží především k tomu, aby 
auto bylo rychle identifiko‑
vatelné, že je osvobozeno od 
dálničních poplatků. Více in‑
formací naleznete opět na 
stránkách www.nrzp.cz v rub‑
rice Aktuality.

Projekt „Celoroční informač-
ní servis STP pro seniory“ je 
spolufinancován ze státního 
rozpočtu České republiky, z pro-
středků Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR.

Zdroj: NRZP ČR

Bohumil Klíma, 
předseda STP Rosice z. s.
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Zábavný trojboj dvojic
V neděli 29. září 2019 jsme se sešli na hřišti Čechie k Zábavnému 
trojboji dvojic určenému pro širokou veřejnost bez jakéhokoli 
omezení. Soutěžilo dvanáct dvojic, pro které Libuše Říhová připravila 
petanque, Karel Kočí kuličky a Vladimír Křivánek mölkky.

Dvojice byly rozděleny do 
tři skupin pro čtyřech. Ty jed‑
nak soutěžily mezi sebou, jed‑
nak se postupně vystřídaly na 
všech stanovištích. Na závěr 
pak nejlepší dvojice z  jednot‑
livých skupin soutěžily o  ti‑
tul absolutního vítěze v  jed‑
notlivých hrách. Tato klání 
však nebyla tím nejdůležitěj‑
ším. Hlavní bylo navodit dob‑
rou náladu a potěšení ze vzá‑
jemného setkání. Což pak 
potvrzovalo mohutné povzbu‑
zování a  komentování úspě‑
chů či nezdarů na jednotlivých 
stanovištích.

Ke skvělé náladě přispělo 
i  nádherné počasí, jaké jsme 
si při ukončení květnového se‑
tkání všichni vysnili. Závěrem 
jsme všem účastníkům předa‑
li diplomy za účast a nejlepším 
soutěžícím v jednotlivých dis‑
ciplínách pak i medaile. Všich‑
ni zúčastnění pak obdrže‑
li i  drobný pišingr. Jednotlivé 
výsledky zde neuvádím, pro‑
tože nebyly tím hlavním, proč 
jsme se zúčastnili.

Celkově lze odpoledne hod‑
notit jako úspěšné, i  když se 
mohlo zúčastnit více dvojic, 
protože v  průběhu odpoled‑
ne se dostavila řada diváků, 
kterým se klání značně líbi‑
lo. Pro nás z toho plyne pouče‑
ní, že to možná chce začátek 
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Sokolský běh
Sokolskýběhrepubliky
jsmeoslavili28. října 2019
pohybema doufáme,
žesestanetradicí…

Sokolský běh republiky se 
letos běžel v  Praze, Děčíně, 
Lomnici nad Popelkou, Bed‑
řichově, Syrovicích, Kamenici 
u  Jihlavy, Jedovnicích, Milovi‑
cích, Babicích nad Svi‑
tavou a zřejmě i v dal‑
ších městech. Jeden 
běh se dokonce usku‑
tečnil i  v  americkém 
Portlandu.

„Že spojení Sokola 
a  našeho státu je stá‑
le živé, ukázal i  ne‑
smírně pozitivní ohlas 
na XVI.  všesokol‑
ský slet 2018, který se 
konal v  rámci oslav 

100. výročí založení Českoslo‑
venska. Nápad na uspořádá‑
ní Sokolského běhu republiky 
mi tak připadal zcela logický. 
Kdo jiný by měl slavit založe‑
ní naší republiky než Sokolo‑
vé, kteří při něm hráli klíčovou 
roli. A jak jinak, než pohybem. 
Chtěli jsme, aby se běh stal tra‑
dicí, a  zde se přímo nabízelo, 

aby se 1. ročník konal u příle‑
žitosti 101.  výročí republiky,“ 
vysvětlila starostka ČOS Hana 
Moučková.

My jsme si jej zaběhly v ne‑
dalekých Syrovicích. Trať byla 
5,3 km dlouhá a dala by se spe‑
cifikovat jako trialová. At‑
mosféra byla hezká, na star‑
tu jsme si udělali společné 

foto a  zazpívali stát‑
ní hymnu. Ve 14.30 za‑
zněl startovní výstřel, 
a to nejen u nás, ale na 
všech místech, na kte‑
rých se běh uskuteč‑
nil. Zázemí bylo hezky 
zajištěno, běžci dobře 
naladěni a počasí se též 
umoudřilo. Těšíme se 
na další ročník!

Peťa Kosková 
a Simča Klímová

posunout na pozdější dobu, až 
lidem slehne nedělní oběd. Co 
víc, chtěli bychom poděkovat 
všem dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání trojbo‑
je, Čechii za sponzoring a  ob‑
sluze restaurace za organi‑
zaci občerstvení účastníků. 

Atmosféru trojboje pak dokre‑
sluje i pár fotografií.

Vladimír Křivánek, ASPV
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Zastávečtí senioři
Našeposledníinformace
o Klubuseniorůpocházíze
srpna. V zářísekonalaoslava
našehoklubu,kterýoslavil
patnáctletsvéhotrvání!

Také se uskutečnily dvě vy‑
cházky: 10. a  17.  září. Prv‑
ní zářijová vycházka vedla do 
Ořechova a  odsud na Svatou 
horu, Kudolec a  zpět do Oře‑
chova. Při druhé se jelo vla‑
kem do Třebíče a odtud pěšky 
do obce Štěměchy, do Došova, 
Želetavy.

V  říjnu se konalo „výjezdní 
zasedání“ klubu seniorů v Lu‑
kovanech, které doposud bylo 
organizované dvakrát ročně, 
což se pravděpodobně změ‑
ní. V říjnu ovšem Klub seniorů 
Zastávka organizoval v Dělnic‑
kém domě v  Zastávce setkání 
důchodců z Mikroregionu Ka‑
han  dso, kterého se zúčastni‑
lo 220 osob. Kromě výborného 
občerstvení byla pro všechny 
připravena módní přehlídka, 
kterou nám přijeli předvést až 

z Telče, k tanci a poslechu hrá‑
la Doubravěnka.

V  říjnu proběhly také dvě 
vycházky: 15. a 22. října. Prv‑
ní se odehrála v Brně. Účast‑
níci jeli vlakem do Brna, 
tramvají do Pisárek a pak pěš‑
ky k Pavilonu Anthropos. Ná‑
sledovala Čertíkova studánka, 
ulice Vinohrady, Mahenova 
vyhlídka, Červený kopec, uli‑
ce Na Poříčí, Mendlovo ná‑
městí. Při druhé jeli všichni 
vlakem do Tetčic a  odtud se 
šlo pěšky na Bučín,  k  hájen‑
ce na Hlíně, směr Neslovice až 
k Ivančicím, kolem výrobního 
družstva IKVA a  potom smě‑
rem na Kounice.Pramen Bílého potoka v katastru Ořechov – Svatá hora, foto L. Říhová

Pohled na Brno z Mahenovy vyhlídky, foto L. Říhová

Pohled na Pisárky z Mahenovy vyhlídky, foto B. Vinohradský
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V  listopadu se naší pravi‑
delné každoměsíční schůze 
zúčastnil místostarosta obce 
Zastávka pan Zdeněk Milan.
Velice zajímavě nás informo‑
val o  všech možných změ‑
nách v  Zastávce a  zodpověděl 
množství dotazů přítomných. 
I v listopadu nechyběly dvě vy‑
cházky: 12. a 19. listopadu. Při 
první se jelo vlakem do Brna, 
busem do Tvarožné a pak ná‑
sledoval pěší pochod po pa‑
mětihodnostech bitvy tří císa‑
řů v roce 1805. O týden později 
jeli účastníci vycházky auto‑
busem do Lukovan, pak pěš‑
ky směr Ketkovice, následo‑
vala změna trasy na Zbýšov 
a Oslavany.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka Rozhledna Mařenka 711 m n. m., trigonometrický bod ČR, foto L. Říhová

Penzion pro důchodce Rosice
Vážení čtenáři, rádi bychom vám předali základní informace 
o pečovatelské službě Penzionu pro důchodce Rosice, 
příspěvkové organizace, která ve vaší obci poskytuje pomoc 
seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám 
se zdravotním a tělesným postižením i rodinám s dětmi.

Připravilijsmesiprovás
souborotázek,sekterými
senanászájemcio službu
a jejichrodinnípříslušníci
nejčastějiobracejí.Doufáme,
žeprovásinformace
obsaženév odpovědích
budouužitečnéa pomohou
vámutvořitsipředstavu
o pečovatelskéslužbě
a prácipečovatelek.

Často kladené otázky:
Potřebuji pomoc pečovatelské 

služby, co mám udělat a  kdy mi 
začne pečovatelka pomáhat?

Kontaktujte naše pracovníky 
osobně, telefonem nebo emai‑
lem (kontakty jsou uvedeny 
v závěru článku). Poté, co zjis‑
tíme vaše očekávání a předsta‑
víme vám naše možnosti po‑
moci, se s vámi dohodneme na 

sociálním šetření ve vaší do‑
mácnosti. Na sociálním šetře‑
ní zjišťujeme, zda se nachází‑
te v sociálně nepříznivé situaci 
a zda jsme oprávněni službu po‑
skytovat. Zjistíme vaše očeká‑
vání, přání a potřeby a společně 
naplánujeme konkrétní podo‑
bu péče. Poté s vámi uzavřeme 
písemnou smlouvu a  poskyto‑
vání péče může být zahájeno.
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S čím vším mi mohou pečova-
telky pomoci?

Pečovatelky provádí pou‑
ze základní úkony, které jsou 
pro pečovatelskou službu 
dané zákonem. Patří mezi ně 
např. pomoc s hygienou a ob‑
lékáním, pomoc a  podpora 
při přípravě a  podávání jídla, 
dovoz obědů z  kuchyně DPS, 
pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík, doprovod k  léka‑
ři, vyřízení nákupu a pochůz‑
ky a běžná péče o domácnost. 
Při všech úkonech berou pe‑
čovatelky ohled na vaše mož‑
nosti, potřeby a míru pomoci 
tomu přizpůsobí.

Babička se vrací z  nemocnice 
a je upoutaná na lůžko. Všechnu 
péči zajistíme, ale neumíme pro-
vádět hygienu na lůžku a měnit 
inkontinenční pomůcky. Může 
nám pečovatelka pomoci jenom 
s tím, nebo musíme využívat více 
služeb?

Pečovatelka provádí pouze 
úkony, které klient potřebuje 
a na kterých se dohodneme na 
sociálním šetření nebo v prů‑
běhu služby. Pečovatelka vás 
nebude nutit využívat služby, 
které nepotřebujete, nebo za 
vás vykonávat to, co zvládnete 
a chcete dělat sami. Pokud do‑
jde např. ke zlepšení zdravot‑
ního stavu uživatele, nebo se 
rodina péči naučí provádět, lze 
kdykoliv pečovatelskou službu 
omezit nebo ukončit.

Kolik za pečovatelskou službu 
zaplatím?

Uživatel za hodinu práce pe‑
čovatelky zaplatí 130 Kč. Cena 
se krátí podle skutečného 

času stráveného u  uživatele 
(např. za 30 minut péče se uži‑
vateli účtuje 65 Kč). Pečovatel‑
ka si vede evidenci, kolik času 
věnovala uživateli a  na kon‑
ci měsíce je poskytnutá péče 
vyúčtována.

Z  čeho mám pečovatelskou 
službu zaplatit?

Osoby, které z důvodu dlou‑
hodobě nepříznivého zdra‑
votního stavu nezvládají péči 
o  svou osobu a  jsou závislí na 
pomoci druhé osoby, mají ná‑
rok na příspěvek na péči, ten 
vyřizuje a vyplácí Úřad práce. 
Příspěvek na péči je určen pře‑
devším na platby za potřeb‑
nou péči. V  případě potřeby 
vám žádost pomůžeme vypl‑
nit a podat.

Poskytujete péči přes noc?
Pečovatelskou službu po‑

skytujeme ve všední dny od 
06:30 do 21:00  hodin, o  ví‑
kendech a  svátcích od 7:00 
do 20:00 hodin. Pokud potře‑
bujete poskytovat péči v noci, 
je nutné požádat o  pomoc ro‑
dinu, případně se obrátit na 
služby, které poskytují péči 
nepřetržitě (osobní asistence, 
domov pro seniory atd.).

Jedeme na dovolenou a potře-
bujeme, aby se někdo postaral 
o  babičku. Zajistíte po tu dobu 
péči?

Pokud pečujete 24  hodin 
denně o  rodinného příslušní‑
ka a  potřebujete odjet na do‑
volenou apod., nejsme schopni 
vám zajistit péči  – ze zákon‑
ných ani organizačních dů‑
vodů. V  těchto případech je 

nutné obrátit se na zařízení 
a sociální služby, které posky‑
tují odlehčovací péči a  odleh‑
čovací pobyty.

Chodíme do práce a  potřebu-
jeme, aby dopoledne byl s  rodiči 
někdo doma. Může s  nimi pečo-
vatelka být alespoň 5 hodin?

Dohled nad osobou pečova‑
telská služba nemůže vyko‑
návat, protože nepatří mezi 
úkony pečovatelské služby. 
Dohled poskytuje jiná sociální 
služba – osobní asistence.

Může pečovatelka manželovi 
chystat léky a píchat inzulín?

Příprava a podávání léků je 
odborný zdravotnický úkon  – 
pečovatelky nemohou chystat 
a  podávat léky, provádět pře‑
vazy apod. Tyto služby posky‑
tuje ve spolupráci s  lékařem 
terénní zdravotní sestra.

Staráme se o  tatínka, který 
hodně zapomíná a  je diabetik. 
Pokud mu nenachystáme jídlo, 
nepíchne si inzulin a celý den nejí 
a nepije. Mohla by mu pečovatel-
ka ráno a v poledne pomáhat?

Pečovatelka podle potřeby 
dochází k  uživatelům několi‑
krát denně. V  tomto případě 
by k  vám pečovatelka chodila 
ráno a  v  poledne, nachystala 
by snídani a ohřála oběd a mo‑
tivovala by tatínka k jídlu. Po‑
kud si tatínek zapomíná pích‑
nout inzulin, pečovatelka mu 
může připomenout, že je čas 
užít léky před jídlem. Nemů‑
že však aplikaci provést. Tento 
úkon přísluší terénní zdravot‑
ní sestře, nebo jej musí prová‑
dět rodinní příslušníci, pokud 
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to uživatel služby nezvládne 
sám.

Pokud jste se dostali do těž‑
ké životní situace a nezvládá‑
te ji sami, nebo s pomocí rodi‑
ny vyřešit, potřebujete pomoc 

pečovatelské služby či jiné so‑
ciální služby, ale nevíte, na 
koho se obrátit  – kontaktujte 
nás. V  rámci základního soci‑
álního poradenství vám po‑
skytneme informace o  mož‑
nostech a službách, které vám 

mohou pomoci zmírnit vaši 
obtížnou situaci. Případně 
vám pomůžeme zprostředko‑
vat potřebnou odbornou po‑
moc, pokud ji sami nemůžeme 
poskytnout.

Bc. Jana Tomšíková

KONTAKTY:
Penzion pro důchodce Rosice, 
příspěvková organizace
Kaštanová 1223, 665 01 Rosice

Ředitelka – sociální pracovnice:
Bc. Jana Tomšíková: 546 125 590, 723 278 412, 
tomsikova@penzionrosice.cz

Vedoucí pečovatelské služby – 
sociální pracovnice:
Bc. Adéla Kavková: 730 164 489, 
kavkova@penzionrosice.cz

Pečovatelky: 546 125 592
www.penzionrosice.cz

Gajde z Brněnska zpátky doma
Po mnoha letech snažení o obnovu gajdošských tradic na Brněnsku 
se podařil další důležitý krok – krásné dudácké nástroje 
se z neveřejných skladů, archívů a muzejních sbírek dostaly 
zpět na světlo, k lidem a do míst, odkud vzešly a kam patří …

Sobota 26. října 2019 se sta‑
la nejen pro Dudáky Tryhu‑
ky, ale také pro Omice a  Oře‑
chov významným mezníkem 
v naší společné dlouholeté sna‑
ze o  vzkříšení dudáckých tra‑
dic na Brněnsku. Za podpory 
nového vedení obce Ořechov 
v  čele se starostou Tomášem 
Dudíkem a místostarostou Pav‑
lem Smištíkem jsme slavnost‑
ně lidem navrátili jedinečné 
čtyřhlasé „gajde“ zpět do míst, 
kde byly před více než sto lety 
doma. Staly se nyní součástí 
sbírky Obecního muzea v Oře‑
chově. Je to první cenný krok 
pro uchování, sebeuvědomění 

a  další rozvoj dudácké tradi‑
ce u nás. Věříme také, že z této 
události by měla největší radost 
i samotná Lucie Bakešová, kte‑
rá na konci 19. století jako vů‑
bec první sběratelka zachraňo‑
vala unikátní nástroj pro další 
generace uložením do muzea.

K  této slavnostní příleži‑
tosti vznikl informační panel 
přibližující celý příběh jedi‑
nečného dudáckého nástroje 
z  Ořechova, počátky procesu 
vzniku jeho repliky, sběru pů‑
vodních dudáckých lidových 
písní až po založení festivalu 
GajdeFest, který vznikl k  po‑
ctě místních gajd a  stal se 
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významným dudáckým festi‑
valem s domácí i mezinárodní 
účastí. GajdeFest si navíc dal za 
úkol i širší prezentaci a zařaze‑
ní moravské dudácké kultury 
do národního povědomí, v nej‑
bližších letech snad i  do celo‑
světového kulturního dědictví 
UNESCO. Tento festival každo‑
ročně představuje gajdošskou 
kulturu nejen v Omicích a Oře‑
chově, ale také v mnoha obcích 
Mikroregionu Kahan jakými 
jsou Babice u  Rosic, Zastávka 
a město Zbýšov.

V bohatém programu u pří‑
ležitosti 785.  výročí obce Oře‑
chov a setkání zdejších rodáků 
jsme slavnostně umístili ten‑
to krásný čtyřhlasý nástroj do 
muzea. Během hudebního vy‑
stoupení zazněly společně s re‑
plikou těchto ořechovských 
gajd (replika vznikla v  roce 
2016 ve spolupráci s obcí Omi‑
ce) i  další gajdy a  dudy z Mo‑
ravy i  Slezska. S  pásmem pís‑
ní z  Podhorácka se představil 
soubor Gajdůšek ze Zbraslavi, 
chybět nesměli ani kmotři Ga‑
jdeFestu Alexander a Dana Pa‑
pageorgiou z  řeckého soubo‑
ru Evros z Javorníku. Zajímavé 
bylo jistě i  společné muzicíro‑
vání Dudáků Tryhuků s  Cim‑
bálovou muzikou Podluží.

Přijměte tedy prosím ten‑
to článek ne pouze jako zprá‑
vu o jedné říjnové události, ale 
především jako pozvánku do 
Kulturního domu v  Ořecho‑
vě a  zdejšího muzea, kde jsou 
„gajde“ z Ořechoviček a z Omic 
spolu s  dalšími jedinečný‑
mi exponáty z našeho regionu 
k vidění.

Dudáci Tryhuci
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Naši hasiči uspěli v anketě 
Dobrovolní hasiči roku 2019
Byla neděle 10. března 2019, meteorologové vyhlásili stav 
nebezpečí – silný vítr, což se také potvrdilo a navečer začalo 
opravdu hodně foukat. Směna, která ten den sloužila, 
proto provedla kontrolu veškeré techniky a vybavení, zda je vše, 
jak má být, kdyby náhodou bylo potřeba někde zasahovat.

I  když byl vítr hodně silný, 
byl zatím klid. Blížila se půl‑
noc, když ve 23:46  hodin byl 
místní jednotce dobrovolných 
hasičů vyhlášen požární po‑
plach a  jednotka byla vyslána 
Krajským operačním středis‑
kem Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje 
k  technické pomoci  – odstra‑
nění spadlého stromu přes sil‑
nici na komunikaci I. třídy nad 
Masarykovou studánkou. Za 

tři minuty již vyjížděla jed‑
notka s  prvním zásahovým 
vozidlem, cisternou, k  mís‑
tu události. Za minutu již byla 
jednotka na místě, kde stála 
kolona aut, jimž bránil v prů‑
jezdu silný strom ležící přes 
silnici. Hasiči ihned začali po‑
mocí motorové pily strom ro‑
zřezávat. Protože na místě 
opravdu hodně foukalo, pory‑
vy větru byly více a víc silnější, 
dokonce bylo z přilehlého lesa 

slyšet, jak se lámou koruny 
stromů. Velitel jednotky pro‑
to upozornil všechny zasahu‑
jící členy, aby si dávali pozor. 
Vtom zapraskalo hned ved‑
le zasahujících hasičů a  ozva‑
la se rána přímo za jejich zády. 
Došlo k  pádu dalšího silného 
stromu, tentokrát bohužel na 
cisternu. Protože hrozilo pří‑
mé ohrožení nejen hasičů, ale 
především lidí v osobních vo‑
zidlech, kterým spadlé stromy 
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bránily v  průjezdu, hasiči co 
nejrychleji provedli rozřezání 
těchto stromů.

Na místo události dorazilo 
druhé zásahové vozidlo naší 
jednotky. Všichni zasahují‑
cí hasiči se soustředili pře‑
devším na odklízení stromů 
a  uvolnění cesty uvízlým vo‑
zidlům, což se během pár mi‑
nut povedlo. Ihned potom se 
kolona v obou směrech rozje‑
la a všichni rychle odjeli z mís‑
ta ohrožení a na místě zůstali 
pouze hasiči. Vítr však i nadá‑
le lámal koruny stromů, a pro‑
tože i hasiči byli v ohrožení ži‑
vota, velitel jednotky rozhodl, 
že druhý zásahový vůz se vrá‑
tí na základnu. Na místě zů‑
stane pouze první družstvo, 
které bude čekat na příjezd Po‑
licie ČR kvůli zadokumentová‑
ní poškozené cisterny. Po ce‑
lou dobu se však hasiči kryli za 
cisternou, aby se tak alespoň 

trošku chránili před padající‑
mi větvemi. Když přijela poli‑
cejní hlídka na místo události, 
byl vítr tak silný, že si policisté 
udělali jen pár fotek a rozhod‑
li, že se vše sepíše až na hasič‑
ské zbrojnici, protože na mís‑
tě události je to nebezpečné. 
Jednotka nastoupila do rozbité 
cisterny a opatrně se tedy vrá‑
tila na svoji základnu, kde bylo 
vše zaprotokolováno a událost 
byla uzavřena.

Takto proběhl zásah, jenž 
na půl roku připravil jednot‑
ku o  cisternu. Řada místních 
hasičů si uvědomila, že i  té‑
měř banální zásah, kterých 
máme nespočet, se může stát 
hodně nebezpečným. Tuto 
akci zastávečtí hasiči přihlá‑
sili do ankety Dobrovolní ha‑
siči roku 2019, kde soutěžili 
o  nejnáročnější zásah s  ostat‑
ními jednotkami z jižní Mora‑
vy. Po vyhodnocení odbornou 

porotou, tvořenou zástupci ze‑
jména profesionálních hasičů, 
postoupil zásah zastáveckých 
hasičů do finále, tedy mezi pět 
nejlepších. O dalším umístění 
již rozhodovala veřejnost za‑
síláním hlasů SMS zprávami, 
anebo na internetu. Napětí, 
jak vše dopadlo, ukončilo Slav‑
nostní vyhlášení ankety Dob‑
rovolní hasiči roku 2019, kte‑
ré proběhlo v BobyHall v Brně. 
Obsadili jsme druhé mís‑
to! Toto umístění samozřej‑
mě naše hasiče velice potěšilo 
a k tomu ještě jednotka získa‑
la šek na 45 000 Kč na poříze‑
ní vybavení i  věcné ceny jako 
například LED reflektor. Z na‑
šeho úspěchu máme velkou ra‑
dost. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří nás podpořili a po‑
slali nám svůj hlas. Moc si toho 
vážíme.

zastávečtí hasiči

Hokejové informace
Vážené čtenářky a vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, 
hokejová sezona 2019/2020 je již v plném proudu, a tak mi 
dovolte, abych vás v krátkosti informoval o tom, co je nového 
v klubu HC Zastávka a co důležitého se v souvislosti 
s ním událo v dosavadním průběhu sezony.

Svůj příspěvek tradičně roz‑
dělím dle věkových kategorií 
a  začnu seniorským hokejem, 
v našem případě zastoupeným 
hráči A  mužstva, kteří hájí 
barvy klubu v Krajské soutěži 
mužů Vysočina.

Tým HC  Zastávka vedený 
osvědčenou dvojicí trenérů 

Pavlem Nohelem a  Bohumi‑
lem Gejdošem se v letní pauze 
a  zkraje sezony jako obvykle 
zčásti proměnil. Zaznamenali 
jsme dva odchody hráčů, kon‑
krétně Petra Soběského a  Da‑
vida Matala, nicméně poměrně 
včas se podařilo kádr vhod‑
ně doplnit o čerstvé posily. Od 

podzimu tak s  týmem nově 
trénují a k zápasům nastupují 
utočníci David Svoboda, Domi‑
nik Šlégl, Filip Roubal a obrán‑
ci Roman Lučivňák s Viktorem 
Kousalem. Od těchto přícho‑
dů si slibujeme větší konku‑
renci na ledě a  lepší rozlože‑
ní sil týmu v průběhu náročné 
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soutěže. Oběma hráčům, kte‑
ří naše mužstvo opustili, bych 
chtěl touto cestou poděkovat 
za odvedenou práci, novice 
v kádru vítám a přeji, ať se jim 
u nás daří.

Změn nedoznala jen sestava 
našeho mužstva, ale i  samot‑
ná soutěž. Do KSM Vysočina 
se po pauze vrátilo družstvo 
SK Telč a  novým účastníkem 
je HC  Spartak Polička. Počet 
startujících mužstev se zvý‑
šil na sedm a  kvalita soutě‑
že šla rázem nahoru. Už od 
prvního vhazování v  rám‑
ci prvního kola bylo jasné, 
že letošní ročník bude opro‑
ti loňské komornější pětičlen‑
né lize pro hokejisty náročněj‑
ší a  pro diváky atraktivnější. 
Naše mužstvo se s touto situa‑
cí zatím nedokázalo úplně vy‑
rovnat a  po odehrané první 
třetině základní části nasbí‑
ralo jen zlomek bodů z maxi‑
málně možných. Panika jis‑
tě není na místě. Probíhající 
ročník má ještě mnoho zápa‑
sů na programu, navíc herní 
projev není špatný. Pevně vě‑
říme, že se se stabilnějšími vý‑
kony dostaví i  lepší výsledky. 
Naše cíle se v  žádném přípa‑
dě nemění  – chceme postou‑
pit do play off (tzn. umístit se 
do 4. místa) a ve vyřazovacích 
bojích odehrát důstojnou roli. 
Pomoci ke zlepšení nám mů‑
žete i  vy jako diváci. Nejbliž‑
ší utkání odehrajeme na ZS 
v Rosicích 4.  ledna 2020 pro‑
ti Velké Bíteši B. O všech zápa‑
sech informujeme na našem 
webu www.hczastavka.cz. Po‑
řádáme i výjezdy na venkovní 
utkání. Přijďte nás podpořit! 
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V  povzbudivé atmosféře není 
žádný soupeř neporazitelný.

Od hokeje dospělých a od vý‑
sledků teď přejdu k  mládež‑
nickým kategoriím, kde na‑
opak výsledky hrají jen malou 
roli. Na prvním místě je láska 
ke hře a  zdraví malých hoke‑
jových hvězdiček. V  kategorii 
mladších žáků jsme svědky vý‑
razného zlepšení ve hře oproti 
předchozí sezoně. Po rozšíření 
trenérského týmu o Pavla Šev‑
číka, který doplnil stávající tre‑
néry Aleše Vránu a Petera Ge‑
jdoše, se zkvalitnil tréninkový 
proces, což následně přines‑
lo ovoce v  zápasech, v  nichž 
naši žáci začali nahánět týmy, 
jejichž mládežnické katego‑
rie mají výrazně bohatší tradi‑
ci. Svou roli jistě hraje i  to, že 
mladší žáci mají konečně sta‑
bilní zázemí ve formě vlastní 
kabiny a  ustálený program tří 
tréninků týdně. Též oceňuji vy‑
tvoření dobrého kolektivu dětí 
a odpovědný a vstřícný přístup 

vedoucího mužstva Jana Žid‑
ka při nezbytné komunikaci 
s  rodiči a  při distribuci infor‑
mací všem zainteresovaným 
stranám.

Stejně nadějně se jeví vývoj 
v  mladších kategoriích, tedy 
v  přípravkách. Jednak je po‑
těšující stabilní základna dětí, 
druhak obraz hry a  vyrovna‑
né zápasy s  týmy jako Kome‑
ta, Technika, Blansko, Znojmo 
a dalšími ukazují, že kurs, kte‑
rým jsme se vydali, je nastaven 
správně. Všem mladým hrá‑
čům se snažíme zajistit co nej‑
příznivější podmínky pro osob‑
ní rozvoj. Děti trénují třikrát 
týdně na ledě a  k  tomu mají 
jednu tréninkovou jednotku na 
umělém povrchu v  Říčanech, 
anebo v  sokolovně v Zastávce. 
Jednotlivé kategorie se účastní 
turnajů, které zaštiťuje hokejo‑
vý svaz, a hrají přátelské zápa‑
sy dle domluvy s jinými kluby. 
Ať už se jedná o  4.  třídu (tre‑
néři Petr Coufal a Pavel Matal, 
vedoucí týmu Jiří Korotvička), 
3. třídu (trenéři František Pav‑
loušek a Roman Grulik, vedou‑
cí týmu Ladislav Tkáč), nebo 
2.  třídu (trenérské vedení Ro‑
man Matýšek, Vladimír Kozá‑
rek, Marek Procházka a Mari‑
ana Marešová, vedoucí Lenka 
Kučerová), na všech úrovních 
panuje pod dohledem šéftrené‑
ra mládeže Adama Šedého sou‑
lad metodických principů s lid‑
ským přístupem a  trpělivou 
prací, za což bych chtěl všem 
výše uvedeným poděkovat. 
Nelze opomenout ani školič‑
ku bruslení, která pro ty nej‑
menší zájemce o pohyb na ledě 
nabízí elementární průpravu 

pod vedením zkušených trené‑
rů a trenérek. Kurz probíhá od 
2. listopadu 2019 každou sobo‑
tu dopoledne.

Na závěr mi dovolte vyu‑
žít tento prostor k poděkování 
našim sponzorům z  řad míst‑
ních společností a  partnerům 
z řad obcí našeho regionu, bez 
jejichž pomoci a  dlouhodobé 
spolupráce by tento článek jistě 
nebyl v takovém povzneseném 
duchu. Mé poděkování rovněž 
míří ke všem, kteří se aktivně 
podílí na plynulém chodu klu‑
bu ať už na ledě, nebo mimo něj 
a dobře tedy vědí, že nic se neu‑
dělá samo. Děkuji také rodičům 
našich mládežníků za jejich 
příkladný přístup k  logistice 
a za respektování nastavené fi‑
lozofie vztahu rodič–dítě–tre‑
nér. Věřím, že každá povedená 
přihrávka, střela nebo gól z ho‑
kejky našich malých svěřen‑
ců je dostatečně sladkou od‑
měnou za zdánlivě nekonečný 
maraton cestování na stadion 
a zpátky.

Všem přeji krásné svátky 
a úspěšný nový rok 2020.

Vladislav Klos, 
předseda HC Zastávka
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Šachisté TJ Čechie Zastávka 
zahájili novou sezonu
MČR školních družstev 2019 
ve Zlíně

Ve Zlíně proběhlo ve dnech 
17. a  18. 6. 2019 MČR školních 
družstev. A  družstvo G  TGM 
Zastávka bylo při tom! V kate‑
gorii středních škol startova‑
lo na divokou kartu ve slože‑
ní Dumek David, Žaža Martin, 
Pečenka Petr, Motl Václav. Po 
prvním hracím dnu (5 zápasů) 
přenocovali chlapci na 12. mís‑
tě jako překvapivě nejlepší ji‑
homoravské družstvo. Dru‑
hý den se ale našim chlapcům 
moc nevedlo a postupně pada‑
li výsledkovou listinou až na 
konečné 21.  místo. Což je ale 
o  jedno místo lepší než star‑
tovní číslo, tedy mírný úspěch, 
prakticky potvrzení papíro‑
vých předpokladů.

Srpnové ztráty
Na začátku srpna řady na‑

šeho Áčka navždy opustil po 
dlouhé těžké nemoci ve věku 
nedožitých 65  let Miloš Šic. 
Čest jeho památce! Na konci 
srpna přestoupili do Náměš‑
tě sourozenci Žažovi. Přejeme 
jim hodně úspěchů v  nových 
barvách!

MMAS 2019
Již tradičně se v  obdo‑

bí podzimních prázdnin ko‑
nalo v  Koutech nad Desnou 
Mistrovství Moravy a  Slez‑
ska mládeže. Náš oddíl zastu‑
poval v  kategorii  U12 Daniel 

Švagr, který si na vlastní kůži 
vyzkoušel první velkou ša‑
chovou akci. A  hned napopr‑
vé si stanovil smělý cíl: zís‑
kat 3 body. Důkladná příprava 
a  rozbory odehraných par‑
tií (velké poděkování M.  Hu‑
rtovi a  R.  Slepánkové!) se mu 
vyplatily, neboť cíl byl splněn! 
Blahopřejeme!

KP DM 1: překvapivý 
rozjezd

Od pondělka 4. 11. 2019 jsem 
trnul, jestli se vůbec najde pět 
dětí, aby družstvo hrálo v  pl‑
ném počtu (a  to je na soupis‑
ce 16  jmen!). Naštěstí se to 
povedlo. Jenže když vám vy‑
padnou první dvě desky a tak‑
řka celý prostředek soupis‑
ky, tak už můžete jen doufat, 
že soupeři taky nenastoupí 
v plné síle. Však to znáte. V so‑
botu 9.  11.  2019 jsme vyrazili 

na první sraz KP  DM do řeč‑
kovické sokolovny. Tento‑
krát se ovšem nehrálo v  sále, 
kde se konají turnaje ze seri‑
álu  KP (na parketách se pro‑
háněli s míčem futsalisté), ale 
nahoře v  klubovně na galerii. 
Mírně opožděný začátek způ‑
sobilo čekání na pár opozdil‑
ců z  Rozrazilu. Ale děti svojí 
rychlostí tento hendikep hra‑
vě smazaly. A  poslední par‑
tie 3.  kola skončila těsně po 
13.  hodině… Doprovodný tur‑
naj se prakticky nekonal, pro‑
tože párem náhradníků dispo‑
noval pouze Duras. V  prvním 
kole jsme nastoupili (jako hos‑
té) proti papírově nejsilnější‑
mu soupeři skupiny  – domá‑
címu Durasu. Daniel Švagr 
sehrál velmi vyrovnaný duel 
s  Martinem Lúčem, ale Cai‑
ssa byla nakloněna domácím. 
Podobně neuspěli ani Tomáš 
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Hudec na dvojce a  Šimon Ře‑
hák na trojce. Alenka Pokor‑
ná na čtyřce přehlédla odtažné 
napadení dámy. Lukáš Hudec 
se první tři tahy trochu trápil 
se zápisem, ale pak už mu šel 
zápis jako zkušenému harcov‑
níkovi. Na šachovnici však ne‑
našel na soupeře vítězný re‑
cept. Výsledek 5:0 pro domácí 
je až moc zavádějící, proto‑
že na šachovnicích to zdaleka 
tak jednoznačně nevypadalo. 
Ve druhém kole jsme jako do‑
mácí hráli proti Rozrazilu  B. 
Zde jsem tajně doufal v bodo‑
vý zisk. Nejprve svého první‑
ho vítězství v  zapisovací par‑
tii docílil Lukáš. Jak Lukáš, tak 
jeho soupeř brali zápis velmi 
vážně, celou partii diskutova‑
li o  tom, kdo a  co vlastně za‑
hrál a  jestli mají tahy správ‑
ně v partiáři. Lukáš postupně 
svého soupeře přehrával, až 
mu do koncovky zbyla věž, 
dva střelci a 4 pěšáci proti krá‑
li, věži a 5 pěšákům. V koncov‑
ce vyměnil věže, střelci pobral 
volné pěšáky a  svým pěšcem 
si už už došel pro dámu, když 

soupeř vzdal. Pro oko divá‑
ka to byla partie plná zvra‑
tů a  štěstí více přálo našemu 
hráči. Šimon sehrál podobně 
divokou partii. Nejprve sou‑
peři rozbil královské křídlo 
po malé rošádě, pak předve‑
dl krásný dvojí úder jezdcem 
na královský pár, takže už to 
vypadalo, že s  dámou víc po‑
hodově vyhraje. Jenže v  jed‑
né chvíli nechal svoji útočí‑
cí dámu napospas soupeřově 
věži a rázem byla partie vyrov‑
naná. Za chvíli ovšem už měl 
zase věž navíc a hrála se kon‑
covka 2 věže a jezdec proti věži 
a  dvojici střelců (pěšáky ná‑
hodně rozptýlené po šachov‑
nici nepočítám). Šimon nako‑
nec postavil věže tak šikovně, 
že dal mat na 6.  řadě. Dani‑
el získal prakticky již v  zahá‑
jení figuru, aby ji po několika 
tazích vrátil. Ale to už měl vy‑
hlédnutou lepší oběť  – soupe‑
řovu dámu. Ale ještě dříve sti‑
hl nadělit soupeři mat. Tomáš 
a Alenka smolně prohráli. Zví‑
tězili jsme 3:2. Hurá, přání se 
splnilo!

Ve třetím kole jsme jako 
hosté hráli proti čtyřčlen‑
nému dívčímu družstvu  (!) 
Rozrazilu  „A“. Lukáš tak na 
páté desce připsal na konto 
družstva celý bod a  sehrál se 
mnou cvičnou partii pro pilo‑
vání zapisování. Bohužel To‑
máš při materiální převaze 
utrpěl nešťastný mat a  bylo 
srovnáno. Pak Šimon přehlé‑
dl kombinaci soupeřky, ze 
které vyšel o celou věž chud‑
ší a s věží víc soupeřka doved‑
la partii do vítězného konce. 
Alenka byla nucena v koncov‑
ce vyjít s  králem do centra, 
což se stalo osudným. Výsle‑
dek zápasu korigoval Daniel, 
kterému do pěšcové koncovky 
zbyl navíc střelec. Toho oběto‑
val na odstranění pěšce jdou‑
cího do dámy, aby si naopak 
mohl postavit svoji vlastní 
dámu, kterou pak předpiso‑
vě zahnal soupeřčina krále do 
rohu, aby mu tam nadělil mat. 
Prohráli jsme těsně 2:3. Další 
sraz se hraje 14. 12. 2019 u nás 
v Zastávce v Dělnickém domě.

Okresní přebor družstev 
(dospělých) – na úvod Áčko 
porazilo Ivančice B 5:3

Kvůli časové kolizi se sou‑
středěním taneční skupi‑
ny Mighty Shake Zastávka 
se utkání hrálo v  prostorách 
DDM. Ráno jsme během asi 
10  minut nachystali v  sále 
osm stolků a  po odevzdání 
soupisek se mohlo 1.  kolo le‑
tošního ročníku zahájit. Áčko 
nastoupilo takřka v  základ‑
ní sestavě (nenastoupil Libor 
Diviš), hostům chyběli ze zá‑
kladní sestavy dva borci. Když 
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se autor těchto řádek vrátil na 
místo zápasu kolem 13:00, 
bylo v  zápise o  utkání 5  re‑
míz (1.–4. a  8. deska) a  jedna 
výhra na 7. desce. Závěr utká‑
ní byl celkem dramatický  – 
dohrávaly se 2  partie za sta‑
vu 3,5:2,5. Jan Karber vypadal 
s  panem Práškem na prohru, 
protože ivančický pěšec se po 
krajním sloupci blížil nebez‑
pečně do dámy. Když už stál 
na předposlední řadě, obje‑
vil se motiv věčného šachu 
dámou, s  čímž se hráč hostů 
nemínil smířit. Ke své smů‑
le ovšem při uhýbání králem 
vstoupil na pole, kde dostal 
jezdcem vidličku na králov‑
skou dvojici a vzdal. Následně 
se Ruda Klapal s  panem Ko‑
čím dohodli na remíze, když 
na šachovnici stáli už jen krá‑
lové a  2  pěšci na každé stra‑
ně. Remízu si mohli dát už asi 
o  hodinu dříve, ale zkoušeli 
nejprve věžovku, pak pěšcov‑
ku. Chybkami si komplikova‑
li život (a  pozici), ale naštěs‑
tí si chyby vzájemně „vraceli“, 
a  tak výsledná remíza byla 
(alespoň podle názoru autora 
příspěvku) zasloužená.

Ve druhém kole přišla remí‑
za ve Střelicích, když bodovali 

Robert Beseda, Jiří Kubíček, 
Petr Pečenka a Karel Jahn. Své 
krále před soupeři sklonili On‑
dřej Hudec, Libor Diviš, Ru‑
dolf Klapal a Jan Karber.

Ve třetím kole jsme v  osla‑
bené sestavě utrpěli porážku 
3:5. Libor Diviš, Robert Beseda, 
Karel Jahn, Petr Wehrenberg, 

Dušan Lacko a Aleš Dumek re‑
mizovali. Prohru si připsali 
Rudolf Klapal a Jan Karber.

Šachisté přejí všem čtená‑
řům krásné Vánoce a všechno 
nejlepší v novém roce!

Aleš Dumek, Šachy Zastávka

P Družstvo Z + = ‑ B Sk V
1 ŠK Lokomotiva Brno F 2 2 0 0 6 10.5 7
2 ŠK Kuřim D 2 2 0 0 6 9.5 7
3 Šachy Zastávka 2 1 1 0 4 9.0 6
4 ŠK Kuřim E 2 1 0 1 3 8.0 5
5 ŠK Sokol Tišnov B 2 0 1 1 1 7.5 5
6 TJ Slovan Ivančice B 2 0 1 1 1 7.0 3
7 ŠK Střelice B 2 0 1 1 1 6.5 5
8 ŠK Lokomotiva Brno E 1 0 0 1 0 3.0 1
9 ŠK Kuřim K 1 0 0 1 0 3.0 1

Tabulka po 2. kole:

P Družstvo Z + = ‑ B Sk V
1 ŠK Kuřim D 3 3 0 0 9 15,5 15
2 ŠK Kuřim E 3 2 0 1 6 12,5 9
3 ŠK Lokomotiva Brno F 2 2 0 0 6 10,5 7
4 Šachy Zastávka 3 1 1 1 4 12,0 6
5 ŠK Střelice B 3 1 1 1 4 11,0 9
6 ŠK Lokomotiva Brno E 2 1 0 1 3 8,0 3
7 ŠK Sokol Tišnov B 3 0 1 2 1 11,0 8
8 TJ Slovan Ivančice B 3 0 1 2 1 10,5 6
9 ŠK Kuřim K 2 0 0 2 0 5,0 2

Tabulka po 3. kole:
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Podzim fotbalistů TJ Čechie Zastávka
„A“ mužstvo TJ Čechie Zastávka zakončilo podzimní část 
sezony 2019/2020 na krásném 3. místě. Toto umístění, stejně 
tak i počet získaných bodů je prozatím nejlepším výsledkem, 
kterého naše mužstvo po podzimní části dosáhlo.

Zejména z  domácího hřiš‑
tě si naši fotbalisté udělali ne‑
dobytnou tvrz, když ze šesti 
odehraných zápasů ani jednou 
neodešli poraženi a získali cel‑
kem 14  bodů z  18 možných. 
Nejlepším střelcem naše‑
ho mužstva se stal Jan Reiter, 
který dokázal rozvlnit sítě 

soupeřů celkem sedmkrát. 
Velmi slibně rozehranou se‑
zonu budou naši borci chtít 
potvrdit i v  jarní části. Pokusí 
se udržet, nebo i vylepšit vel‑
mi lichotivé postavení v tabul‑
ce. Jarní část sezony vypuk‑
ne, po dlouhé zimní přestávce, 
na konci března. Myslím, že 

nejen hráči, ale i  fanoušci se 
jistě těší na další fotbalová klá‑
ní, která se odehrají v  našem 
krásném sportovním areálu.

Dovolte mi, abych závě‑
rem poděkoval všem hrá‑
čům za jejich přístup a  nasa‑
zení v  dosavadním průběhu 
sezony. Realizačnímu týmu 
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V soutěžích přípravek je kla‑
den důraz na samotnou radost 
ze hry a nezatěžování nejmen‑
ších fotbalistů a fotbalistek vý‑
sledky a umístěním v tabulce. 
Z  tohoto důvodu v článku na‑
jdete pouze stručné shrnutí 
těchto kategorií. Děti v katego‑
rii starší přípravky nastoupily 
na podzim celkem do jedenácti 
mistrovských utkání, v  nichž 
vstřelily celkem 54 branek, za 
což jim patří velká pochvala. 
Dále se kluci a holky této věko‑
vé kategorie (U9 – U10) scháze‑
li dvakrát týdně na trénincích 
a svoji sezonu si zpestřili i ně‑
kolika turnaji.

Rk. Družstvo Záp. + 0 ‑ Skóre Body

1 FK Kunštát 13 12 1 0 51:13 37

2 FK Zbraslav 13 9 3 1 37:22 30

3 TJ Čechie Zastávka 13 7 4 2 24:14 25

4 Sokol Dobšice 13 7 1 5 29:18 22

5 TJ Viktoria Želešice 13 7 0 6 27:21 21

6 RAFK 13 6 2 5 26:26 20

7 TJ Sokol Novosedly 13 6 1 6 19:31 19

8 SK Slatina 13 5 2 6 21:22 17

9 SK Šlapanice 13 5 2 6 27:31 17

10 FC Slovan Brno 13 5 1 7 17:16 16

11 FC Soběšice 13 4 1 8 17:28 13

12 SK Vojkovice 13 3 2 8 23:38 11

13 AFK Tišnov 13 2 3 8 16:29 9

14 SK Žebětín 13 1 1 11 15:40 4

Rk. Družstvo Záp. + 0 ‑ Skóre Body

1 START Brno 11 10 1 0 36:4 31

2 FC Dosta Bystrc – Kníničky 11 9 1 1 64:14 28

3 Střelice 11 9 1 1 47:13 28

4 Mokrá ‑Horákov/Ochoz 11 8 0 3 34:16 24

5 Troubsko 11 5 1 5 40:33 16

6 Kahan 11 4 1 6 19:22 13

7 Ořechov 11 4 1 6 19:29 13

8 Milešovice 11 4 0 7 33:51 12

9 Vojkovice B 11 3 2 6 21:31 11

10 Veverská Bítýška 11 2 1 8 13:33 7

11 RAFK B 11 2 1 8 12:44 7

12 Chrlice 11 1 0 10 13:61 3

Tabulka po podzimní části:

DOROST

FKM Kahan po podzimu 2019
Následující tabulky přináší umístění jednotlivých družstev 
FKM Kahan po podzimní části soutěží v roce 2019.

našeho „A“ mužstva ve slože‑
ní: Petr  Gamba, Martin Ho‑
vězák, Lenka Slezáková, dále 
sportovnímu manažerovi Pe‑
tru Hovězákovi a  výkonnému 
výboru za jejich obětavou prá‑
ci a pomoc v rozvoji TJ Čechie 
Zastávka, a  to nejen v  rámci 
fotbalového oddílu.

Úplným závěrem bych chtěl 
jménem vedení TJ  Čechie Za‑
stávka poděkovat obci Zastáv‑
ka za podporu v  roce 2019. 
Velmi si této podpory váží‑
me a je nám ctí reprezentovat 
naši obec na úrovni krajské 
i celorepublikové.

Jan Pospíšil, 
TJ Čechie Zastávka
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Děti z  kategorie mladších 
přípravek (U5 – U8) odehrály 
celkem deset soutěžních utká‑
ní, ve kterých nasázely soupe‑
řům celkem 103 gólů. I našim 
nejmladším patří velký dík 
a  pochvala. Stejně jako star‑
ší spoluhráči, tak i  naše nej‑
mladší naděje trénovaly dva‑
krát týdně a  zúčastňovaly se 
různých turnajů.

Za veškeré výsledky, které 
jsou výše uvedené, patří dík 
nejen dětem a  jejich rodičům, 
ale také trenérům. Jmenovitě 
to jsou: Zdeněk Baštař, Libor 
Moos, Jaroslav Kotačka, Mar‑
tin Musil, Hynek Minář, Lukáš 
Horký, Radek Prokeš, Petr Po‑
spíšil, Michal Kříž, Petr Žabka, 
Zdeněk Pospíšil.

Závěrem mi dovolte podě‑
kovat obcím Zastávka a  Zbý‑
šov, které podporují náš klub 
a  tím poskytují možnost dě‑
tem sportovat.

Jan Pospíšil, 
FKM Kahan

MLADŠÍ ŽÁCI
Rk. Družstvo Záp. + 0 ‑ Skóre Body

1 TJ START Brno 13 11 2 0 91:19 35

2 Žijeme hrou 13 9 3 1 101:30 30

3 FK Znojmo 13 8 4 1 55:28 28

4 FC Soběšice 13 8 2 3 49:38 26

5 Žebětín/Bystrc 13 7 2 4 49:36 23

6 Vyškov „B“ 13 6 4 3 55:42 22

7 TJ TATRAN Rousínov 13 5 3 5 42:49 18

8 FKM Kahan 13 5 0 8 42:37 15

9 FC Medlánky 13 4 2 7 44:51 14

10 FC Boskovice „B“ 13 4 2 7 34:84 14

11 TJ Tatran Bohunice 13 4 1 8 29:44 13

12 FKD 13 3 2 8 2 4:40 11

13 Malá Haná Knínice/Svitávka 13 1 2 10 18:67 5

14 Rájec ‑Jestřebí/Ráječko 13 1 1 11 23:91 4

Rk. Družstvo Záp. + 0 ‑ Skóre Body

1 TJ START Brno 13 13 0 0 75:6 39

2 FK Znojmo 13 12 0 1 98:9 36

3 FC Medlánky 13 11 0 2 92:12 33

4 FKD 13 10 0 3 46:34 30

5 TJ TATRAN Rousínov 13 8 0 5 48:27 24

6 TJ Tatran Bohunice 13 6 0 7 59:50 18

7 Vyškov „B“ 13 6 0 7 44:36 18

8 Žebětín/Bystrc 13 6 0 7 43:55 18

9 FKM Kahan 13 5 0 8 30:43 15

10 FC Boskovice „B“ 13 5 0 8 40:54 15

11 Žijeme hrou 13 5 0 8 28:67 15

12 Malá Haná Knínice/Svitávka 13 2 1 10 21:48 7

13 FC Soběšice 13 1 1 11 6:72 4

14 Rájec ‑Jestřebí/Ráječko 13 0 0 13 8:125 0

STARŠÍ ŽÁCI
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Akce ZUŠ – pro vánoční naladění 
nebo prostě pro radost
Našižácipracujínejen
na rozvojisvéhovzdělání,
alenezapomínajíani
přispívatkekulturnímu
děnív našíobci.Svým
vystoupenímoslavili
třicátévýročísametové
revolucea doprovodínás
i dovánočníhočasu.

Vzhledem ke kulatému vý‑
ročí se letos k  připomínce lis‑
topadových událostí roku 1989 
v naší zemi konalo mnoho akcí, 
a ani Zastávka nebyla výjimkou. 
O hudbě je známo, že má velkou 
moc spojovat lidi. Jak jinak tedy 
oslavit tento svátek než kon‑
certem, a  to žákovským – tedy 
studentským. Také program 
koncertu uvedeného panem 
starostou odrážel slavnostní 
příležitost  – v  žánrově pestré 

paletě převažovaly skladby čes‑
kých autorů. Rád bych poděko‑
val vedení obce, která byla hlav‑
ním pořadatelem, dále vám, 
kdo jste se zúčastnili, a  zejmé‑
na všem vystupujícím žákům, 
kteří obětovali své volné ne‑
dělní odpoledne. Odměnou jim 
ovšem kromě potlesku poslu‑
chačů bylo tentokrát i  bohaté 
občerstvení určené pro všechny 
zúčastněné.

Připravit přednes sklad‑
by tak, aby mohla být provede‑
na na koncertě  – s  dynamikou 
a  s  potřebnou jistotou, kterou 
získá účinkující  – není snadná 
věc. Pro naše mladé „profíky“ 
to ale není problém. Přesně mě‑
síc od výše uvedeného koncertu 
si zahrají znovu, tentokrát ale 
se zcela odlišným repertoárem. 
V úterý 17. prosince 2019 zazní 

koledy a  další vánočně laděné 
skladby na vystoupení pro naše 
starší spoluobčany v Domě pro 
seniory. O  den později 18.  pro‑
since 2019 se od 17 hodin usku‑
teční Vánoční koncert v  Děl‑
nickém domě, na který touto 
cestou srdečně zvu všechny čte‑
náře Zastáveckého zpravodaje.

Adventní čas nám nabízí 
hlavně záplavu lákadel vybíze‑
jících k nákupu či zábavě a čas‑
to probouzí i stres z toho, co je 
ještě třeba připravit. Přesto, 
vyhledáváme ‑li spíše akce pro 
potěšení ducha, je možné na‑
lézt i několik takových – napří‑
klad tento náš Vánoční koncert. 
Budu rád, když přijmete mé po‑
zvání a  přijdete si poslechnout 
naše žáky. Ať už pro vánoční na‑
ladění, nebo prostě pro radost.

Jiří Skřípek, ZUŠ Zastávka
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Krátce z DDM
Jeprosineca rok2019
se pomalublížíkesvému
konci.Jsmerádi,žei letosjsme
s vámimohliprožítspoustu
krásnýchakcí.Byloradostí
sledovatzájem,nadšení,
hravosta snahuvašichdětí
přirůznýchúkolech,nebo
jentakpřivolnézábavě.

S  podporou obce se podaři‑
ly tradiční akce jako například 
Den dětí, Hornické slavnos‑
ti, Začarovaný les a  další. Rád 
bych poděkoval všem organi‑
zacím obce, které se na akcích 
podílely, ale hlavně lidem, kte‑
ří opravdu pomáhají a bez kte‑
rých by tyto akce nebylo možné 
nachystat a uskutečnit. Věřím, 
že i vám přinesly spoustu potě‑
šení. A pokud byste rádi přispě‑
li i vy prací na společném živo‑
tě obce, neváhejte a oslovte nás 
na některé budoucí akci. Rádi 
mezi sebe přivítáme „novou 
krev“ a  nové nápady, aby dal‑
ší akce byly i  nadále nápadité 
a bylo radostí se setkávat.

Za náš „domeček“ vás mohu 
ujistit, že i  na příští rok chys‑
táme spoustu akcí. Jen namát‑
kou: v  únoru příměstský tá‑
bor v  čase jarních prázdnin. 
Již v  únoru budete moci své 
děti přihlásit na letní tábory. 
V  březnu nebude chybět kar‑
neval a stolní tenisté se mohou 
utkat O pohár starosty obce ve 
stolním tenisu.

Ale vraťme se zpět do pro‑
since. Je adventní čas a  já vám 
za všechny zaměstnance DDM 
Zastávka přeji klidný čas roz‑
jímání a  spoustu příjemných 
chvil strávených v kruhu rodi‑
ny. Dětem, aby našly pod stro‑
mečkem vše, co si přejí. Všem 
popřeji hlavně hodně zdraví, 
domácí pohody a  šťastný rok 
2020!

Michal Kříž, 
za pracovníky DDM

Nové školní dílny
Předmětem projektu je mo‑

dernizace odborné učebny ZŠ 
Zastávka (dílny). Projekt je 
navázán na rozvíjení klíčo‑
vých kompetencí v  technic‑
kých a  řemeslných oborech. 
V  rámci projektu již došlo ke 
stavebním úpravám dotče‑
ného objektu, pořízení vyba‑
vení učebny a  didaktických 

pomůcek. Dále byla zajiště‑
na bezbariérovost prostřed‑
nictvím koupě schodolezu 
a úpravy WC.

Hlavním cílem projektu je 
zvýšení kvality a  dostupnos‑
ti infrastruktury základního 
vzdělávání žáků ZŠ Zastáv‑
ka, a  to prostřednictvím rea‑
lizace modernizace odborné 

učebny pro výuku praktic‑
kých činností v návaznosti na 
rozvoj klíčových pracovních 
kompetencí

Celková hodnota projektu 
je 5 260 000 Kč, z  toho 95  % 
(4 997 000 Kč) bude hrazeno 
z  cizích zdrojů (finanční pro‑
středky IROP) a 5 % bude hra‑
zeno z vlastních zdrojů.
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Abeceda peněz v ZŠ
Třída 4. B se v září 2019 zapojila do projektu České spořitelny 
„Abeceda peněz – finanční gramotnost“.

Celý projekt trval tři měsí‑
ce. Děti prošly přípravou na 
projekt, úvodní hodinou s pra‑
covnicemi České spořitelny, 
návštěvou pobočky ČS v Rosi‑
cích, kde se seznámily s banko‑
matem a penězi. Zde obdržely 
3 000 Kč jako půjčku a  pode‑
psaly smlouvu o splacení.

Děti založily fiktivní fir‑
mu Art Stars Zastávka, která 
měla svého ředitele, zástupce 

ředitele a finančního poradce. 
V hodinách výtvarné výchovy 
a  praktických činností vyrá‑
běly předměty k prodeji na zá‑
věrečný Jarmark. Projekt byl 
zakončen Jarmarkem 20.  lis‑

topadu  2019 před pobočkou 
ČS v Rosicích, kde děti své vý‑
robky nabízely a úspěšně pro‑
dávaly. Krásné byly i  hudební 
vstupy, do kterých se všech‑
ny děti zapojily. Bez ostychu 
se postavily před publikum 
a  ukázaly, co vše dokážou za‑
zpívat a  zahrát na různé hu‑
dební nástroje. Mimo jiné zde 

zazněla i vlastní píseň, kterou 
si žáci sami složili. Všechna 
odehraná vystoupení, stejně 
jako originální píseň čtvrťá‑
ků měly obrovský úspěch! Co 
říci na závěr? Dětem se Jar‑
mark vydařil a  zaslouženou 
odměnou byla tržba, která vý‑
razně předčila naše očekávání. 
Z  utržených peněz děti spla‑
tily půjčku a ze zbylého zisku 
si uhradí a užijí naplánovaný, 
jimi vybraný výlet.

Velké poděkování patří ne‑
jenom dětem, ale také rodi‑
čům, kteří se spolu s dětmi za‑
pojili do Jarmarku a  po celou 
dobu projektu jim pomáhali 
a podporovali je.

Radka Hrabinová, učitelka

Projekt „Rekonstrukce bu‑
dovy vybudování školních dí‑
len ZŠ Zastávka“ je spolufinan‑
cován Evropskou unií.

Zdeněk Strnad, ředitel školy

Ze začátku se mi to moc ne‑
zamlouvalo, ale teď jsem spo‑
kojený. Jednou za čtrnáct dní 
ve čtvrtek jsme místo výuky 

vytvářeli věci na prodej. Za tři 
měsíce paní učitelka napočíta‑
la 512 výrobků. Mezi nimi byl 
pečený čaj, andělé ze dřeva 

i  z  korálků, náramky, mýdlová 
zvířátka, dřevěné obrázky a tak 
dále. Jarmark měl trvat od 14 do 
17 hodin, ale vyprodáno bylo už 

Pohled na projekt očima žáků třídy 4. A, která jarmark 
Abecedy peněz uskutečnila o týden později
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zhruba v  15:15 hod. Náš zisk je 
nečekaně vysoký. Plánujeme 
podniknout výlet do Permónia. 
Za zbytek peněz přispějeme ne‑
mocným dětem a něco si koupí‑
me do školy. Vojta

Z  naší zastávecké školy se 
Abecedy peněz zúčastnila tří‑
da 4.  A  pod jménem PERMO‑
NÍCI, s. r. o. Navštívili jsme Čes‑
kou spořitelnu, kde jsme dostali 
půjčku 3000 Kč. Měli jsme tři 
měsíce na to, abychom za dané 
peníze vyrobili pěkné výrob‑
ky. Středa 27.  11.  – jarmark za‑
čal ve 14:00 hod. Naše třída do 
hodiny vyprodala vše. Asi tak 
v 15:00 hod. si banka k sobě po‑
zvala ředitelku Kateřinu Boba‑
lovou, zástupce ředitelky Vojtě‑
cha Ševčíka, finančního ředitele 
Radima Štreita, zástupkyni fi‑
nančního ředitele Agátu Křížo‑
vou, aby přepočítali peníze. 
Zbytek dětí napínavě čekal. Pak 
všichni vyšli z banky a řekli ob‑
rovskou částku. Agáta, Adam, 
Ondra

Každý druhý čtvrtek jsme vy‑
ráběli výrobky do Abecedy pe‑
něz. Vyráběli jsme např.  trpas‑
líky, citáty, pečený čaj. Celkem 
jsme vyráběli tři měsíce. Pak 
jsme všechny výrobky nacenili. 
V den jarmarku jsme věci místo 
vyučování naložili do aut. Když 

jsme dojeli na náměstí před Čes‑
kou spořitelnu, začali jsme pro‑
dávat. Vždycky jsme se střída‑
li za stánkem a u megafonu. Na 
konci jsme sečetli, kolik jsme 
vydělali. Klárka, Anika

Začalo to vyráběním. A  pak 
přišel na řadu jarmark. Odjeli 
jsme autobusem do Rosic. Na‑
chystali jsme stánky a  zača‑
li jsme prodávat. Vyrobili jsme 
512 výrobků a do hodiny jsme je 
všechny prodali. Mezitím jsme 
chodili po náměstí a  zvali lidi 
na jarmark. Zkusili jsme si pro‑
dávat a naučili se podnikat. Pak 
začalo velké napětí a čekání na 
výsledek. Všichni se začali ra‑
dovat, objímat, házet klobouky 
a bouchat šampaňský. Máme to‑
tiž rekord jižní Moravy. Anetka, 
Katka

Byl to hezký den. Všichni 
jsme byli nervozní. Jarmark byl 
náš velký den. Byla zima a  pr‑
šelo. Vydělali jsme velkou část‑
ku. Prodávali jsme asi hodi‑
nu a půl. Ubíhalo to jako voda. 
Děkujeme rodičům, kteří nám 
pomohli s  přípravou stánků. 
Radim, Jakub

Jeli jsme do České spořitel‑
ny půjčit si 3000 Kč. Za to jsme 
si nakoupili věci na výrobky. 
Kaž dý čtvrtek jsme měli dílnu. 

27. 11. jsme měli jarmark. Za ho‑
dinu jsme prodali 512  výrob‑
ků a  vydělali hromadu peněz. 
Na oslavu jsme pili šampaň‑
ské. Prodávali jsme svícny, pe‑
čený čaj, medovníčkův mls, taš‑
ky, mýdla, sněhuláky, obrazy. Za 
peníze pojedeme do Permonia 
na dva dny spát. Zbytek peněz 
dáme nemocným dětem a kou‑
píme si něco do třídy. Byl to dob‑
rý nápad naší nejlepší paní uči‑
telky. Jarda

27. 11. jsme měli prodejní jar‑
mark. Všichni jsme se oblék‑
li jako permoníci, protože naše 
firma se jmenuje Permoní‑
ci,  s.  r.  o. Všichni jsme se báli, 
protože jsme nevěděli, co se 
bude dít. Na konec jsme se ne‑
báli. Za hodinu bylo všechno 
vyprodáno  – medový mls, ná‑
ramky, pečený čaj, svícny, an‑
dělé, sušené ovoce, tašky, levan‑
dule v pytlíku, srdce s citátem, 
rýmovník. Nakonec jsme spočí‑
tali peníze. Oslavili jsme to šam‑
páněm. Jakub, Ondra
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