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Zastávecký zpravodaj

Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,

přichází opět čas pro to, abyste mohli vzít do  rukou první 
číslo letošního ročníku ZZ a začíst se do více než padesáti jeho 
stránek.

Co ovšem bude v úvodním čísle ZZ trochu jiné, je určitý ne‑
soulad textů, pozvánek a fotografií s realitou aktuálních dní. Jak 
vlastně vzniká Zpravodaj?

Uzávěrka redakce pro dodání příspěvků do ZZ je stanovena 
vždy k poslednímu dni měsíce předcházejícího měsíci vydání, 
pro první číslo tedy v únoru. Pravidelní přispěvatelé jsou s tím‑
to srozuměni a  dobře termíny redakční uzávěrky znají. Ná‑
sleduje grafické zpracování a korektura textů, druhá jazyková 
i obrazová korektura, přesun materiálů do tiskárny. S prací tis‑
kárny se počítá nejméně deset dnů. Sečteno a podtrženo: v ur‑
čitém okamžiku už nejsme schopni ovlivnit konečnou podobu 
připravených materiálů. Proto prosíme o shovívavost a pocho‑
pení s  pasážemi textů nebo celými příspěvky neodpovídající‑
mi zcela aktuální situaci vyhlášení stavu nouze na území Čes‑
ké republiky.

S přáním pevného zdraví
Redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jsem velice rád, že jste si našli čas na otevření 
jarního číslo našeho zpravodaje. Doufám, že se i vám bude líbit takřka 
stejná barevnost tohoto vydání, jako začíná být pestrá probouzející se 
příroda kolem nás.

Vzhledem k tomu, že se sou‑
časně jedná o první číslo zpra‑
vodaje v  roce 2020, dovolte 
mi, abych využil i této příleži‑
tosti a popřál vám v roce 2020 
zejména hodně zdraví, pří‑
jemných dnů, pozitivních se‑
tkání, mnoho pohody doma 
i  v  zaměstnání a  samozřejmě 
i hodně štěstí.

Z roku 2020 již máme v obci 
za  sebou úspěšnou plesovou 
sezónu, dětský karneval, tur‑
naj ve stolním tenise, nejstar‑
ší šachový turnaj, jímž je Me‑
moriál Leoše Roztočila, stejně 
jako naopak první „jarní oví‑
nění“. Jsem velice rád, že jsem 
se s mnoha z  vás potkal i  při 
odhalení pamětní desky v bu‑
dově základní školy nejvý‑
znamnější osobnosti zastávec‑
kého školství  – pana ředitele 
RNDr. Antonína Rady.

Pevně věřím, že i ve zbytku 
roku 2020 bude pro vás kalen‑
dář akcí v naší obci přitažlivý 
a  zajímavý. Zejména pak, že 
v něm najdete co nejvíce akti‑
vit, při kterých se budete moci 
setkat a  pobavit se se svými 
bližními, sousedy, kamarády. 
V  roce 2020 si připomeneme 
dvě důležitá výročí  – 100  let 
od přijetí názvu obce „Zastáv‑
ka“ a  140  let od vzniku hasič‑
ské jednoty v  naší obci. Vět‑
šina akcí, jež jsou na  počest 

těchto výročí připravovány, 
se bude odehrávat na podzim. 
Doufám, že spolu s  organizá‑
tory na  tyto akce připravíme 
i  řadu příjemných překvape‑
ní. Protože překvapení před‑
pokládají jistou tajemnost, 
budeme vás o  jejich průbě‑
hu informovat postupně. A to 
i  třeba prostřednictvím no‑
vého webu Regionálního 
informačního centra Zastáv‑
ka, který se v  současné době 
připravuje. V  každém přípa‑
dě pevně doufám, že společně 
na podzimní akce „potrénuje‑
me“ již na akcích jarních a let‑
ních, z  nichž bych chtěl jme‑
novat například aprílový běh, 
turnaj v  mariáši, přehlídku 
voříšků ze Zastávky a  okolí, 
festival netradičních sportů, 
den dětí, Zastáveckou pouť, či 
pokračování ZasFestu. Samo‑
zřejmě jste vítáni i  na  mno‑
ha dalších akcích, jež pro vás 
obec, její příspěvkové organi‑
zace, spolky a další organizace 
připravují.

Jestliže jsem v  první čás‑
ti svého článku vyjmenoval 
věci, které můžeme plánovat 
a na které máme i vliv, v dal‑
ší části svého článku se budu 
věnovat práci víceméně věš‑
tecké. Za  nemálo let, po  něž 
mám tu čest působit ve funk‑
ci starosty naší krásné obce, se 

mi asi ještě nestalo, že nemám 
přesnou představu o  tom, co 
vše se v naší obci bude v roce 
2020 odehrávat. Na  život 
v  obci totiž může mít v  roce 
2020 vliv několik význam‑
ných akcí, o nichž obec neroz‑
hoduje, ale bude se na  jejich 
realizaci podílet nemalými fi‑
nančními prostředky. Dovol‑
te mi proto, abych se alespoň 
krátce zmínil o některých ak‑
tivitách, které nás mohou, ale 
zároveň i nemusí potkat.

Pravděpodobně nejvý‑
znamnější akcí je rekonstruk‑
ce středu obce, včetně změn 
obou zásadních křižovatek 
(na Babice u Rosic a na Zbra‑
slav). Tato akce je připra‑
vována řadu let a  v  součas‑
né době jsme skutečně těsně 
před realizací. Jaký vliv bu‑
dou mít zásadní dopravní 
omezení v  souvislosti s  tou‑
to stavbou, si umíme předsta‑
vit asi všichni, protože kaž‑
dodenně vidíme, že Zastávka 
je skutečně dopravní tepnou. 
Na  rekonstrukci komunika‑
cí bude samozřejmě navazo‑
vat i výstavba nových chodní‑
ků a parkovacích stání. Pevně 
věřím, že obci poskytované 
sliby se v  roce 2020 přetaví 
do  skutečnosti a  s  touto akcí 
se skutečně započne. Protože 
nejvýznamnějšími investory 
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jsou Ředitelství silnic a  dál‑
nic ČR (státní silnice) a Sprá‑
va a údržba silnic Jihomorav‑
ského kraje (krajská silnice), 
jsme závislí na  jejich rozhod‑
nutí. V  případě, že budeme 
mít k  dispozici jakékoliv dal‑
ší informace, budete infor‑
mováni o  průběhu akce re‑
konstrukce středu Zastávky 
všemi dostupnými informač‑
ními prostředky.

Obec Zastávka rovněž po‑
žádala o  poskytnutí dota‑
ce na  realizaci půdní nástav‑
by budovy základní školy. 
Ta v  současné době má tak‑
řka zcela zaplněnou kapaci‑
tu. Hrozí reálné nebezpečí, že 
by nemohla uspokojit poptáv‑
ku všech našich dětí pro plně‑
ní povinné školní docházky. 
Současně s  vybudováním no‑
vých tříd bude rovněž zajištěn 

bezbariérový přístup do  pro‑
stor základní školy. Vzhledem 
k  tomu, že obec nemá mož‑
nost zajistit plnění povinné 
školní docházky pro více než 
400  dětí v  jiných prostorách, 
bude nezbytné rozložit rea‑
lizaci stavby do  dvou let, aby 
se co nejvíce mohlo využít 
školních prázdnin. Vzhledem 
k tomu, že předpokládané ná‑
klady na  realizaci akce jsou 
ve  výši 40  milionů korun, je 
proto zřejmé, že i na této akci 
musíme spoléhat především 
na  orgány, na  jejichž činnost 
obec bohužel nemá vliv.

Výše uvedené postěžová‑
ní však, jak doufám, nebude 
mít vliv na  běžný život obce, 
stejně jako na  některé z  in‑
vestičních a dalších akcí, kte‑
ré by měly zlepšit život v obci. 
Obec bude nadále zlepšovat 

prostředí ve  zřízených pří‑
spěvkových organizací, bude 
pokračovat rekonstrukce ko‑
munikací zejména tam, kde 
proběhly opravy vodohospo‑
dářské infrastruktury. Obno‑
vy se dočkají dětská hřiště, 
pokračují přípravy v  nastar‑
tování zlepšení separace od‑
padů, stejně jako řada dalších 
aktivit.

Vážení spoluobčané, jsme 
na  samotném začátku roku 
2020. Přeji vám proto, abys‑
te v  něm zažili zejména věci, 
které můžete ovlivnit a  jimiž 
můžete udělat radost svým 
bližním. Přeji nám všem, aby 
se v něm narodilo hodně zdra‑
vých, krásných a  šťastných 
miminek. Prostě vše dobré 
v roce 2020!

Petr Pospíšil, starosta obce

Výpisy z usnesení z jednání 
zastupitelstva
27. 11. 2019

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona‑

ného dne 27. 11. 2019,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 

ze dne 27. 11. 2019 pana Z. S. a pana P. P.,
3. rozpočtové opatření číslo  33/2019 obce 

Zastávka,
4. obecně závaznou vyhlášku 1/2019, o míst‑

ním poplatku ze psů, která nabývá účinnos‑
ti od 1. 1. 2020,

5. obecně závaznou vyhlášku 2/2019, kterou 
se zrušuje obecně závazná vyhláška 3/2016 
s účinností od 1. 1. 2020,

6. aktualizaci propočtu poplatku za  provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra‑
vy, třídění, využívání a  odstraňování ko‑
munálních odpadů s  tím, že skutečné ná‑
klady za  rok 2018 ve  výši 1 189 052,60 Kč 
byly rozúčtovány na  jednotlivého 
občana – 467 Kč,

7. ukončení nájemní smlouvy s  panem A. Š. 
na  část pozemku p.  č.  1069/1, ostatní plo‑
cha, o výměře 27 m2 ke dni 31. 12. 2019,

8. ukončení pachtovní smlouvy mezi obcí Za‑
stávka a  panem R. M. týkající se části po‑
zemku p. č. 986, zahrada, o výměře 130 m2,

9. Ceník poplatků a služeb na rok 2020,
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10. vyhlášení dotačního programu „Individu‑
ální dotace z rozpočtu obce Zastávka na rok 
2020“,

11. termíny jednání zastupitelstva obce Za‑
stávka v  roce 2020: 29.  1., 26.  2., 25.  3., 
29.  4., 27.  5., 24.  6., 26.  8., 30.  9., 26.  10., 
25. 11., 16. 12.,

12. přidělení nájemní smlouvy na byt č. 2 v by‑
tovém domě Zastávka, Stará osada č.  p.  9 
na dobu určitou do 31. 12. 2020 manželům 
G.,

13. nájemní smlouvu s paní E. B. na byt v č. p. 9 
do 31. 12. 2020,

14. nájemní smlouvu s  paní M.  H. na  byt 
v č. p. 9 do 31. 12. 2020,

15. nájemní smlouvu s  panem J.  M. na  byt 
v č. p. 9 do 31. 12. 2020,

16. nájemní smlouvu s paní T. M. na byt v č. p. 9 
do 31. 12. 2020,

17. nájemní smlouvu s  panem J.  D. na  byt 
v č. p. 9 do 31. 12. 2020,

18. nájemní smlouvu s paní M. Š. na byt v č. p. 9 
do 31. 12. 2020,

19. nájemní smlouvu s  panem R.  K. na  byt 
v č. p. 10 do 31. 12. 2020,

20. nájemní smlouvu s  paní N.  Z. na  byt 
v č. p. 10 do 31. 12. 2020,

21. nájemní smlouvu s  panem J.  M. na  byt 
v č. p. 10 do 31. 12. 2020,

22. nájemní smlouvu s  panem P.  H. na  byt 
v č. p. 11 do 31. 12. 2020,

23. nájemní smlouvu s paní A. Š. na byt v č. p. 11 
do 31. 12. 2020,

24. nájemní smlouvu s  panem R.  M. na  byt 
v č. p. 11 do 31. 12. 2020,

25. nájemní smlouvu s paní L. P. na byt v č. p. 14 
do 31. 12. 2020,

26. nájemní smlouvu s paní E. Š. na byt v č. p. 76 
do 31. 12. 2020,

27. nájemní smlouvu s  paní G.  K. na  byt 
v č. p. 77 do 31. 12. 2020,

28. nájemní smlouvu s  paní J.  L. na  byt 
v č. p. 574 do 31. 12. 2020,

29. nájemní smlouvu s  paní D.  M. na  byt 
v č. p. 575 do 31. 12. 2020,

30. nájemní smlouvu s  paní R.  H. na  byt 
v č. p. 573 do 31. 12. 2020,

31. uzavření Přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o odstraňování a separaci komunálního od‑
padu v  obci Zastávka pro rok 2020 mezi 
obcí Zastávka a  společností KTS Ekolo‑
gie, s. r. o. a pověřuje starostu obce podpi‑
sem této přílohy.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření číslo 30/2019, 31/2019, 

32/2019 obce Zastávka,
2. informaci o  činnosti zřízených příspěv‑

kových organizací a  organizačních složek 
obce,

3. informaci starosty obce o  činnosti organi‑
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanaliza‑
cí Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),

4. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1069/1, 
ostatní plocha, o rozloze 27 m2,

5. informace o činnosti výborů zastupitelstva 
obce a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu 

obce na  rok 2020 způsobem a  v  termínu 
požadovaným platnými právními předpisy,

2. starostovi obce zveřejnit návrh středně‑
dobého výhledu obce na  roky 2021, 2022, 
2023 způsobem a v termínu požadovaným 
platnými právními předpisy,

3. starostovi obce zveřejnit dotační program 
„Individuální dotace z  rozpočtu obce Za‑
stávka na rok 2020“.

18. 12. 2019

ZO schvaluje:

1. program jednání zastupitelstva obce kona‑
ného dne 18. 12. 2019,

2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 
ze dne 18. 12. 2019 paní A. Š. a pana P. Š.,

3. rozpočtové opatření č.  36/2019 obce 
Zastávka,

4. rozpočet obce Zastávka na rok 2020,
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5. střednědobý výhled rozpočtu obce Zastáv‑
ka na roky 2021, 2022, 2023,

6. směrnici obce Zastávka pro zadávání veřej‑
ných zakázek malého rozsahu,

7. zřizovací listinu příspěvkové organizace 
obce Zastávka „Základní škola a Mateřské 
škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvko‑
vá organizace“,

8. zřizovací listinu příspěvkové organizace 
obce Zastávka „Dům dětí a mládeže Zastáv‑
ka, příspěvková organizace“,

9. zřizovací listinu příspěvkové organizace 
obce Zastávka „RIC Zastávka, příspěvková 
organizace“,

10. odpisový plán Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvko‑
vá organizace na rok 2020,

11. odpisový plán Domu dětí a mládeže Zastáv‑
ka, příspěvková organizace na rok 2020,

12. odpisový plán RIC Zastávka, příspěvková 
organizace na rok 2020,

13. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky „Protipovodňová opatření 
obce Zastávka“, kterou je nabídka uchaze‑
če EMPEMONT, s. r. o., se sídlem Železnič‑
ního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČ: 27772179,

14. uzavření smlouvy na  realizaci veřejné za‑
kázky „Protipovodňová opatření obce Za‑
stávka“ s  uchazečem EMPEMONT,  s.  r.  o. 
s  nejvýše přípustnou nabídkovou cenou 
2 267 334 Kč bez DPH a  pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy,

15. změnu uzavřené nájemní smlouvy na  byt 
v  č.  p.  11  – nájemkyně paní I.  R., smlouva 
bude doplněna o manžela pana P. R.,

16. ukončení nájemní smlouvy na  pozemek 
p. č. 1003/4 k 31. 12. 2019,

17. prominutí nájemného za pronájem Dělnic‑
kého domu v roce 2020 u příležitosti konání 
společenských akcí (ples, schůze) pro orga‑
nizace SDH Zastávka, Zahrádkáři Zastáv‑
ka, SVČ Rosice, Gymnazijní společnost z. s., 
Svaz tělesně postižených Rosice, Mighty 
Shake Zastávka, KSČM Zastávka, TJ Čechie 
Zastávka, Šachy Zastávka, Klub seniorů Za‑
stávka, Svaz neslyšících a  nedoslýchavých 

v  ČR, oblastní organizace Brno ‑venkov, 
MRS z.  s. pobočný spolek Rosice, ZŠ a MŠ 
TGM Zastávka, DDM Zastávka, ZUŠ Rosice, 
RIC Zastávka, obec Zastávka,

18. přílohu k odpisovému plánu obce Zastávka 
na rok 2019,

19. zmaření investic „Vodovodní přípojka 
Dělnický dům“, „Rekonstrukce Martin‑
ská osada“, „Přístavba DDM“ a ukládá sta‑
rostovi obce realizovat příslušné kroky 
v účetnictví,

20. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Stará osada č. p. 9,

21. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodávka 
pitné vody z vodovodu pro veřejnou potře‑
bu na odběrném místě Kopečky č. p. 512.

22. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Kopečky č. p. 512,

23. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Stará osada č. p. 10,

24. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Stará osada č. p. 11,

25. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Stará osada č. p. 569,

26. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodávka 
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pitné vody z vodovodu pro veřejnou potře‑
bu na odběrném místě Stará osada č. p. 608,

27. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je odvádě‑
ní srážkových vod kanalizací pro veřej‑
nou potřebu na  odběrném místě Havířská 
č. p. 272,

28. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je odvádě‑
ní srážkových vod kanalizací pro veřejnou 
potřebu na  odběrném místě Hutní osada 
č. p. 14,

29. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Babická č. p. 139,

30. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Havířská 272,

31. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  VAS,  a.  s., jejímž předmětem je dodáv‑
ka pitné vody z vodovodu pro veřejnou po‑
třebu a odvádění odpadních vod kanaliza‑
cí pro veřejnou potřebu na odběrném místě 
Stará osada č. p. 79,

32. schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Za‑
stávka a VAS, a. s., jejímž předmětem je do‑
dávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou 
potřebu a  odvádění odpadních vod kana‑
lizací pro veřejnou potřebu na  odběrném 
místě Nádražní č. p. 598.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření číslo 34/2019 a 35/2019 

obce Zastávka,
2. rozpočet Základní školy a Mateřské školy 

T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková orga‑
nizace na  rok 2020. Dále pak neinvestiční 
příspěvek Základní škole a Mateřské škole 
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková orga‑
nizace ve výši 4 990 000 Kč, z toho na odpi‑
sy 277 000 Kč,

3. střednědobý výhled rozpočtu Základní ško‑
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastáv‑
ka, příspěvková organizace na  roky 2021, 
2022,

4. rozpočet Domu dětí a  mládeže Zastáv‑
ka, příspěvková organizace na  rok 2020; 
dále pak neinvestiční příspěvek Domu dětí 
a  mládeže Zastávka, příspěvková organi‑
zace ve  výši 550 000 Kč, z  toho na  odpisy 
42 000 Kč,

5. střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí 
a mládeže Zastávka, příspěvková organiza‑
ce na roky 2021, 2022,

6. rozpočet RIC Zastávka, příspěvková orga‑
nizace na  rok 2020; dále pak neinvestiční 
příspěvek RIC Zastávka, příspěvková orga‑
nizace ve výši 1 900 000 Kč, z toho na odpi‑
sy 39 000 Kč,

7. střednědobý výhled rozpočtu RIC Zastávka, 
příspěvková organizace na roky 2021, 2022,

8. informaci o  činnosti zřízených příspěv‑
kových organizací a  organizačních složek 
obce,

9. informaci starosty obce o  činnosti organi‑
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanaliza‑
cí Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),

10. informace o činnosti výborů zastupitelstva 
obce a komisí starosty obce,

11. záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/4.

ZO ukládá:
1. starostovi obce jednat s  městem Rosi‑

ce o  působení městské policie na  území 
obce Zastávka a o možné změně smluvních 
vztahů,

2. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce Za‑
stávka na  rok 2020 zákonným způsobem 
a  v  termínu požadovaným platnými práv‑
ními předpisy,

3. starostovi obce zajistit zápis zřizovací lis‑
tiny příspěvkové organizace obce Základní 
škola a Mateřské škola T. G. Masaryka Za‑
stávka, příspěvková organizace do přísluš‑
ných rejstříků,
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4. starostovi obce zajistit zápis zřizovací lis‑
tiny příspěvkové organizace obce Dům dětí 
a mládeže Zastávka, příspěvková organiza‑
ce do příslušných rejstříků,

5. starostovi obce zajistit zápis zřizovací lis‑
tiny příspěvkové organizace obce RIC Za‑
stávka, příspěvková organizace do přísluš‑
ných rejstříků,

6. starostovi obce, aby s  rozhodnutím zastu‑
pitelstva obce o výběru nejvhodnější nabíd‑
ky na  realizaci veřejné zakázky „Protipo‑
vodňová opatření obce Zastávka“ seznámil 
uchazeče o  tuto veřejnou zakázku, stejně 
jako další příslušné orgány.

29. 1. 2020

ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona‑

ného dne 29. 1. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 

ze dne 29. 1. 2020 A. D. a Z. S.,
3. rozpočtové opatření číslo 4/2020,
4. poskytnutí individuální dotace pro Zahrád‑

káři Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastáv‑
ka v  roce 2020 ve  výši 210 000 Kč na  rok 
2020,

5. poskytnutí individuální dotace pro Klub 
seniorů Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Za‑
stávka v roce 2020 ve výši 50 000 Kč na rok 
2020,

6. poskytnutí individuální dotace pro Svaz tě‑
lesně postižených v  České republice,  z.  s., 
místní organizace Rosice z  rozpočtu obce 
Zastávka v  roce 2020 ve  výši 18 000 Kč 
na rok 2020,

7. poskytnutí individuální dotace pro Mys‑
livecký spolek Bažant z  rozpočtu obce Za‑
stávka v roce 2020 ve výši 15 000 Kč na rok 
2020,

8. poskytnutí individuální dotace pro Klub 
důchodců Zbýšov z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2020 ve výši 5 000 Kč na rok 2020,

9. poskytnutí daru Pobočnému spolku zdra‑
votně postižených Brněnska – Zbýšov z roz‑
počtu obce Zastávka v  roce 2020 ve  výši 
2 000 Kč na rok 2020,

10. poskytnutí individuální dotace pro TJ  Če‑
chie Zastávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2020 ve výši 450 000 Kč na rok 2020,

11. poskytnutí individuální dotace pro HC Za‑
stávka, z. s. z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2020 ve výši 80 000 Kč na rok 2020,

12. poskytnutí individuální dotace FKM Ka‑
han,  z.  s. z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 
2020 ve výši 100 000 Kč na rok 2020,

13. poskytnutí individuální dotace pro Svaz ne‑
slyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. z roz‑
počtu obce Zastávka v  roce 2020 ve  výši 
10 000 Kč na rok 2020,

14. plán účetních odpisů obce Zastávka na rok 
2020,

15. prodej pozemku p.  číslo 550/3, orná půda, 
o výměře 50 m2, pozemku p. č. 556/4, ostat‑
ní plocha, o výměře 40 m2 společnosti En‑
‑Com Connection za  cenu 1 000 Kč za  1 m2 
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce 
podpisem příslušné kupní smlouvy,

16. prodej pozemku p.  číslo  123/33, ostat‑
ní plocha, o  výměře 89 m2 a  pozemku 
p. č. 124/8, zahrada, o výměře 220 m2 paní 
J. H., Hutní osada č. p. 23, Zastávka za cenu 
150 Kč za 1 m2 a náklady prodeje a pověřu‑
je starostu obce podpisem příslušné kupní 
smlouvy,

17. sazebník inzerce v  Zastáveckém zpravo‑
daji na rok 2020, termíny uzávěrek Zastá‑
veckého zpravodaje v roce 2020 a technic‑
ké parametry pro inzerci v  Zastáveckém 
zpravodaji,

18. kupní smlouvu, smlouvu o  zřízení věcné‑
ho břemene – služebnosti užívání nemovité 
věci a smlouvu o zřízení práva předkupní‑
ho mezi Římskokatolickou farností Rosice 
u  Brna jako prodávajícím a  obcí Zastávka 
jako kupujícím a pověřuje starostu a povin‑
nou a pověřuje starostu obce podpisem pří‑
slušné smlouvy a  provedením příslušných 
dalších kroků na katastrálním úřadě,

19. výběr nejvhodnější nabídky veřejné za‑
kázky „Zastávka  – rekonstrukce závlaho‑
vého systému“, kterou je nabídka uchaze‑
če VHS plus, spol. s r. o., se sídlem Dobšická 
3580/17, Znojmo, IČ: 46992138,
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20. uzavření smlouvy na  realizaci veřej‑
né zakázky „Zastávka  – rekonstruk‑
ce závlahového systému“ s  uchazečem 
VHS plus,  spol.  s  r.  o., se sídlem Dobšic‑
ká 3580/17, Znojmo, IČ: 46992138 s nabíd‑
kovou cenou 815 894,89 Kč bez DPH a pově‑
řuje starostu obce podpisem smlouvy,

21. dohodu o  postoupení smlouvy o  budou‑
cí smlouvě kupní o  postoupení nájem‑
ní smlouvy č.  569/3/1 mezi panem M.  K. 
jako postupitelem, M. T. jako postupníkem 
a obcí Zastávka jako postoupenou stranou 
a pověřuje starostu obce jejím podpisem,

22. uzavření podnájemní smlouvy v  byto‑
vé jednotce č.  10, Zastávka, Stará osada 
č. p. 568 pro pana J. H. do 31. 12. 2020,

23. pronájem části pozemku p. č. 1069/1, ostat‑
ní plocha, o výměře 60 m2 paní T. P. za cenu 
5 Kč za 1 m2 a 1 rok a pověřuje starostu obce 
podpisem příslušné nájemní smlouvy,

24. uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti č.:  03MP‑004896 
mezi obcí Zastávka, Ředitelstvím silnic 
a  dálnic ČR a  Lesy České republiky,  s.  p., 
v souvislosti s realizací stavby: „I/23 Hra‑
nice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Ro‑
sice – Kývalka, úsek II a IV“, a pověřuje sta‑
rostu obce podpisem této smlouvy,

25. uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě 
o  zřízení služebnosti mezi obcí Zastávka, 
Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR a  společ‑
ností CETIN, a. s., jejímž předmětem je re‑
alizace SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů 
v souvislosti s realizací stavby: „I/23 Hra‑
nice okresu Třebíč – Vysoké Popovice – Ro‑
sice – Kývalka, úsek II a IV“, a pověřuje sta‑
rostu obce podpisem této smlouvy,

26. uzavření Smlouvy o  zřízení věcného bře‑
mene č.: ZN‑014330053337/001 mezi obcí 
Zastávka a  společností E.ON Distribu‑
ce,  a.  s., jejímž předmětem je věcné bře‑
meno vzniklé uložením kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č.  1177/1 v k. ú. Za‑
stávka v souvislosti s realizací stavby „Za‑
stávka  – Nová osada 59: NN úpr. příp.“, 
a  pověřuje starostu obce podpisem této 
smlouvy,

27. uzavření Smlouvy číslo 1030053204/001 
o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného bře‑
mene mezi obcí Zastávka a  společnos‑
tí E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem 
je vybudování přip. kab. příp.  na  pozem‑
ku 802/1 v k. ú. Zastávka v souvislosti s re‑
alizací stavby „Zastávka  – Musil: NN přip. 
kab. příp. “ s návrhem na uzavření smlouvy 
o  budoucí smlouvě o  zřízení věcného bře‑
mene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení na akci „Zastávka – Musil: NN přip. 
kab. příp.“

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření číslo 37/2019, 38/2019, 

39/2019, 40/2019, 1/2020, 2/2020, 3/2020 
obce Zastávka,

2. informace o  činnosti zřízených příspěv‑
kových organizací a  organizačních složek 
obce,

3. informaci starosty obce o  činnosti organi‑
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …),

4. záměr prodeje pozemku p. č. 982/14, zasta‑
věná plocha, o výměře 18 m2,

5. záměr prodeje pozemku p. č. 982/15, zasta‑
věná plocha, o výměře 18 m2,

6. záměr prodeje pozemku p. č. 219/27, zasta‑
věná plocha, o výměře 5 m2,

7. záměr nájmu části pozemku p. č. 124/1, za‑
hrada, o výměře 75 m2,

8. informace o činnosti výborů zastupitelstva 
obce.
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Použití příspěvku v souvislosti 
s azylovým zařízením v roce 2019
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra České republiky

Příjmy

IV. čtvrtletí 2018 65 380,00 Kč

I. čtvrtletí 2019 97 680,00 Kč

II. čtvrtletí 2019 89 160,00 Kč

III. čtvrtletí 2019 63 010,00 Kč

CELKEM 315 230,00 Kč

Výdaje

Odvoz komunálních odpadů 153 361,00 Kč

Odvoz ostatních odpadů 83 554,00 Kč

Silnice – posyp 3 720,00 Kč

Silnice – oprava 56 531,00 Kč

Vyúčtování elektřiny – VO Havířská 18 064,00 Kč

CELKEM 315 230,00 Kč

RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce

Hodnocení plnění Plánu odpadového 
hospodářství obce Zastávka za rok 2019
Plán odpadového hospodářství obce Zastávka je zpracovaný pro období 
2017–2026.

Hlavní priority POH 
obce Zastávka pro období 
2017–2026:
• Předcházení vzniku od‑

padů a  opětovné použi‑
tí výrobků s  ukončenou 
životností.

• Maximální podpora třídě‑
ní a  recyklace materiálově 
využitelných odpadů.

• Omezení skládkování ne‑
upraveného komunálního 
odpadu.

• Optimalizace odpadové‑
ho hospodářství s ohledem 

na ochranu zdraví lidí a ži‑
votního prostředí.

• Optimalizace odpadové‑
ho hospodářství s  ohle‑
dem na  vynaložené nákla‑
dy, ekonomickou a sociální 
udržitelnost.

• Zajištění dlouhodobé sta‑
bility a udržitelnosti odpa‑
dového hospodářství.

Návrhy na zlepšení 
obecního systému 
nakládání s odpady jsou 
dva:

1. Komunikace s  občany, důraz 
na  výchovu a  vzdělávání  – 
využíváme Zpravodaj, spo‑
lupráci s místními školami, 
relace v kabelové televizi.

2. Rozšiřování vybavenosti pro 
likvidaci odpadu  – navyšo‑
vání počtu sběrných ná‑
dob na  bio odpad (v  roce 
2019  40 nádob; cena 
40  000Kč). Byly vyměně‑
ny poškozené velké kon‑
tejnery ve  sběrných mís‑
tech (hodnota 30 000 Kč). 
Dále pokračuje ve sběrném 
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středisku sběr baterií, tex‑
tilu. Ve  spolupráci s  fir‑
mou BARKO byla doplněna 
sběrná místa kontejnery 
na  sběr kovového odpa‑
du. Ve  sběrném středisku 
byl i  v  roce 2019 zachova‑
ný široký sortiment bez‑
platně odebíraných od‑
padů pro obyvatele obce, 
kteří mají uhrazený po‑
platek. Záměrem obce pro 
rok 2020 je i nadále úpra‑
va dalších sběrných míst 

a  zkvalitnění prostředí 
okolo nich.

Přílohou hodnocení POH 
obce Zastávka je tabulka za‑
chycující celkové množ‑
ství zlikvidovaných/odve‑
zených odpadů, na  základě 
sdělených údajů svozové fir‑
my KTS Ekologie s. r. o., kte‑
rá tuto činnost smluvně pro 
obec Zastávka zajišťuje. Pro 
hodnocení POH obce Zastáv‑
ka máme k dispozici zajímavé 

údaje: množství vytřídě-
ných odpadů v kg na jedno-
ho občana obce, včetně ma‑
lých dětí.

Zpráva o  hodnocení Plá‑
nu odpadového hospodářství  
obce Zastávka byla projedná‑
na na  jednání KŽP v  únoru, 
byla  předána starostovi obce.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně KŽP

Porovnání množství separovaných odpadů za rok 2018 a 2019

rok 2018 rok 2018 rok 2019 rok 2019 rok 2019

název komodity obec kontejnery sběrný dvůr obec kontejnery sběrný dvůr přepočet/občan

Plastové obaly 46 t 44 t 3 t 18 kg

Skleněné obaly 41 t 38 t 15 kg

Papír a lepenkové 
obaly 42 t 3 t 45 t 3 t 17 kg

Biologicky 
rozložitelný odpad 209 t 61 t 195 t 62 t 101 kg

Směsný komunální 
odpad 517 t 508 t 4,5 t 201 kg

Dřevo 134 t 60 t 24 kg

Pneumatiky 5 t 6 t

Beton 40 t 34 t 13 kg

Cihly 133 t 136 t 54 kg

Zbytný stavební 
odpad 18 t

Barvy, lepidla 2 t 2 t 0,9 kg

Objemný odpad 100 t 106 t 42 kg

Nebezpečné látky 0,3 t 0,26 t 486 kg
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Komise životního prostředí 
a odpadového hospodářství 
pro volební období 2018–2022
Komise byla jmenována 
starostou obce ve složení: 
předsedkyně Jaroslava 
Baštařová, členové: pan 
Zdeněk Milan – zástupce 
obce, pan Zdeněk Pospíšil – 
zástupce svozové firmy KTS 
Ekologie, s. r. o., paní Marie 
Dušková, pan Jan Chmelíček, 
pan Stanislav Kratochvíl. 
Složení komise se pro rok 2020 
nemění. Jednání probíhají 
každý měsíc v pondělí, v týdnu, 
kdy jedná zastupitelstvo 
obce v 16.00 hodin.

Program
Jako hlavní body jednání se 

projednávají postupně připra‑
vované návrhy:
1. pravidelné hodnocení 

úrovně odpadového hospo‑
dářství v obci, připomínky 
občanů,

2. sběrný dvůr  – hospoda‑
ření, návrhy na  zlepšení, 
možnosti dotací,

3. využití bio odpadu  – další 
návrhy pro zvýšení  % ná‑
růstu sběru,

4. vyhodnocení úhrad za  od‑
voz a  likvidaci odpadů 
od  občanů v  kalendářním 
roce, dlužné částky,

5. KTS – svozová firma, infor‑
mace o změnách nebo dal‑
ším zlepšení služeb,

6. další zkvalitnění možnos‑
ti třídit odpad – dotace pro 
rozšíření počtu popelnic 
(barevné),

7. vyhodnocení plnění zá‑
věrů z  Plánu odpadového 
hospodářství obce Zastáv‑
ka pro období 2017–2026,

8. životní prostředí  – úpra‑
vy v  lesoparku, výsad‑
ba nových stromů a  keřů, 

koncepční řešení zele‑
ných ploch v  obci a  jejich 
údržba,

9. vyhodnocení investičních 
aktivit obce v oblasti život‑
ního prostředí ze Zásobní‑
ku aktivit na rok 2020,

10. připomínky, náměty a  do‑
tazy členů komise; in‑
formace zástupce obce 
o  investičních aktivi‑
tách v  oblasti životního 
prostředí,

11. zprávy o  jednáních KŽP 
ve  Zpravodaji průběžně 
během roku.

Termíny jednání komise pro 
rok 2020: 27. ledna, 24. února, 
23. března, 27. dubna, 25. květ‑
na, 22.  června, 24.  srpna, 
30.  září, 26.  října, 23.  listopa‑
du, 14. prosince.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně KŽP
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Obecní knihovna v Zastávce v číslech (rok 2019):
• Stav knihovního fondu 15 921 svazků

 – Z toho naučná pro děti a dospělé 4 185
 – Beletrie pro děti a dospělé 11 736

• Odebíraná periodika 36 titulů
• Přírůstky 879 knih 
• Registrovaní uživatelé knihovny 360

 – z toho do 15 let 126
• Při svých 4 945 návštěvách knihovny si 

čtenáři půjčili 18 702 knih a 2 614 časopisů.
• V knihovně se uskutečnilo

 – 27 akcí pro děti a dospělé, kterých 
se zúčastnilo 531 návštěvníků

 – 91 propagačních výstavek literatury

• Nabízíme 65 stolních deskových her, které 
byly půjčeny 148krát

• Pro naše čtenáře bylo půjčeno 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční 
služby 37 knih

• Webové stránky knihovny zaznamenaly 
25 181 návštěv

• Využití on‑line katalogu knihovny 
11 572 hledání 

• Zajímavost: nejstarší registrovaný čtenář/ka 
se narodil/a v roce 1930, nejmladší v roce 
2017. Tyto čtenáře/čtenářky od sebe dělí 
87 let.

• vidět vyrůstat čtenáře od dětství po dospělost
• když rodiče přivedou svoje děti 
• když malí čtenáři přichází s radostí a očekáváním 
• když děti nechtějí z knihovny odejít
• vítat nové čtenáře
• neztrácet čtenáře

Knihovnické štěstí je…

Štěstí je, když se ze čtenářů stávají přátelé. Děkuji vám!

• mít důvěru čtenářů
• umět poradit
• mít možnost realizovat invenci
• vědět, že to co děláte, má smysl
• když je zaměstnání koníčkem

Jarmila Zahradníková, knihovnice Obecní knihovny v Zastávce
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RIC informuje
Advent

Vánoční čas jsme zahájili 
a  příjemně se naladili 1.  pro‑
since  2019 o  první advent‑
ní neděli zbrusu novou akcí, 
kterou jsme nazvali Adventní 
zastavení. Uvnitř slavnostně 
vyzdobeného infocentra pro‑
bíhal program, ve  kterém za‑
duli Dudáci Tryhuci společně 
s  dětským folklórním soubo‑
rem Gajdůšek. Celé odpole‑
dne bylo věnováno koledám, 
vánočním příběhům a pohád‑
kám. Venkovní prostory před 
budovou zaplnil jarmark s ře‑
meslnými produkty, občers‑
tvením a  zahřívacími nápoji. 
Závěr akce patřil opět kole‑
dám, tentokrát u  slavnostně 
ozdobeného stromu.

V  neděli 15.  prosince  2019 
náležely prostory RIC pohád‑
kám pro nejmenší. V dopoled‑
ních hodinách jsme promítali 
pásmo animovaných příběhů 

s  vánoční tematikou Hvězda 
betlémská. Příjemnou vánoč‑
ní atmosféru doplnilo cukro‑
ví a horký čaj pro malé i velké 
diváky.

V  předvánočním čase jsme 
ukončili druhý cyklus virtu‑
ální univerzity třetího věku. 
Všichni účastníci splnili pod‑
mínky, zvládli všechny poža‑
dované testy a  obdrželi pa‑
mětní list. Třetí cyklus VU3V 

pokračuje od 6. února 2020 té‑
matem Lidské zdraví v  rozší‑
řeném kruhu.

Dostaveníčko s Valerií 
Kocábovou – povídání 
o bylinkách a jejich účincích 
na lidské zdraví

Hned na  začátku nového 
roku 14. ledna 2020 jsme v RIC 
uspořádali další Dostaveníč‑
ko. Tentokrát nás navštívila 
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Valerie Kocábová, která se za‑
bývá mimo jiné bylinkami a je‑
jich účinky na  lidské zdraví. 
Jakmile nám popsala, jak to 
chodí v našem těle s lymfatic‑
kým systémem, rozjela se de‑
bata. Celá přednáška byla poja‑
ta jako beseda a paní Kocábová 
se snažila odpovědět na všech‑
ny dotazy. Jelikož byla účast 
opravdu hojná, mohli bychom 
tu sedět a  povídat si o  bylin‑
kách klidně až dlouho do veče‑
ra. Beseda byla velmi příjem‑
ně stráveným odpolednem. 
A vzhledem k tomu, že je paní 
Kocábová ze Zastávky, nabíd‑
la všem zúčastněným možnost 
setkat se i individuálně.

Po velmi vydařené akci uva‑
žujeme paní Kocábovou zno‑
vu oslovit, s tím, že bychom se 
zaměřili na určité téma. Proto 
neváhejte, kdo by měl zájem, 
může nás v RIC navštívit a na‑
vrhnout, co by ho zajímalo.

Výstava kreslených vtipů 
Bořivoje Švédy

Od 3. do 28. února 2020 pro‑
běhla v  RIC výstava kresle‑
ných vtipů  – Smějme se, do‑
kud můžeme. Vystavené vtipy 

nakreslil rodák z Moravského 
Krumlova Bořivoj Švéda, který 
vtip považuje za úžasné vyjád‑
ření dramatiky světa ve zkrat‑
ce. Do  svých obrázků přidává 
každodenní životní zkušenos‑
ti, vyobrazené situace jistě po‑
zná každý z vás.

Dostaveníčko s cestovatelem 
a přírodovědcem 
RNDr. Jiřím Sladkým – Írán 
pohled do zákulisí

Tato cestopisná přednáška 
seznámila všechny zúčastně‑
né se všedním životem oby‑
vatel současného Íránu. Jiří 
Sladký navštívil tuto zemi čtr‑
náctkrát, putoval zde přede‑
vším pěšky a spřátelil se s řa‑
dou místních lidí, u  kterých 
na svých cestách pobýval. Pro‑
to bylo jeho vyprávění oko‑
řeněné nevšedními zážitky, 
které běžným návštěvníkům 
zůstávají nedostupné.
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Permoníček s programem
Každý měsíc je v RICku po‑

řádně veselo, protože se zapl‑
ní dětmi. Občas se lidé až za‑
leknou, jestli máme klasicky 
otevřeno, ale i  když je tu tro‑
chu zmatek, rádi vás obslou‑
žíme. Zavedli jsme v rámci mi‑
niherničky Permoníček také 
občasný hudebně pohybo‑
vý program. Maminky, které 

mají zájem své děti vzít do ko‑
lektivu, jsou vítané a  mohou 
bez registrace přijít. V případě 
příznivého počasí bychom rádi 
herničku přesunuli i  do  ven‑
kovních prostor.

Březnové akce se konaly až 
po  uzávěrce. Bližší informa‑
ce vám přineseme v příštím čísle 
Zpravodaje.

RIC Zastávka spouští nový 
web! Je se na co těšit. A má 
také Instagram!

Spouštíme nový web RIC 
Zastávka, který dostal nový, 
moderní a  vkusný kabát. Tě‑
šit se můžete na  lepší rozdě‑
lení zastáveckých akcí a  akcí 
v  okolních obcích. Budeme 
se ho snažit neustále aktua‑
lizovat a  přidávat příspěvky 
i z akcí, které již proběhly. Sa‑
mozřejmostí je také přehled‑
ná fotogalerie, kde si můžete 
prohlédnout, co vše se u  nás 
odehrálo.

Snažíme se jít s  dobou, 
a proto jsme také vytvořili in‑
stagramový profil. Můžete si 
zde prohlédnout pozvánky, 
aktuální dění nebo zajíma‑
vosti z okolí. Najdete nás jako 
@riczastavka. Pokud jste již 
také propadli této platformě, 
sledujte nás! A  kdo rád fotí, 
ať přidá #zastavtesevzastavce 
a  pochlubí se svými snímky, 
protože i my se rádi podíváme 
na krásy našeho okolí.

Semínkovna
Od února 2020 je v infocen‑

tru přístupná Semínkovna, 
obdoba knihovny, ve  které si 
místo knih zapůjčíte semínka. 
Za  ně přinesete jiná z  vlastní 
sklizně, pokud máte, nebo až 
je vypěstujete v příští zahrad‑
nické sezóně. Rozdělili jsme je 
do tří oddílů – zelenina, bylin‑
ky a květiny.
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Do Semínkovny jsou určená 
semena z domácího pěstování 
rostlin, které nejsou chemicky 
ošetřované. Nepatří sem osivo 
hybridní (označované jako F1). 
Těšíme se, že se nám zde ob‑
jeví semínka starých a  krajo‑
vých odrůd.

PŘIPRAVUJEME:
1.–30. 4. 2020 – Krása 
velikonočních kraslic(RIC)

Výstava kraslic zdobených 
slámou od  Evy Dočkalové, 
členky Asociace malířů a ma‑
lířek kraslic České republiky.

27. 4. 2020 – Dostaveníčko 
s Mgr. Alicí Vašákovou – 
Mozková gymnastika 
(17.00, RIC)

Jak předcházet ztrátě pamě‑
ti, ale také úplně běžnému za‑
pomínání? Vyzkoušíte si prak‑
tické nácviky technik, které 
vám pomohou zapamatovat si 
vše, co chcete.

24. 4.–20. 5. 2020 – Užijte si 
Kahan (RIC)

Výstava fotografií z podzim‑
ní soutěže, která hledala NEJ 
fotografii Mikroregionu Ka‑
han. Slavnostní vernisáž 24. 4. 
v RIC.

9. 5. 2020 – Férová snídaně
Přijďte s  námi strávit pří‑

jemné dopoledne se společnou 
snídaní, pochutnat si na  dob‑
rotách fair ‑trade a  podpořit 
místní produkci. Chystáme 

také překvapení pro nejmenší. 
Stoly a piknikové deky si spo‑
lečně s  vámi prostřeme mezi 
10. a 12. hodinou na terase Pod 
Kaštany a  v  RIC. Přineste si 
s  sebou svoje vlastní dobroty 
a přijďte ochutnat ty naše.

28. 6. 2020 – Zastávecká pouť
Tradiční pouť v centru obce 

zahájí mše svatá, následovat 
bude akademie místních spol‑
ků a  organizací. Děti se mo‑
hou těšit na  kolotoče či diva‑
dlo. Dospělí pak jistě ocení 
odpolední hudební program, 
který pro vás připravujeme 
už od začátku letošního roku. 
Očekávat můžete i  jarmark, 
který k  pouti neodmyslitelně 
patří.

V současné době máme roz‑
jednané další akce, jakými 
jsou např. Vítání ptačího zpě‑
vu  – beseda s  vycházkou, vý‑
stavu výtvarného oboru ZUŠ 

a na červen připravujeme vý‑
stavu obrazů. Sledujte naše 
webové stránky, Facebook 
a  plakátovací plochy. Postup‑
ně budeme další informace 
o plánovaných akcích přidávat 
a doplňovat.

Prosba
Další činností, kterou jsme 

se začali zabývat, je shromaž‑
ďování historických i  sou‑
časných fotografií Zastávky 
a nejbližšího okolí a jejich ná‑
sledného převádění do  elek‑
tronické podoby. Rádi bychom 
vytvořili archiv z těchto sním‑
ků. Jedním z  důvodů je jubi‑
leum naší obce  – 100.  výročí 
od přejmenování z Božího Po‑
žehnání na Zastávku. Plánuje‑
me uspořádat výstavu zajíma‑
vých fotografií a  dokumentů. 
Pokud vlastníte nějaké pokla‑
dy tohoto typu a  jste ochotni 
se s námi o ně podělit, přineste 
nám je, prosím, k oskenování. 
Třeba zrovna vaše fotogra‑
fie bude originálním a  ne‑
známým kouskem. Děkujeme 
vám za spolupráci a ochotu.

RIC Zastávka
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Výpis ze zprávy o bezpečnostní 
situaci v obci Zastávka za rok 2019
Za rok 2019 bylo na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR Rosice 
spácháno celkem 388 trestných činů, z tohoto počtu bylo objasněno 
175 trestných činů, tj. 45,10 %. Oproti roku 2018 došlo k poklesu 
spáchaných trestných činů o 16 skutků a objasněnost stoupla o 3,08 %.

Během roku 2019 bylo ze 
strany policistů obvodního od‑
dělení Rosice šetřeno, na  zá‑
kladě vlastního zjištění nebo 
oznámení, celkem 806  pře‑
stupků, kdy se jednalo zejména 
o přestupky proti občanskému 
soužití, veřejnému pořádku, 
proti majetku, na  úseku do‑
pravy a také na úseku ochrany 
před alkoholismem a  jinými 
toxikomaniemi. Z  celkového 
počtu řešených přestupků bylo 
355 řešeno v blokovém řízení, 
273 přestupků bylo oznámeno 
správnímu orgánu pověřené 
obce k projednání.

V  obvodu OOP  ČR Rosi‑
ce došlo v  roce 2019 celkem 
ke  211  dopravním nehodám, 
při kterých byla usmrcena 
1  osoba, 5  osob utrpělo těžké 
zranění a 74 osob lehká zraně‑
ní, kdy vznikla celková hmot‑
ná škoda ve výši 19 710 500 Kč.

Přehled trestné činnosti 
v teritoriu obce Zastávka

Celkem bylo ve shora uvede‑
ném období šetřeno 38  trest‑
ných činů, přičemž u 26 trest‑
ných činů byl zjištěn pachatel.

Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z doprav‑

ních prostředků, či ji‑
ných součástek, včetně 

neoprávněného uží‑
vání vozidel

• krádeže vloupáním 
do objektů 

• krádeže prosté
• podvodné jednání
• řízení vozidla pod 

vlivem návykové 
látky,

• neplacení výživného
• maření výko‑

nu úředního 
rozhodnutí

• neoprávněné držení 
platební karty

• fyzické napadání
U trestných činů převládají 

majetkové trestné činy.

Přehled spáchaných 
přestupků v teritoriu obce 
Zastávka

Celkem bylo za uvedené ob‑
dobí šetřeno 218 přestupků, 
z  čehož byl u  187 přestupků 
zjištěn pachatel.

Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku 
• řízení vozidla pod vlivem 

návykové látky (alkohol, 
drogy)

• přestupky proti občanské‑
ho soužití

• přestupky v dopravě
• přestupky řešené na místě, 

v blokovém řízení.

Dále bylo v  obci Zastávka 
provedeno 88 místních šetře‑
ní. Tato šetření se týkala sou‑
činnosti s  ostatními složka‑
mi Policie ČR, zpráv pro soudy 
a další státní organizace. 

Spolupráce s orgány obce
Spolupráce s  Obecním úřa‑

dem Zastávka je na velmi dob‑
ré úrovni. Spolupráce s Měst‑
skou policií Rosice se rozvíjí 
a je na dostatečné úrovni. Do‑
chází ke  kooperaci a  výměně 
poznatků, které napomáha‑
jí při odhalování a  objasňová‑
ní trestných činů a přestupků. 

prap. Bc. Jindřich Paseka, 
Obvodní oddělení 
Policie ČR Rosice
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Na aktuální téma

170 let od narození Tomáše 
Garrigua Masaryka
Profesor Tomáš Garrigue Masaryk 
se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. 
Jeho otec pracoval na císařských 
statcích a jeho matka byla kuchařka.

Původně se učil kovářem, 
ale později studoval na  gym‑
náziu a  po  maturitě (1872) 
nastoupil na  vídeňskou uni‑
verzitu studovat filozofii. Vy‑
sokoškolská studia ve  Víd‑
ni ukončil v roce 1876 a odjel 
do  Lipska, kde se v  červnu 
1877 seznámil se svojí budoucí 
manželkou Charlotou Garri‑
gue, dcerou bohatého americ‑
kého podnikatele z New Yor‑
ku. V roce 1878 odjel do USA, 
kde se oženil a  brzy se vrátil 
do Vídně. V  lednu 1882 přijel 
do Prahy a nastoupil na praž‑
skou univerzitu. Ve  svých 
pracích se zajímal o  sociál‑
ní otázky a zabýval se problé‑
mem sebevraždy.

V  květnu 1879 se Masary‑
kovým narodila dcera Ali‑
ce, o  rok poději syn Herbert, 
v  roce 1886 syn Jan, v  roce 
1890 dcera Anna a  1891 dce‑
ra Olga. V  lednu 1897 byla 
Masarykovi udělena řádná 
profesura. Roku 1883 založil 
časopis Athenaeum a  na  jeho 
stránkách na  sebe význam‑
něji upozornil, když v  něm 
zpochybnil pravost rukopi‑
sů Zelenohorského a  Krá‑
lovédvorského. Tak vyvstal 
spor, který přerostl v celoná‑
rodní aféru, ve  kterém proti 

vědeckým argumentům stál 
vlastenecký cit a národní po‑
litika. V  tomto sporu Masa‑
ryk ukázal, že mu jde opravdu 
o „PRAVDU“ a že nelze dosáh‑
nout spravedlivého a význam‑
ného cíle za použití nepravdi‑
vých argumentů. To prokázal 
také později, když rakouská 
policie podvrhla srbským ak‑
tivistům dopisy, na jejichž zá‑
kladě byli zatčeni. Zásahem 
Masaryka, který prokázal, že 
se jedná o podvrhy, byla nuce‑
na rakouská policie srbské ak‑
tivisty propustit. V  roce 1885 
publikoval Masaryk svoje 
hlavní filozofické dílo Zákla‑
dové konkrétní logiky: Třídění 
a soustava věd. Roku 1887 odjel 
Masaryk do Ruska, kde disku‑
toval s L. N. Tolstým a odmítl 
jeho učení O neodporování zlu 
násilím.

Masaryk se postupně stal 
uznávanou českou autori‑
tou a  v  roce 1891 byl zvolen 
jako poslanec za Mladočeskou 
stranu do  vídeňského parla‑
mentu. V  roce 1900 se zastal 
židovského mladíka Leopolda 
Hilsnera, který byl obviněn 
z  vraždy Anežky Hrůzové. 
V Čechách se začaly šířit pro‑
tižidovské nálady a  soud spí‑
še připomínal čarodějnické 

procesy z  dob inkvizice. Ma‑
saryk prokázal, že obvině‑
ní proti Hilsnerovi jsou vy‑
myšlená a  neopodstatněná, 
a  žádal, aby proces probě‑
hl formou nezávislého sou‑
du. Tím si popudil proti sobě 
českou veřejnost a  dokonce 
byl cestou na  univerzitu fy‑
zicky napaden. V  roce 1907 
se stal opět poslancem ví‑
deňského parlamentu za  re‑
alisty. Poslancem pak zůstal 
až do  počátku 1.  světové vál‑
ky. V  letech 1909–1911 kri‑
tizoval zahraniční politiku 
Rakouska ‑Uherska, zvláště 
její alianci s Německem.

První světová válka
Po  vypuknutí války byl 

již Masaryk uznávanou čes‑
kou osobností, ale neměl za‑
tím valný politický vliv. Od‑
jel do Švýcarska a v září  1915 
vyhlásil politický boj proti 
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Rakousku ‑Uhersku a  v  roce 
1916 založil s  E.  Benešem 
a  M.  R.  Štefánikem Národní 
radu Československou v Paří‑
ži. Mezitím se v Rusku a Fran‑
cii formovaly československé 
vojenské jednotky – legie. Čes‑
koslovenští legionáři v  Rus‑
ku ovládli sibiřskou magis‑
trálu od Uralu po Vladivostok 
a o Masarykovi se v této době 
mluvilo jako o  pánu Sibiře. 
Tím si Češi a  Slováci vyslou‑
žili uznání u  spojenců, kte‑
ré usnadňovalo další jedná‑
ní s  vládami Anglie, Francie 
a  USA. 14.  října  1918 se stal 
Masaryk předsedou Proza‑
tímní československé vlády. 
Po  vyhlášení „Washingtonské 
deklarace“ 18.  října  1918 byl 
následně 14.  listopadu zvo‑
len Národním shromážděním 
prezidentem republiky.

Po válce
Dne 21.  prosince  1918 se 

Masaryk triumfálně vrá‑
til do  Prahy, do  nově vznik‑
lé Československé republiky. 
Na  Pražském hradě před‑
nesl svůj první projev, kte‑
rý zahájil citátem z  Komen‑
ského Kšaftu. V  roce 1920 byl 
Tomáš Garrigue Masaryk 
zvolen prezidentem podle 
nové československé ústavy. 
V  roce 1935 na  svůj úřad ab‑
dikoval. Zemřel 14.  září  1937 
a byl pohřben v Lánech u Pra‑
hy. Od  Národního shromáž‑
dění obdržel titul prezident 
Osvoboditel.

T. G. Masaryk a Sokol
S denní aktivitou sokolské‑

ho života seznámil Masaryka 

17.  dubna  1884 člen Soko‑
la Pražského a  starosta ČOS 
Dr. Scheiner. Sokol dal život‑
ní styl celé Masarykově ro‑
dině, bydlící tehdy na  Krá‑
lovských Vinohradech. Bratr 
Tomáš Garrigue aktivně cvi‑
čil v  družstvu starších mužů 
a  nějaký čas byl i  cvičitelem 
tohoto družstva. Paní Char‑
lota byla zakladatelkou dám‑
ského odboru jednoty. V  So‑
kole cvičili nejstarší dcera 
Alice, syn Jan a  nejmladší 
dcera Olga byla cvičitelkou. 
Od  roku 1900, kdy se rodina 
přestěhovala na  Smíchov, byl 
Masaryk členem Sokola Ma‑
lostranského. Masaryk bystře 

rozpoznal, jak mnoho může 
pomoci realizaci národního 
programu Tyršem vybudova‑
ná dobrá organizační struk‑
tura Sokola. Masaryk ve svém 
nekrologu zakladateli Sokola 
zhodnotil Tyršův odkaz takto:

„Tyrš přímo geniálním 
a  uměleckým počinem harmo‑
nicky sloučil antický ideál krásy 
a dobra s naším národním pro‑
gramem. Tyrš vytvořil sokolskou 
obec a  vštípil ji tu sílu a  muž‑
nost, která se vyhýbá hrubosti 
a  násilnosti jako i  sentimentál‑
ně slabošskému bratříčkování“.

Dušan Lacko, vzdělavatel 
Sokola Zastávka

Nápis na podstavci: „Vzdělání dopřejte každému. Ode všech žádejte, 
aby byli slušnými lidmi, a bděte.“
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Z historie Rosicko ‑Oslavanska
50 let od dokončení výstavby kamenolomu v Mariánském údolí

Před padesáti léty, v  roce 
1970, bylo dokončeno budová‑
ní střediska Kamenolom RUD, 
a to severně obce Zastávka, po‑
blíž silnice z  Rosic do  Doma‑
šova. Hlavní podíl na vybudo‑
vání kamenolomu měl hlavní 
geolog RUD RNDr.  Lubomír 
Malý.

V průběhu šedesátých let se 
projevovala v  republice snaha 
o omezování těžby uhlí a  ten‑
dence uzavírat neefektivní 
provozy. Vedení podniku RUD 
hledalo jiné možnosti, aby ne‑
muselo propouštět zaměst‑
nace. Původní návrhy na  vý‑
robu kameniva pocházely 
z roku 1966 a po odsouhlasení 
v roce 1967 následovala přípra‑
va, průzkum ložiska, výpo‑
čet zásob, jednání s  ostatními 

organizacemi (především byla 
řešena ochrana vodovodu – pit‑
ná voda pro Rosice, převede‑
ní rybníka do správy RUD pro 
účely odvalu,  atd.). Po  schvá‑
lení dobývacího prostoru, od‑
lesnění pozemků a zpracování 
projektové dokumentace byla 
v roce 1969 zahájena výstavba 
objektů. Výrobní linka, včetně 
potřebných provozních a soci‑
álních objektů, byla dokonče‑
na v roce 1970.

Výroba tříděných druhů ka‑
meniva byla zahájena ve  zku‑
šebním provozu 23. ledna 1971, 
po  komplexním vyzkoušení 
dodaného zařízení z NDR.

Pro rok 1971 byl stano‑
ven plán 60 000  tun třídě‑
ných druhů frakcí 0–4 mm, 
4–8 mm a  8–16 mm. Další 

etapa výstavby umožnila vý‑
robu větších druhů, tj. štěrku. 
Kapacita střediska byla pro‑
jektovaná na  200 000  tun při 
dvousměnném provozu. Tím‑
to výkonem se lom řadil mezi 
střední výrobny svého druhu.

Zpočátku bylo ve  středis‑
ku zaměstnáno 18  pracovní‑
ků, postupně vzrostla osádka 
až na 30 pracovníků.

O odbyt kameniva byl znač‑
ný zájem a poptávka převyšo‑
vala výrobní možnosti samot‑
ného kamenolomu. Největším 
odběratelem byl v  té době 
podnik Železniční stavitel‑
ství, n. p., který tehdy odebíral 
celou výrobu střediska.

Jarmila Plchová, 
VSRO Oslavany

Z hornické historie
Letopočty 1820, 1860 
a 1980 jsou pro rosicko
oslavanský uhelný revír 
tragické. Docházelo k důlním 
neštěstím. Důlní výbuchy 
a tragédie přicházely 
také v letech 1871,1872, 
1875, 1881, 1884,1895,1921. 
Za téměr 240 let těžby uhlí 
v revíru zemřel y při výkonu 
hornického povolání stovky 
horníků. Některá neštěstí 
si postupně připomeneme.

1980 – důlní neštěstí na dole 
Jindřich ve Zbýšově

Rok 1980 začal na  Rosic‑
kých uhelných dolech smutně. 
Dne 15.  ledna 1980 v odpoled‑
ní směně při ražbě dovrchní 
chodby 12‑3142 na  dole Jind‑
řich  II ve Zbýšově došlo k vy‑
jetí obrovského množství uhlí 
z  uhelné sloje, provázenému 
vysokým množstvím metanu.

Při této nečekané událos‑
ti byli zavaleni čtyři horní‑
ci. Pro jejich vyproštění ze zá‑
valu bylo potřeba urychleně 

obnovit separátní větrání, 
prověřit situaci v místě neho‑
dy a zahájit ihned vyprošťova‑
cí práce.

V  inkriminované době pro‑
cházel pracovištěm revírník 
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pan Jiří Peňáz. Okamžitě re‑
agoval na  náhlé otřesy půdy 
a  s  vědomím osobního rizi‑
ka začal ihned se záchranný‑
mi pracemi. V  zaplynovaném 
prostředí se mu podařilo vy‑
prostit z ohroženého prostoru 
dva horníky a obnovit větrání 
pro vyprošťování dalších dvou 
horníků. I  za  cenu nasazení 
vlastního života se mu však již 
zbývající dva pracovníky vy‑
prostit nepodařilo. Horníci Jiří 
Kašpar a Josef Nosek zahynuli.

Panu Jiřímu Peňázovi, za‑
stáveckému občanovi, bylo 
za tento hrdinský čin uděleno 
vyznamenání Za  statečnost. 
Vyznamenání mu bylo předá‑
no v  Praze tehdejším minist‑
rem paliv.

Rosické uhelné doly v létech 
1946–1992

Připomeňme si události 
v  našem hornickém regionu 
Rosicko ‑Oslavanska od  skon‑
čení 2.  světové války. Teh‑
dy se spojily Rosické uhelné 
doly a Lignitové doly Hodonín 
a  utvořily dnem 1.  ledna  1946 
společný národní pod‑
nik Rosické a  Jihomoravské 
doly, n. p. v Zastávce u Brna.

Dne 1. ledna 1950 vznikl ná‑
rodní podnik Rosické uhelné 
doly, Zastávka u Brna. Podnik 
byl členěn na Důl Julius v Za‑
stávce s pomocným dolem Fer‑
dinand v  Babicích, briketár‑
nou a šamotárnou, dále na Důl 
Antonín ve Zbýšově s  pomoc‑
nými doly Jindřich a  Sim‑
son a  koksovnou, dále na Důl 

Václav Nosek (Kukla, přejme‑
novaná v  roce 1947) s  pomoc‑
nými doly František a Anna.

V  roce 1955 vznikl národ‑
ní podnik Rosické uhelné doly, 
trast Rosice, za rok byl zrušen 
a vznikl národní podnik Rosic‑
ké uhelné doly, Zbýšov u Brna 
se sídlem ve Zbýšově.

K zásadním změnám v reví‑
ru došlo v  roce 1957, kdy byly 
Rosické uhelné doly začleně‑
ny do  právě vzniklého Sdru‑
žení KD Kladno, kde se spojily 
všechny malé černouhelné re‑
víry. Nový kombinát se tak stal 
nepřehlédnutelným a mohl se 
srovnávat i  s  Ostravou. Vzá‑
jemné propojení mezi jednot‑
livými hornickými závody do‑
stal na starost zkušený báňský 
inženýr Ivo Hofbauer. Tehdy 



25

Na aktuální téma

k urychlení jeho operativního 
přesunu mezi závody a kombi‑
nátem sloužilo pronajaté aero‑
taxi, které mělo povoleno při‑
stávat v  Brně a  ve  Vrchlabí. 
Toto letecké spojení využívali 
v té době i vedoucí pracovníci 
revírů při poradách v Kladně.

V  roce 1957 byla zaháje‑
na ve  Zbýšově rekonstruk‑
ce sto let staré jámy Jindřich, 
která pak měla sloužit k  od‑
těžení uhlí ze severní a střed‑
ní části revíru. Jáma Jindřich 
z roku 1854 byla ve vrchní čás‑
ti vyztužena v  obdélníkových 
dřevěných rámech. Jenže při 
rozšiřování vrchní části jámy 
došlo k  závalu. Asi 18  met‑
rů staré výztuže a  výstroje 
i  hornin se uvolnilo a  spadlo 
do  jámy. Po  složitém vyřeše‑
ní havarie proběhla podrob‑
ná prohlídka rekonstruova‑
né jámy Jindřich I a při ní byla 
zjištěna místa, ve  kterých se 
znovu projevoval horský tlak. 
Voda, která přitékala do jámy, 
byla navíc místy silně agresiv‑
ní. V hořejší části byly někte‑
ré betonové pažnice, který‑
mi se pažilo dřevěné roubení, 
úplně rozrušeny a beton se dr‑
til v rukou jako perník. To vše 
vedlo k  přehodnocení zámě‑
ru, a to i z toho důvodu, že se 
předpokládalo, že rekonstru‑
ovaná jáma bude sloužit ješ‑
tě řadu let. Nakonec tehdejší 
první náměstek ministra pa‑
liv Ing. Jaromír Matušek, poz‑
dější ministr, po  důkladném 
seznámení se se situací na re‑
konstruované jámě Jindřich 
rozhodl o  zahájení příprav 
k  hloubení nové jámy, kte‑
rá měla po  dokončení sloužit 

k  odtěžení střední a  západní 
části revíru.

V  roce 1960 bylo zahájeno 
necelých 100  metrů od  staré 
jámy Jindřich I hloubení nové 
jámy Jindřich  II. Generálním 
dodavatelem pro důlní prá‑
ce bylo stanoveno VKD  Klad‑
no, závod 04, Zastávka u Brna, 
který vznikl krátce před tím, 
dne 1.  července  1959, jako sa‑
mostatný závod. Pro povr‑
chovou výstavbu byl stano‑
ven generálním dodavatelem 
n.  p.  Průmyslové stavby Go‑
ttwaldov, závod Brno. V  roce 
1964 bylo dosaženo hloubky 
jámového stvolu 1 250  metrů, 
což umožnilo koncentraci těž‑
by střední a  severní části re‑
víru na nový důl s  10. patrem 
v hloubce 1 128 metrů.

V roce 1963 kulminovala ce‑
lorevírní těžba uhlí ve  výši 
751 668 tun ročně.

Avšak v roce 1964 byla situa‑
ce v revíru přehodnocena a do‑
šlo k novému rozhodnutí, kte‑
ré znamenalo obrovské změny 
pro celý revír. Bylo rozhodnuto 

nově budovanou jámu Jind‑
řich II vybudovat jako centrál‑
ní těžní jámu celého rosicko‑
‑oslavanského revíru s těžební 
kapacitou 440 000 tun odbyto‑
vé těžby. Po  tomto rozhodnu‑
tí bylo zahájeno další hloube‑
ní a v roce 1974 bylo dosaženo 
konečné hloubky 1 456  met‑
rů. Hloubení jámy stále prová‑
dělo VKD, n.  p. Kladno, závod 
Zastávka.

Současně s  prohlubováním 
jámy a budováním centrálního 
dolu byl přebudováván i  celý 
větrací systém revíru. Jámy 
Františka v  Padochově a  Fer‑
dinand v  Babicích byly re‑
konstruovány tak, aby moh‑
ly sloužit k  větrání z  hloubek 
až 1 500 metrů. Povrchové ob‑
jekty byly přestavěny a  jámy 
prohloubeny.

Dalším zásadním rozhod‑
nutím, s  dopadem především 
na  jižní část revíru, bylo roz‑
hodnutí nezahajovat otvír‑
ku 12.  patra dolu Václav No‑
sek v  Oslavanech a  těžbu zde 
ukončit. Bylo rozhodnuto 

Důl Jindřich – fotografie z roku 1907
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spojit těžebně severní část 
pole Nosek pod úrovní 11.  pa‑
tra na  10.  patro, případně 
11. patro dolu Antonín, odvět‑
rávání jižní části dolu Antonín 
směrovat na nově rekonstruo‑
vanou jámu Františka v Pado‑
chově. Tím byl připojen k dolu 
Antonín blok zhruba od  de‑
markace obou dolů k  barbor‑
ské poruše. Důl Václav Nosek 
ukončil těžbu 31. srpna 1973.

Výstavba nového centrál‑
ního dolu Jindřich  II byla do‑
končena v  roce 1969 prohlou‑
bením na 9., 10., 11. a 12. patro. 
Jáma měla 5 pater, a  to 7. pat‑
ro v hloubce 898,8 m, 9. patro 
v  hloubce 1 045,8 m, 10.  patro 
v 1 127,8 m, 11. patro v 1 227,9 m 
a 12. patro v hloubce 1 328,0 m. 
Oddělení pomocného těžení 
končilo v hloubce 1 456 metrů. 
Těžba uhlí v posledním období 
probíhala z podpatra 12. patra, 

z hloubky 1 428,4 metrů. V roce 
1967 byla stará jáma Jindřich 
I  zasypávána kusovou hluši‑
nou z otvírkových prací a při‑
tom došlo v hloubce cca 400 m 
k  ucpání jámového komína 
a pod touto zátkou zřejmě ne‑
došlo k  zasypání. Problemati‑
ka byla řešena samostatným 
znaleckým posudkem.

V severní části revíru v Za‑
stávce přestal těžit v roce 1967 
důl Julius. V témže roce skon‑
čil s  těžbou v  okrajové již‑
ní části Zbýšova důl Anna, 
kde důvodem bylo především 
vyrubání zásob. Byl to jedi‑
ný důl v  revíru, který těžil 
z  třetí uhelné sloje. Rosicko‑
‑oslavanský uhelný revír měl 
tři černouhelné sloje, těžba 
probíha z  první a  druhé slo‑
je. První sloj měla ještě čty‑
ři odslojky. Protože po uvede‑
ní dolu Jindřich  II do provozu 

bylo rozhodnuto ukončit také 
těžbu z dolu Václav Nosek (Ku‑
kla) v Oslavanech, byly zasta‑
veny přípravné práce na otvír‑
ce dalšího patra. V  roce 1973 
byla těžba z  dolu ukončena 
a důl nadále sloužil až do kon‑
ce roku 1985 jako vtažná jáma 
a k odčerpávání vod.

Z hlediska větrání byla hlav‑
ní vtažnou jámou jáma Jind‑
řich  II, pomocnými vtažnými 
jámami Antonín a  jáma Juli‑
us. Hlavní výdušné jámy byly 
Ferdinand v  Babicích se sle‑
pou jámou, která spojovala 
hlavní výdušné 11.  patro dolu 
Jindřich  II, druhou výdušnou 
jámou byla Františka v  Pado‑
chově, která byla větrními ko‑
míny spojena s 11. patrem dolu 
Jindřich  II. Problematika vě‑
trání, které po  roce 1969 při 
dobývání ve  značných hloub‑
kách bylo velice obtížné, byla 

Důl Jindřich II. Foto Harold – vlastní dílo, CC BY ‑SA 3.0, http://tinyurl.com/vrm4yer



27

Na aktuální téma

řešena od roku 1972 ve spolu‑
práci s VVUÚ Radvanice.

Po  roce 1969, po  uvede‑
ní centrální jámy Jindřich  II 
do  provozu, probíhalo čer‑
pání důlní vody tak, že hlav‑
ní čerpací stanicí byla stani‑
ce na 11. patře dolu Jindřich II. 
Čerpací stanice na 7. patře dolu 
Antonín sloužila ke kaskádní‑
mu přečerpávání důlní vody 
čerpané z  11.  patra dolu Jin‑
dřich  II a  přítoků po  úroveň 
7.  patra dolu Antonín včetně 
spouštěné vody z 2. patra. Pří‑
toky z jednotlivých částí důlní‑
ho pole byly vedeny do čerpa‑
cích stanic převážně v potrubí. 
Menší část přítoků byla odvá‑
děna žlábky. Voda z  jámových 
tůní se čerpala ponornými 
čerpadly do nejbližších čerpa‑
cích stanic. V  jámě Julius pak 
byla čerpána voda na  povrch 
z  vodní štoly z  2. a  7.  patra. 
Přítoky z  jámové tůně z hlav‑
ní jámy Ferdinand pod úrov‑
ní 140 metrů a  ze šachetního 
překopu 8. patra byly odvádě‑
ny na 11. patro dolu Jindřich II. 
V  jámě Františka v  Padocho‑
vě se čerpala voda z 1. a 2. pa‑
tra na  povrch. Provoz čerpací 
stanice na  2.  patře byl zauto‑
matizován. Přítoky pod 2. pa‑
trem odtékaly po  šachetním 
překopu 11.  patra a  větrním 
komínem spolu s  příto‑
ky od  jámy  V.  Nosek (Kukla) 
na 11. patro dolu Jindřich II.

Výměra dobývacího prosto‑
ru centrální jámy Jindřich  II 
byla 2 205 hektarů. Tento do‑
bývací prostor RUD vznikl 
sloučením dobývacích prosto‑
rů Zbýšov a  Oslavany, zruše‑
ním společné hranice v  roce 

1967. V  roce 1974 byl dobýva‑
cí prostor ještě částečně roz‑
šířen. Bylo dobýváno uhlí 
z  I. a  II.  sloje. Mocnost slojí 
v rosicko ‑oslavanském revíru 
byla od 0,6 do 6 metrů s pro‑
měnlivým úklonem po spádo‑
vé přímce od 20 do 90 stupňů, 
v některých případech dokon‑
ce i  opačného úklonu. Uhel‑
né sloje rosicko ‑oslavanské 
pánve jsou uloženy v karbon‑
ských pískovcích, jejich pů‑
vod je v  prvohorách. Úložní 
poměry byly nesmírně složi‑
té. Bezprostřední nadloží slojí 
bylo tvořeno nepevnými hor‑
ninami o  mocnosti až 1,5 m. 
Tato vrstva nebyla vždy pev‑
ně spjata s  vlastním nadlo‑
žím a  ihned se při výrubu 
zavalovala. Bylo zde i  zvýše‑
né nebezpečí vyjíždění uhlí 
z  pilíře. Uhlí bylo náchylné 
k samovznícení.

Jedním z  vážných problé‑
mů při těžbě uhlí v Rosických 
uhelných dolech byla vyso‑
ká prašnost na důlních praco‑
vištích. Uhelný prach byl po‑
suzován jako výbušný, proto 
bylo za  účelem zneškodňo‑
vání uhelného prachu prová‑
děno preventivní zavlažová‑
ní uhelného pilíře v porubech. 
Byla provedena kategorizace 
jednotlivých pracovišť v  dole 
podle prašnosti na  základě 
respirabilní frakce v  ovzdu‑
ší a pracovníci s dosaženou li‑
mitní expoziční dobou byli 
postupně přeřazováni na pra‑
coviště s  menším rizikem. 
Výsledky prašnosti na  jed‑
notlivých pracovištích byly 
počítačem přenášeny do  ex‑
pozičních karet pracovníků 

k  posouzení jejich celkového 
zdravotního stavu.

Uhlí slojí rosicko ‑oslavanské 
pánve bylo charakteristic‑
ké vysokou tektonickou po‑
rušeností. Na  vysokou praš‑
nost měla negativní vliv mimo 
malé soudržnosti uhelné sub‑
stance i  velmi nízká přiroze‑
ná vlhkost dobývaného uhlí  – 
maximálně 1,7 %. Při dobývání 
se uvolněné uhlí velmi rychle 
rozpadalo na drobnou až jem‑
nou uhelnou frakci. Od  roku 
1979 byl problém snižování vy‑
soké prašnosti, potizáparové 
prevence, automatizace kom‑
presoroven, hlavních čerpa‑
del a zpevňování uhlí a hornin 
řešen ve spolupráci s Vědecko‑
‑výzkumným uhelným ústa‑
vem Radvanice. V  roce 1980 
bylo hlavním těžebním pat‑
rem 12. patro a podpatro dolu 
Jindřich  II (těženo z  hloubky 
až 1 428,4 m) a  2.  patro jámy 
Antonín (těženo z  hloubky 
cca  180 m). Konečná hloubka 
dolu Jindřich II byla 1 456 me‑
trů. Důl Jindřich byl tehdy nej‑
hlubším dolem na  černé uhlí 
v republice a ve střední Evro‑
pě. Projektem uvažované ko‑
nečné hloubky jámy (1 550 me‑
trů) nebylo dosaženo.

Dne 15.  ledna  1980 v  odpo‑
lední směně došlo na dole Jin‑
dřich  II ve  Zbýšově při raž‑
bě dovrchní chodby 12‑3142 
k  plynodynamickému jevu, 
k vyjetí uhelné sloje, prováze‑
né vysokým množstvím meta‑
nu. Zahynuli dva horníci. Tato 
nešťasná událost byla hodno‑
cena jako průtrž uhlí a  me‑
tanu. Po  této události byl důl 
Jindřich  II zařazen mezi doly 
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s  nebezpečím vzniku průtr‑
ží uhlí a  plynu. Do  plynují‑
cích dolů II.  třídy nebezpečí 
byl zařazen celý dobývací pro‑
stor RUD až po úroveň 11. patra 
včetně 2. patra jámy Antonín. 
Od úrovně 11. patra byl důl za‑
řazen jako plynující důl s  ne‑
bezpečím vzniku průtrží uhlí 
a plynu (PUP).

Musela být stanovena zá‑
sadní opatření v  oblasti bez‑
pečnosti, nařízena stálá po‑
hotovost na OBZS, pohotovost 
jedné čety v pracovní dny, me‑
chanika a velitele, v nepracov‑
ní dny pohotovost dvou čet, 
velitele, mechanika, a také lé‑
kařská pohotovost. Všichni 
pracovníci dolu byli vybaveni 
sebezáchrannými přístroji SŠ‑
7. Pro preventivní určení místa 
vzniku záparů, důlních ohňů 
a  zvýšené koncentrace meta‑
nu byly všechny oblasti I. sloje 
vybaveny kontinuální kontro‑
lou CO a CH4, infraanalyzátory 
typu IREX a UNOR s přenosem 
a registrací do dispečinku. Pří‑
pravná a otvírková pracoviště 
byla vybavena vzduchovými 
svítidly s  vnitřním přetlakem 
typu LTR‑3 polské výroby.

Na  základě vypracovaných 
studií bylo přistoupeno v  ob‑
dobí 1980–81 k  velké rekon‑
strukci hlavních ventilátorů.

Velká hloubka, složitá stav‑
ba ložiska, nebezpečí průtr‑
ží uhlí a  plynů. Klimatické 
podmínky se i  přes zavedení 
umělé klimatizace stále zhor‑
šovaly. To vše zásadně ovliv‑
nilo vývoj těžby uhlí. Z  uve‑
dených důvodů činila těžba 
černého uhlí v roce 1981 už jen 
240 000 tun za  rok. Z  těchto 

důvodů bylo zpracováno ně‑
kolik variant ukončení těž‑
by v revíru kolem roku 2000. 
Útlumový program vyhlášený 
tehdejší vládou ČSFR ovlivnil 
přijetí varianty ukončení těž‑
by rokem 1991.

Dne 31.  prosince  1991 byla 
ukončena těžba černého uhlí 
z dolu Jindřich II. Bylo rozhod‑
nuto, že z 2. patra dolu Anto‑
nín bude těžba pokračovat 
co nejdéle pro vlastní kotel‑
ní řád. Pro zápar ve stařinách 
však musela být ukončena 
i tato těžba 18. února 1992. Pří‑
mý zásah směřující k likvidaci 
záparu se nezdařil. Celé 2. pa‑
tro jámy Antonín muselo být 
uzavřeno protivýbuchovými 
hrázemi. Od  2.  ledna  1992 
do  18.  února  1992 bylo z  dolu 
vytěženo ještě 4 870 tun uhlí, 
poslední uhlí z revíru. Důl An‑
tonín byl nejdéle těžícím do‑
lem revíru. Byl jediným do‑
lem, který od  svého zaražení 
v  roce 1846 (kromě odstáv‑
ky v  době rekonstrukce) tě‑
žil uhlí až do konce likvidace 

těžební činnosti revíru. Důl 
byl hluboký 900,5 m a  měl 
sedm pater. Jáma Antonín ne‑
byla zcela zasypána. V  úrov‑
ni druhého patra byl vybudo‑
ván železobetonový celík, šest 
metrů mocný, vetknutý do ná‑
raží a jáma byla zasypána hal‑
dovinou na  tuto jámovou zát‑
ku. Dne 7. září 1992 byla jáma 
uzavřena krycí železobetono‑
vou deskou. Příhradová oce‑
lová těžní věž vysoká 40,1 m, 
která přes padesát let tvoři‑
la dominantu Zbýšova, byla 
zlikvidována.

Dne 1.  října  1991 byla zahá‑
jena likvidace těžby a  pozů‑
statků důlní činnosti. Prvním 
hlavním likvidovaným důlním 
dílem byla výdušná jáma Fran‑
tiška v Padochově.

Zbytkové zásoby uhlí 
ve výši 26 002 237 tun byly dne 
2. června 1991 odepsány vyně‑
tím z evidence a 2. srpna 1993 
byl zrušen dobývací prostor 
Zbýšov a zahájena konečná li‑
kvidace a  zahlazování násled‑
ků těžby uhlí.

Letecký pohled na důl Jindřich II již bez provozních budov
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Dne 20.  dubna  1992 bylo 
ukončeno čerpání důlní vody 
zastavením provozu čerpací 
stanice na  11. patře dolu Jind‑
řich  II ve  Zbýšově. Pak násle‑
dovalo ukončení činnosti čer‑
pací stanice na  7.  patře jámy 
Antonín a čerpací stanice na 2. 
a 7. patře jámy Julius. Tím byla 
zrušena všechna čerpaná mís‑
ta revíru a  zahájeno zatápě‑
ní důlních děl, které trvalo té‑
měř šest a půl roku. Zatápění 
byla dokončeno 15.  září  1998, 
kdy se důlní zátopové vody do‑
staly na  úroveň výtoku z  Dě‑
dičné štoly u  řeky Oslavy 
v Oslavanech.

Všechny výdušné jámy re‑
víru byly zcela zasypány, 

případně zasypány na  vybu‑
dované celíky, až na  hlavní 
jámy Jindřich  II a  V.  Nosek, 
u  kterých se předpokládal 
do  budoucna kvalitní zdroj 
vody a  jámy byly uzavřeny 
na  ohlubni železobetonovou 
deskou. Předpoklad kvalitní‑
ho vodního zdroje se nenapl‑
nil. Za několik let bylo násled‑
ným rozhodnutím provedeno 
zasypání i těchto dvou posled‑
ních zvodnělých jam. Jámo‑
vý stvol dolu Kukla byl zasy‑
pán v roce 2005–2008, o něco 
později byla rovněž zasypá‑
na jáma Jindřich  II. Kolem li‑
kvidovaných důlních děl byla 
stanovena ochranná bezpeč‑
nostní pásma.

Těžní věže a  technologic‑
ké objekty související s  těž‑
bou uhlí byly zlikvidovány, 
až na  těžní věž dolu Simson. 
Tento secesní klenot vysoký 
24,1 m, byl již 29.  12.  1987 vy‑
hlášen kulturní památkou. 
Rovněž těžní věž dolu V.  No‑
sek  – Kukla, vysoká 37,25 m, 
byla uchráněna a v  roce 2009 
vyhlášená kulturní památ‑
kou. Poslední zlikvidovanou 
těžní věží byla unikátní těž‑
ní věž dolu Jindřich II, vysoká 
46,3 metrů, v té době již jediná 
tohoto typu v republice.

Jarmila Plchová, 
VSRO Oslavany

Foto archiv

SPOLEČENSKÉ OZNÁMENÍ
V neděli 12. ledna 2020 se 

dožila 100 let paní Arnoštka 
Mezníková, která celý svůj 
život prožila ve své milované 
Zastávce.

Narodila se v roce, kdy  se 
obec Boží požehnání přejme‑
novala na  dnešní Zastávku. 
Ve vzácné shodě se její životní 
jubileum ztotožňuje se stým 
výročím názvu obce. Před 
odchodem do  důchodu pra‑
covala nepřetržitě v  sekreta‑
riátu ředitelů rosicko‑osla‑
vanských dolů. Je pamětnicí 
nejslavnější historie tohoto 
věhlasného hornického regi‑
onu, dodnes udržuje aktivní 

vztahy s  přáteli z  tehdejšího 
družebního uhelného regi‑
onu ve Zwickau  v Německu 
(dříve NDR).

Vždy byla pracovitou, čest‑
nou a věrnou občankou obce.  
Pro její mimořádně milou 
a přívětivou povahu ji všich‑
ni příbuzní rádi v jejím útul‑
ném domečku navštěvují. 
V den jejích narozenin jí pře‑
dal starosta obce Zastávky 
pan RNDr.  Petr Pospíšil pa‑
mětní medaili.

Za  veškeré příbuzenstvo 
děkujeme panu starosto‑
vi za  projev uznání a  pře‑
jeme naší milé jubilantce 

do dalších let dostatek zdraví 
a chuti prožívat veškeré dění 
v obci, ve společnosti a v kru‑
hu svých příbuzných a přátel.

Rodiny Mezníků z Brna, 
Hlubokého, Hrdějovic, 

Ivančic a Znojma
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JARMARK a POUŤOVÉ ATRAKCE 
na prostranství v centru obce

ZASTÁVECKÁ
POUŤ

ZASTÁVECKÁ
POUŤ

ZAHRADA DĚLNICKÉHO DOMU:
 Mše svatá

 Akademie místních spolků

 Divadelní představení pro děti 

 Vystoupení hudebních skupin 
Rock String a Tremolo

HAS IČ I

ZASTÁVK
A

PARTNEŘI AKCE:
Občerstvení zajištěno, změna programu vyhrazena.
V rámci Zastávecké pouti pořádané 28. 6. 2020 v Zastávce budou pořizovány obrazové záznamy 
za účelem prezentace organizátorů akce. Organizátoři akce nenesou odpovědnost za záznamy 
pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

28. června 2020
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K ‑centrum Noe Třebíč
K ‑centrum Noe spadající pod Oblastní charitu Třebíč je 
víceúčelové regionální zařízení s nízkoprahovým přístupem 
se zaměřením na problematiku drog. Zaměřuje se na aktivní 
vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby.

Poskytujeme pomoc v  za‑
bezpečování základních zdra‑
votních potřeb, dlouhodobou 
práci s klienty v rámci indivi‑
duálního plánu, práci s  infor‑
macemi o  substancích, účin‑
cích a  rizicích, ale především 
o  lokálních aspektech uží‑
vání drog, Zaměřujeme se 
na  preventivní aktivity, jed‑
nání a  vystupování v  opráv‑
něném zájmu klientů i komu‑
nity, dále v programech práce 
s veřejností.

Terénní program je zaměře‑
ný na  aktivní injekční uživa‑
tele omamných a  psychotrop‑
ních látek. Terénní pracovník 
dojíždí každý týden do  dané 
lokality, kde provádí terén‑
ní práci. Jedná se o  aktivity 

vedoucí ke snížení výskytu in‑
fekčních chorob ve společnos‑
ti. Primárně je pro nás důleži‑
tá ochrana veřejného zdraví. 
Poskytujeme Harm reduction, 
výměnu použitého injekčního 
materiálu za  čistý, klientům 
s  nitrožilní aplikací. Špinavé 
injekční stříkačky poté bez‑
pečně likvidujeme. Snižuje‑
me takto nebezpečí poranění 
o pohozenou stříkačku. Klienti 
se mohou také nechat otesto‑
vat na  infekční nemoci (žlou‑
tenky, HIV, syfilis). S touto ak‑
tivitou je spojené zdravotní 
a sociální poradenství.

Poskytujeme informace ro‑
dinným příslušníkům a  blíz‑
kým o  možnostech léčby zá‑
vislostí. Klienty se snažíme 

namotivovat ke změně. V pří‑
padě nálezu použité injekč‑
ní jehly je vhodné se obrátit 
na terénního pracovníka.

Služby K ‑centra Noe jsou 
poskytovány anonymně 
a  zdarma. Terénní telefon 
na  pracovníka, se kterým si 
můžete domluvit schůzku, je 
pro tuto lokalitu 776 158 489.

Naše zařízení najde‑
te v  Třebíči, na  ulici Hybe‑
šova č.  10, tel. 568 840 688. 
Dotaz můžete také ode‑
slat na  e ‑mailovou adresu 
noe@trebic.charita.cz nebo 
nás kontaktovat prostřednic‑
tvím Facebooku.

Pavlína Šárková, pracovník 
v sociálních službách

Zastávečtí hasiči hodnotili rok 2019
V pátek 20. ledna 2020 
se na hasičské zbrojnici 
v Zastávce sešla téměř 
celá členská základna 
místních hasičů, aby 
společně vyhodnotili 
činnost v uplynulém roce.

Na  toto jednání také zaví‑
tali zástupci okolních hasič‑
ských sborů a  vzácní hosté, 

mezi něž patřili: RNDr.  Petr 
Pospíšil, starosta obce Zastáv‑
ka, plk.  Ing.  Stanislav Racek, 
ředitel HZS JMK, územní od‑
bor Brno ‑venkov, mjr.  Ing.  Jo‑
zef Dankovič, vedoucí zařízení 
HZS JMK Tišnov, a pan Zdeněk 
Melkes, poradce hejtmana Ji‑
homoravského kraje v  oblasti 
dobrovolných hasičů. Všech‑
ny přítomné přivítal na tomto 

jednání Zdeněk Milan, sta‑
rosta hasičského sboru, 
a  ihned na  začátku požádal 
všechny zúčastněné, aby po‑
vstali a  chvilkou ticha ucti‑
li památku zesnulých členů. 
Následně již proběhla volba 
komisí nutných pro zajiště‑
ní platnosti jednání výroční 
členské schůze. Plynule se 
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pak přešlo k  hodnocení čin‑
nosti jak sboru, tak i zásahové 
jednotky.

Místní hasičský sbor měl 
ke  dni tohoto jednání celkem 
72 řádných členů a tři kolekti‑
vy mladých hasičů. V zásaho‑
vé jednotce v  současnosti pů‑
sobí celkem 22  členů. Hasiči 
se scházejí pravidelně každé 
pondělí ve večerních hodinách 
na  členských schůzích, kde 
jsou řešeny nejen potřeby pro 
zajištění činnosti hasičského 
sboru jako takového, ale také 
je zde pravidelně hodnocena 
činnost kolektivů mladých ha‑
sičů, potřeby pro zajištění tré‑
ninků a účasti na jednotlivých 
soutěžích. V  oblasti činnos‑
ti jednotky je zde řešeno pře‑
devším zajištění akceschop‑
nosti, potřeby oprav a údržby 
techniky a  také zajištění stá‑
lé pohotovosti členů zásahové 
jednotky.

V  roce 2019 se na  začátku 
roku mimo přípravy tradič‑
ního hasičského plesu naše 

členská základna věnova‑
la především zajištění káce‑
ní suchých stromů v místním 
lesoparku. Celkem zde do‑
šlo k pokácení asi 120 stromů, 
které vlivem sucha uschnu‑
ly a  staly se tak nebezpečný‑
mi pro všechny, kteří se v par‑
ku pohybují. Tato činnost 
našim členům zabrala všech‑
ny víkendy téměř tří měsí‑
ců. V  jarních měsících bylo 
pak provedeno vysázení více 
než 150 malých buků, které se 
snad v  budoucnu stanou od‑
povídající náhradou. V  břez‑
nu také členové nezapomně‑
li na  významné výročí svého 
člena, pana Karla Žaluda, kte‑
rý oslavil 80. výročí narození. 
V rámci malé oslavy se všichni 
členové sešli na hasičské zboj‑
nici, aby osobně panu Žaludo‑
vi pogratulovali a  popřáli mu 
pevné zdraví i v následujících 
letech. Na  jaře se již tradičně 
naši mladí hasiči účastnili ta‑
neční soutěže Fire Dance, kte‑
rá se konala v  Žabčicích. Zde 

naše kolektivy v kategorii pří‑
pravka vybojovali 1. a 3. místo, 
v kategorii mladší žáci 16. mís‑
to a  v  kategorii starších žáků 
8.  místo. I  když mladí hasiči 
jsou pro nás jednou z  priorit, 
nezapomínáme ani na zaslou‑
žilé členy. Pro ty jsme ve spo‑
lupráci s Moravskou hasičskou 
jednotou uspořádali výlet 
za toulkami po Vysočině.

Ve  stejný den členové zása‑
hové jednotky zajišťovali bez‑
pečnost silničního provozu při 
cyklistickém závodě Brno–Vel‑
ká Bíteš, který projížděl naší 
obcí. K  začátku dubna již ne‑
domyslitelně patří pořádání 
úklidové akce Ukliďme svět  – 
ukliďme Česko. V  rámci této 
celonárodní akce naši hasi‑
či ve spolupráci s obcí Zastáv‑
ka uspořádali III.  ročník úkli‑
dové akce Ukliďme Zastávku 
společně s hasiči. Do této akce 
se mimo hasiče zapojila také 
řada našich spoluobčanů a kli‑
enti Pobytového střediska 
MV Zastávka. Společně se nám 
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podařilo provést úklid nejen 
veřejných prostranství v obci, 
ale také došlo na úklid koryta 
potoku Habřina, okolí Masa‑
rykovy studánky a  jedna sku‑
pina sesbírala odpadky po  tu‑
ristické trase přes Tři potoky 
až k  Příbramskému mlýnu. 
Celkem se sesbíralo přibližně 
7 tun odpadků. Jako poděková‑
ní byly pro všechny účastníky 
připraveny nejen malé občer‑
stvení, ale také možnost pro‑
hlídky svozového vozidla KTS 
Ekologie, s. r. o., a děti se moh‑
ly svézt na lanovce.

Následující měsíce již byly 
spíše ve znamení soutěží v po‑
žárním sportu. Družstva mla‑
dých hasičů, ale i mužů, se po‑
stupně účastnila obvodního 
kola v  Újezdě u  Rosic, okres‑
ního kola v  Březině u  Tišno‑
va a  Přeboru Moravské ha‑
sičské jednoty, který se konal 
v  Brně. Jak v  kategorii mladí 
hasiči, tak i v kategorii mužů, 
se našim družstvům povedlo 
postoupit na Mistrovství v po‑
žárním sportu Moravské ha‑
sičské jednoty a  České hasič‑
ské jednoty. I když se nezdařilo 
z  těchto vrcholových soutě‑
ží dovézt medaile, přesto naši 
hasiči ukázali, že patří mezi 
jedny z  nejlepších družstev 
jižní Moravy. Dalšími soutěže‑
mi, kterých se naši mladí hasi‑
či účastnili, byly soutěže v po‑
žárním sportu v  rámci Ligy 
mládeže Brno ‑venkov, soutěže 
v  disciplínách TFA Hasiči bez 
ohně, která se konala na zám‑
ku v  Rosicích, Branného zá‑
vodu Moravské hasičské jed‑
noty v  Zakřanech a  poslední 
pak byla účast na vědomostní 

soutěži Soptík, jež se konala 
ve  sportovní hale Gymnázia 
TGM Zastávka. Soutěží se však 
naši hasiči nejen účastnili, ale 
také jich řadu uspořádali. Jako 
první to byla soutěž v  požár‑
ním sportu pro mladé hasiče 
O pohár starosty obce Zastáv‑
ka, která se konala 25. 5. 2019 
v  areálu TJ Čechie Zastávka. 
Další pak byla soutěž v  disci‑
plínách TFA pro dospělé hasi‑
če probíhající v areálu naší zá‑
kladní školy. Zastávečtí hasiči 
se v roce 2019 podíleli na také 
na  pořádání Zastávecké pou‑
ti, Hornických slavností, oslav 
Dne dětí, loučení s  prázdni‑
nami, promítání letního kina. 
Pomohli technicky zajis‑
tit Mikulášskou nadílku, Ad‑
ventní zastavení, zpívání pod 

Vánočním stromem a  mnoho 
dalších akcí. Nelze také opo‑
menout pořádání letního tá‑
bora pro mladé hasiče, jenž 
naši hasiči pořádají více než 
čtyřicet let. V  roce 2019 byl 
po  mnoha letech letní tábor 
uspořádán jako čtrnáctidenní 
a  konal se v  rekreačním stře‑
disku Kemp Krkavec u  Veselí 
nad Lužnicí.

Stejně jako činnost hasič‑
ského sboru i  činnost zásaho‑
vé jednotky byla v  roce 2019 
velmi bohatá. Mimo pravi‑
delnou péči a  údržbu techni‑
ky se naši členové celoročně 
musí účastnit výcviku a  ško‑
lení, aby si nejen udrželi své 
znalosti a  dovednosti, ale aby 
se učili také nové postupy zá‑
sahové činnosti při řešení 
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mimořádných událostí. V roce 
2019 byla jednotka dovybave‑
na novým vybavením Rescop, 
což jsou nástroje pro vniknu‑
tí do uzavřených prostor. Toto 
vybavení jednotka využívá 
především v případě nebezpe‑
čí z prodlení, nebo při ohrože‑
ní života osob nacházejících se 
například v  uzavřeném bytě. 
Nové vybavení bylo také něko‑
likrát v roce 2019 použito, na‑
příklad, když zůstalo malé dítě 
uzavřeno v  rodinném domě 
a maminka se k němu nemoh‑
la dostat, nebo se zabouchly 
dveře od bytu a na sporáku se 
vařil oběd a hrozil vznik požá‑
ru. Systém Rescop byl také do‑
plněn soupravou AKU nářa‑
dí, jež bude využíváno k těmto 
nebo podobným technickým 
zásahům jednotky. V  rámci 
technických zásahů naše jed‑
notka pomáhala nejen obča‑
nům na  území naší obce, ale 
v  mnoha případech také ob‑
cím v  okolí. Jednalo se napří‑
klad o  čištění kanalizace, ká‑
cení suchých stromů u silnice 
v  Lukovanech, to stejné pro‑
váděla naše jednotka u  silni‑
ce mezi Zastávkou a Příbramí, 
kde jsme vypomáhali obci Pří‑
bram na Moravě a Lesům ČR.

Pokud bychom veškerou 
činnost měli převést do  čísel, 
tak lze vypočítat, že naše jed‑
notka v  roce 2019 zasahova‑
la u 19 požárů, 12 technických 
pomocí, 1  technologické po‑
moci, 1  úniku ropných pro‑
duktů, 2  dopravních nehod 
a  4  planých poplachů. Ostat‑
ní pomoc byla poskytnuta ob‑
čanům a obcím celkem 42krát. 
Při této činnosti hasiči strávi‑
li celkem 124  hodin a  techni‑
ka u  zásahů najezdila celkem 
1070  kilometrů. Členové naší 
jednotky také v  roce 2019 za‑
jišťovali přepravu obecním 
autobusem, a  to zejména pro 
naše školská zařízení a  spol‑
ky působící v naší obci. V rám‑
ci celého roku při těchto ak‑
cích najezdili naši řidiči více 
jak 15 000  kilometrů. Zása‑
hová jednotka také slavila je‑
den velký úspěch a  to, když 
v  listopadu získala při slav‑
nostním vyhlášení ankety 
Dobrovolní hasiči roku 2019 
druhé místo v  hodnocení zá‑
sahových jednotek. K  uvede‑
nému ocenění získala nejen 
plaketu a věcné ceny, ale také 
šek na  45 000 Kč. Peníze bu‑
dou využity na nákup vybave‑
ní k zásahové činnosti.

Samozřejmě, že by se celo‑
roční činnost hasičského sbo‑
ru dala rozepsat daleko po‑
drobněji. Mohlo by se uvést 
mnoho dalších událostí a akcí, 
na kterých se naši hasiči podí‑
leli, anebo je přímo pořádali. 
Ale to by pak byl celkem dlou‑
hý článek a  asi by tak dlouhé 
čtení nikoho nebavilo. Navíc 
si pár těchto informací chce‑
me ponechat do  historického 
almanachu, jenž by měl v  le‑
tošním roce vyjít při příleži‑
tosti oslav 140.  výročí založe‑
ní Hasičského sboru Zastávka. 
Samotné oslavy by měly pro‑
běhnout současné s  oslavami 
100. výročí od doby, kdy naše 
obec nese název Zastávka, a to 
v sobotu 29. srpna 2020 v are‑
álu TJ Čechie Zastávka.

Nebylo by však co slavit a už 
vůbec ne každý rok hodnotit, 
kdyby náš spolek neměl řadu 
aktivních členů, kteří se na ce‑
loroční činnosti podílí. Proto 
mi na  závěr dovolte poděko‑
vat všem členům hasičského 
sboru, vedoucím a  instrukto‑
rům mládeže, členům zása‑
hové jednotky za  jejich práci 
a mnoho hodin strávených při 
naší činnosti. Velké poděková‑
ní patří členům zastupitelstva 
obce za jejich podporu a v ne‑
poslední řadě pak občanům 
naší krásné obce, kteří nás 
podporují, pomáhají nám, při‑
spívají nám při zvaní na  náš 
tradiční ples, anebo nám tře‑
ba poslali hlas právě do ankety 
Dobrovolní hasiči roku. Moc si 
této podpory vážíme a děkuje‑
me za ni.

Zdeněk Milan, starosta 
hasičského sboru
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Hodnocení činnosti Základní 
organizace Brno ‑venkov, Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Naše činnost je zaměřena na hájení zájmů a práv všech 
zdravotně postižených osob, bez rozdílu postižení z celého 
okresu Brno ‑venkov. V první polovině roku připravujeme 
členskou schůzi a zajišťujeme lokality RS pro konání 
pobytových akcí. Ty pořádáme vždy v druhé polovině roku.

První akce probíhala 
o  prázdninách v  RS  Deštné 
v Orlických horách a byla ur‑
čena pro děti a  jejich dopro‑
vod (Rodiče a děti). Na progra‑
mu nechyběly ranní rozcvičky 
venku před střediskem na lou‑
ce. Pro děti se uskutečnily 
sportovní hry, soutěže, kvízy, 
vycházky do přírody, diskoté‑
ky a vlastivědný zájezd. Na zá‑
věr bylo hodnocení. Děti do‑
staly drobné dárečky, diplomy 

a  medaile. Poslední den akce 
jsme zakončili táborákem 
a  opékáním špekáčků. Akce 
se všem líbila a  těší se, že se 
v příštím roce opět setkají.

Druhá pobytová akce pro 
dospělé se konala v  září 
na  RS  Horník Tři Studně, 
od 1. 9. do 7. 9. 2019. Zúčastni‑
lo se 78 osob. V programu byla 
hlavní náplní výuka odezírá‑
ní, které zlepšuje komunika‑
ci mezi sluchově postiženými 

a zdravou populací. Dále se ko‑
naly společné vycházky do pří‑
rody, seznamovací a závěrečný 
večírek s maškarním bálem.

Třetí pobytová akce se kona‑
la v lázních Karlova Studánka, 
zúčastnilo se 59  osob. O  tuto 
akci byl velký zájem. Bohužel 
nedostali jsme více míst, pro‑
tože v  té době bylo v  lázních 
hodně lázeňských pacientů. 
Účastníci využili pobyt v  sol‑
né jeskyni a plavání v bazénu. 
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Ostatní procedury, které chtě‑
li absolvovat, si museli hradit 
za  svých prostředků. Využili 
i krásných vycházek po okolí. 
Zúčastnili se zájezdu na Dlou‑
hé Stráně, který byl zajímavý 
a  všichni byli nadšení. Pobyt 
v  Karlově Studánce se všem 
moc líbil a těší se, že se v příš‑
tím roce budou mít příležitost 
se setkat.

Akce nám pomáhali spolufi‑
nancovat OÚ  Zastávka, město 
Rosice, OÚ Babice, OÚ Tetčice, 
město Ivančice, OÚ  Bílovice 
nad Svitavou, OÚ  Hrušovany 
u  Brna a  ostatní drobní dár‑
ci. Všem za  finanční podporu 
mnohokrát děkujeme.

V  letošním roce již připra‑
vujeme pobytové akce pro 
naše členy, o  kterých budeme 
informovat na  členské schůzi 
v dubnu 2020.

Alena Procházková, za výbor 
SNN v ČR, ZO Zastávka u Brna

Zahrádkáři Zastávka informují
První událostí v novém roce 

je pro Zahrádkáře v Zastávce již 
tradičně ples, který v  letošním 
roce připadl na sobotu 25.  led‑
na 2020. Tato událost přilákala 
opět velké množství návštěvní‑
ků, a tak byla účast na plese více 
než hojná. Ples se také stal ob‑
líbenou událostí mladých lidí, 
kteří mezi hosty rozhodně ne‑
chyběli. Ženy byly na plese při‑
vítány voňavou růží a na muž‑
ské protějšky čekal přípitek 
v podobě domácí slivovice, kte‑
rým však nepohrdly i  někte‑
ré ženy. Členové výboru v čele 

s předsedou pěkně vyzdobili sál 
květinami a obrázky, což je pro 
tento ples již tradicí. O skvělou 
hudbu se postarala paní Len‑
ka Kocábová, která hrála ši‑
rokou škálu tanečních žánrů 

od  tradiční taneční hudby až 
po  nejnovější hity. Důkazem 
její skvělé hudební produkce 
byl plný taneční parket hned 
od počátku plesu. Byla také při‑
pravena bohatá tombola, za což 



38

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity 01 | 2020

patří velké DÍKY všem sponzo‑
rům plesu. Velice si jejich las‑
kavosti vážíme. Na  hosty opět 
čekaly okamžité výhry. Líst‑
ky, které nevyhrály, měly dal‑
ší šanci ve  slosování. Po  vylo‑
sování tomboly se hosté bavili 
až do  brzkých ranních hodin. 
Ples se opět vydařil, a proto se 
již nyní těšíme na  nadcházejí‑
cí rok.

Další velké poděkování pa‑
tří obci Zastávka a  celému 
zastupitelstvu za  jejich fi‑
nanční podporu při opravě za‑
hrádkářského střediska v  Za‑
stávce, která již bylo úspěšně 
dokončena. Velice si této pod‑
pory vážíme a doufáme, že bu‑
dova bude ještě dlouho dob‑
ře sloužit k  setkávání členů 
spolku, pořádání různých spo‑
lečných akcí a  také ke  zpra‑
covávání produktů ze zahrád‑
ky sušením, při výrobě moštu 
nebo vaření povidel.

Počasí venku více než zimu 
připomíná brzké jaro, a  pro‑
to je čas vysázet za  okna sa‑
zeničky nejrůznější zeleni‑
ny a  pomalu se připravovat 
na  zahradní práce. Doufá‑
me, že i  ovoce se v  letošním 
roce dočká lepší sklizně, aby‑
chom mohli opět udělat zásobu 

marmelád, povidel a  dalších 
pochutin. Proto bychom všem 
milovníkům zahrádky chtě‑
li popřát bohatou úrodu zele‑
niny a ovoce, kterou se budete 
moci tradičně pochlubit na za‑
hrádkářské výstavě na podzim 
letošního roku.

Hana Procházková, ZZ

Kódy v řidičských průkazech
V řidičských průkazech jsou uváděny kódy, které informují 
o podmíněních nebo omezeních řidičského oprávnění 
a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče.

Tyto kódy musí mít kaž‑
dý řidič v  řidičském průkazu 
uvedené správně, podle svého 
aktuálního stavu. Kódy najde‑
te souhrnně uvedené na strán‑
kách https://www.12bodu.cz/
harmonizovane_kody.php.

Infoservis UAMK potvrdil, 
že v  případě, kdy řidič seni‑
or nebo se zdravotními pro‑
blémy absolvuje prohlíd‑
ku u  lékaře a  ten mu napíše 

určitá omezení při řízení mo‑
torového vozidla (např.  po‑
vinnost nosit brýle), musí si 
řidič na  tomto základě vymě‑
nit řidičský průkaz – nechat si 
do něj vepsat příslušné kódy.

Nestačí si nechat kódy ve‑
psat až při plánované výmě‑
ně řidičského průkazu před 
skončením jeho platnosti. Pod‑
kladem pro zapsání harmoni‑
zovaných kódů do  řidičských 

průkazů je lékařský posudek 
o  zdravotní způsobilosti k  ří‑
zení motorových vozidel vy‑
stavený praktickým lékařem, 
platný doklad totožnosti a  ři‑
dičský průkaz. Lékařský po‑
sudek nesmí být ke dni podání 
starší tří měsíců.

Zdroj: STP Štětí
Zpracoval B. Klíma, 
předseda STP Rosice



Info linka: 602 711 021                info@zounekdesign.cz

ZVEME VÁS DO NOVĚ 
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V DOMAŠOVĚ!

Společnost ZounekDesign nabízí kompletní realizace oken, dveří, garážových vrat, interiéro-
vého i exteriérového stínění do bytových a fi remních prostor, rodinných domů a kanceláří. 
Hlavním zaměřením společnosti je návrh, realizace a  montáž stínící techniky, hliníkových 
pergol, kompozitových teras Twinson, oken a dveří. Profesionální tým tvořený zkušenými 
obchodníky a specialisty z oblasti montáží zaručuje kvalitní zpracování každé zakáz-
ky a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

• OKNA, DVEŘE
• GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE 

(interiér i exteriér)
• ROLETY 

(interiér i exteriér)
• LÁTKOVÉ ROLETY
• ZÁVĚSY, ZÁCLONY
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• MARKÝZY
• PERGOLY
• TERASY
• ZIMNÍ ZAHRADY

SHOWROOM Domašov
Brněnská 179, 664 83
Otevírací doba: Po, Út, Čt: 9–12 / 13–17, 
St: 9–12 / 13–18, Pá: 9–12 / 13–15

 www.zounekdesign.cz
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Informace z Klubu seniorů
V pondělí 9. 12. 2019 se ko‑

nala ve velkém sále Dělnické‑
ho domu slavnostní předvá‑
noční schůze klubu seniorů. 
Na  ní vystoupily členky klu‑
bu a  předvedly pěkné count‑
ry tance. Předsedkyně Iva Klí‑
mová informovala všechny 
zúčastněné o  předchozí čin‑
nosti klubu a  poblahopřála 
všem, kteří se narodili v pro‑
sinci. Přišel i pan starosta Po‑
spíšil a  rovněž i on blahopřál 
seniorům a  seniorkám k  Vá‑
nocům a do nového roku. Pak 
už následovalo občerstvení 
a hudba Naživo, kterou moh‑
li účastníci poslouchat a  také 
na ni tančit.

Hned v  úterý 10.  12.  2019 
vyrazili členové klubu na vy‑
cházku, kterou vedl Jan Kar‑
ber. Autobusem se jelo na Hlí‑
nu, odsud se šlo pěšky směr 

Tetčice. Z Tetčic se pak všich‑
ni vrátili vlakem do Zastávky.

Další vycházka se ko‑
nala 17.  12.  2019. Vedou‑
cím této vycházky byl Bo‑
rek Vinohradský. Všech 
osmnáct zúčastněných šlo 

pěšky do  Mariánského údolí 
a potom se přes Cukrovar vrá‑
tilo do Zastávky. Šli do Dělnic‑
kého domu, kde bylo pro ně 
připraveno pohoštění. Tam 
si poblahopřáli vše nejlepší 
do nového roku.

Lednový program začal tra‑
dičně valnou hromadou ko‑
nanou 13. 1. 2020. Po ní hned 
následující den 14. 1. 2020 ná‑
sledovala vycházka, kterou 
vedla Ilja Dvořáková. Při ní 
se jelo autobusem do Oslavan 
a  pěšky se šlo do  Padochova, 
Zakřan a odtud už do Zastáv‑
ky. Druhá lednová vycház‑
ka byla 21. 1. 2020. Vedoucím 
této vycházky byla Věra No‑
váková. Vlakem jeli všichni 
do Omic a odtud už pěšky přes 
Tetčice do Rosic a poté do Za‑
stávky. Třetí lednová vycház‑
ka dne 28.  1. byla kvůli nále‑
dí zrušena.

Únorová schůze klubu se 
konala 10.  2.  2020 v  malém Závěrečná schůze v Dělnickém domě, foto B. Vinohradský

PF 2020, foto L. Říhová
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sále Dělnického domu. Iva 
Klímová poreferovala o všem, 
co se v  klubu odehrálo, po‑
gratulovala všem narozeným 
v únoru. Těm pak všichni čle‑
nové zazpívali. Zora Stejska‑
lová informovala účastníky 
schůze o  chystaném dubno‑
vém zájezdu klubu a Jan Kar‑
ber mluvil o  všech vycház‑
kách. Poté Alena Smutná 
hovořila o  moravském spi‑
sovateli a  básníkovi Janu 
Skácelovi.

Zora Stejskalová,
Klub seniorů Kříž LP 1749 – památka na Hrdelní právo města Rosic, foto B. Vinohradský

Zprávy z běžeckého světa
V sobotu 12. října 2019 jsme 

si zaběhly Běh kolem Hejtma‑
nu. Šlo již o 52. ročník tohoto 
silničního běhu. Byl součástí 
Mistrovství Jihočeského kra‑
je na 10 km. Již tradičně se vy‑
bíhalo z  Chlumu u  Třeboně, 
kde v 11 hodin na stadionu zá‑
vod odstartoval. Celkem se zú‑
častnilo 179  běžců (136  mužů 
a  43  žen). Běželo se krásnou 
krajinou kolem rybníka a i po‑
časí nám přálo.

Ohlédnutí za Etika on run 
2019: aby Downův syndrom 
nebyl strašák

V  sobotu 9.  listopadu  2019 
proběhl v  prostorách (a  blíz‑
kém okolí) Ústavu lékařské 
etiky MU v Brně již 2.  ročník 
charitativního běhu Campu‑
sem. Letošní akce dostala pří‑
značný název Etika on  run: 

aby Downův syndrom ne‑
byl strašák. Zaštítil ji olympi‑
onik a  mistr Evropy, triatlo‑
nista Filip Ospalý. Výtěžek ze 

startovného (podařilo vybrat 
krásných 32 000 Kč) bude po‑
užit na provoz terapií – speci‑
ální logopedie a  rozvoj kogni‑
tivních funkcí.

Na  trať vyběhli jak lidé bez 
handicapu, tak děti i  mladí 
lidé s Downovým syndromem. 
Běželo se v  areálu univerzit‑
ního campusu mezi sochami 
významných českých a  slo‑
venských moderních socha‑
řů. Kromě novinky letošní‑
ho roku, trati dlouhé téměř 
4 km, byl hlavní událostí běh 
na  800 m, oživený drobný‑
mi úkoly, který se běžel v  tý‑
mech. Unikátnost běžeckých 
týmů spočívala v tom, že kapi‑
tánem každého z  nich byl zá‑
vodník s  Downovým syndro‑
mem. Ostatní závodníci tak 
dostali šanci blíže se sezná‑
mit s  člověkem s  Downovým 



42

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity 01 | 2020

syndromem i  s  jeho rodinou, 
poznat něco radosti a  možná 
i starostí, které tato genetická 
odchylka může do rodiny při‑
nášet. Letos bylo nejstaršímu 
kapitánovi 20 let a nejmladší‑
mu 7 měsíců!

Cílem nebylo zvítězit, ale 
společně prožít hezké chví‑
le drobných radostí. Radost ze 
závodění může mít přece kaž‑
dý – bez ohledu na to, zda má 
či nemá Downův syndrom. 
Smyslem akce je vzájemně 
se od  sebe učit a  vzájemně se 
podporovat. Co schází lidem 
s  Downovým syndromem, 
je zjevné, ale co se nedostá‑
vá těm, kteří ho nemají, není 
vždy viditelné. Díky spoluprá‑
ci při závodu to mnozí odhalili.

Vedle sportovního zážitku 
byl připravený bohatý dopro‑
vodný program, který přinesl 
aktuální informace o Downově 
syndromu přímo z  praxe. Jde 
především o  výsledky výzku‑
mu o  sdělování diagnózy DS. 
Výzkum se uskutečnil na  za‑
čátku roku 2019 mezi rodiči 
dětí s DS a  jeho výsledkem se 
stala konkrétní doporučení lé‑
kařům ohledně sdělování dia‑
gnózy a  celkového přístupu 
k  rodinám dětí s  Downovým 
syndromem.

Doprovodný program zahr‑
noval i  originální fotografic‑
kou výstavu „Jsme tak jiní?“ – 
fotografie mladých lidí s  DS 
i  bez, prožívajících stejnou 
emoci. Nechybělo vystoupe‑
ní pěveckého sboru Gymnázia 
Brno, Křenová. Díky IFMSA CZ 
Brno (Mezinárodní federace 
asociací studentů medicíny) si 
všichni mohli užít balónkovou 

show, ve  které se suverénně 
největším hitem stala chobot‑
nice. Zopakovalo se i loni velmi 
úspěšné malování na  obličej. 
Občerstvení připravené dob‑
rovolníky z  okolí MUDr.  No‑
votné bylo z domácí kuchyně, 
tedy vynikající, velký úspěch 
měl i „etický“ párek v rohlíku.

Hlavní organizátorkou celé 
akce je MUDr. Martina Novot‑
ná z Ústavu lékařské etiky MU, 
jejíž snahou je sbližování léka‑
řů a  rodin dětí s  postižením: 
„Když se zjistí, že má dítě Dow‑
nův syndrom, je to těžká situace 

jak pro rodiče, tak pro lékaře. 
Sdělování diagnózy rozhodně 
není lehká záležitost. Downův 
syndrom je zatím pro mnohé 
strašák… Aby tomu tak nebylo, 
je důležité, aby lékaři poznávali 
lidi s handicapem i v  jejich reál‑
ném životě.“

Na akci přišlo okolo 250 lidí 
a na etickou trať 800 m vyběh‑
lo celkem 17 týmů s kapitánem 
s DS. Už teď se těšíme na další 
ročník! Nepřipojíte se příště?!

Simča Klímová 
& Peťa Kosková

Fotografie z akce, především z trati…
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Neděle 22. 3. 2020 12:30 TJ Viktoria Želešice – TJ Čechie Zastávka

Sobota 28. 3. 2020 15:00 TJ Čechie Zastávka – Sokol Dobšice

Neděle 5. 4. 2020 15:30 FK Zbraslav – TJ Čechie Zastávka

Sobota 11. 4. 2020 15:30 TJ Čechie Zastávka – SK Žebětín

Sobota 18. 4. 2020 16:00 RAFK – TJ Čechie Zastávka

Sobota 25. 4. 2020 16:00 TJ Čechie Zastávka – FK Kunštát

Sobota 2. 5. 2020 16:30 SK Šlapanice – TJ Čechie Zastávka

Sobota 9. 5. 2020 16:30 TJ Čechie Zastávka – TJ Sokol Novosedly

Neděle 17. 5. 2020 17:00 AFK Tišnov – TJ Čechie Zastávka

Sobota 23. 5. 2020 17:00 TJ Čechie Zastávka – SK Slatina

Sobota 30. 5. 2020 17:00 SK Vojkovice – TJ Čechie Zastávka

Sobota 6. 6. 2020 17:00 TJ Čechie Zastávka – FC Slovan Brno

Sobota 13. 6. 2020 17:00 TJ Čechie Zastávka – FC Soběšice

Neděle 5. 4. 2020 13:15 Střelice – Kahan

Neděle 12. 4. 2020 14:00 Kahan – START Brno

Neděle 19. 4. 2020 15:30 Chrlice – Kahan

Neděle 26. 4. 2020 14:00 Kahan – RAFK „B“

Neděle 3. 5. 2020 14:15 Kahan – FC Dosta Bystrc‑Kníničky

Neděle 10. 5. 2020 16:00 Milešovice – Kahan

Neděle 17. 5. 2020 14:45 Kahan – Vojkovice „B“

Sobota 23. 5. 2020 14:30 Mokrá ‑Horákov/Ochoz – Kahan

Neděle 31. 5. 2020 14:45 Kahan – Troubsko

Neděle 7. 6. 2020 14:00 Veverská Bítýška – Kahan

Neděle 14. 6. 2020 14:45 Kahan – Ořechov

ROZPIS UTKÁNÍ „A“ MUŽSTVA TJ ČECHIE ZASTÁVKA

ROZPIS UTKÁNÍ FKM KAHAN – DOROST

Rozpis fotbalových utkání – jaro 2020
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Neděle 29. 3. 2020 10:00 + 11:45 Kahan – FC Medlánky

Neděle 5. 4. 2020 9:00 + 10:45 Rájec ‑Jestřebí/Ráječko – Kahan

Čtvrtek 9. 4. 2020 15:30 + 17:00 Kahan – Žebětín/Bystrc

Sobota 18. 4. 2020 9:00 + 10:30 FKD – Kahan

Neděle 26. 4. 2020 10:00 + 11:45 Kahan – Malá Haná Knínice/Svitávka

Neděle 3. 5. 2020 10:00 + 11:45 Kahan – Vyškov „B“

Středa 6. 5. 2020 16:00 + 17:45 Kahan – Bohunice

Neděle 10. 5. 2020 10:00 + 11:45 TJ TATRAN Rousínov – Kahan

Neděle 17. 5. 2020 9:30 + 11:15 Kahan – Žijeme hrou

Středa 20. 5. 2020 16:00 + 17:45 TJ START Brno – Kahan

Sobota 23. 5. 2020 9:00 + 10:45 FC Soběšice – Kahan

Neděle 31. 5. 2020 9:30 + 11:15 Kahan – FK Znojmo

Neděle 7. 6. 2020 9:00 + 10:45 FC Boskovice „B“ – Kahan

ROZPIS UTKÁNÍ FKM KAHAN – ŽÁCI

Ilustrační foto
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Pátek 10. 4. 2020 16:45 RAFK „B“ – Kahan

Neděle 19. 4. 2020 9:00 Kahan – Tišnov

Neděle 26. 4. 2020 10:00 Těšany – Kahan

Středa 29. 4. 2020 17:00 Rosice – Kahan

Sobota 2. 5. 2020 9:00 Kahan –Kuřim

Sobota 9. 5. 2020 11:00 Drásov – Kahan

Sobota 16. 5. 2020 9:00 Kahan – Dolní Kounice

Neděle 24. 5. 2020 9:30 Modřice – Kahan

Středa 27. 5. 2020 17:30 Kahan – RAFK „A“

Sobota 30. 5. 2020 9:00 Kahan – Ořechov

Neděle 7. 6. 2020 9:30 Ivančice – Kahan

ROZPIS UTKÁNÍ FKM KAHAN – STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Sobota 18. 4. 2020 11:00 Kahan – Kuřim

Pátek 24. 4. 2020 16:30 Veverská Bítýška – Kahan

Sobota 2. 5. 2020 11:00 Kahan – Drásov

Pátek 8. 5. 2020 17:00 Čebín – Kahan

Středa 13. 5. 2020 17:30 Tišnov „A“ – Kahan

Sobota 16. 5. 2020 11:30 Rosice „B“ – Kahan

Sobota 23. 5. 2020 11:00 Kahan – Rosice „A“

Úterý 26. 5. 2020 17:30 Kahan – Tišnov „B“

Neděle 31. 5. 2020 10:30 Zbraslav – Kahan

Sobota 6. 6. 2020 11:00 Kahan – Říčany

ROZPIS UTKÁNÍ FKM KAHAN – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Jan Pospíšil
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Zprávy z oddílu Šachy Zastávka
PŘEBOR ŠKOLNÍCH 
DRUŽSTEV V ŠACHU BRNO
VENKOV 2019/2020

Účastníci okresního kola 
Přeboru škol v  šachu se sjeli 
ve středu 4. 12. 2019 do Dělnic‑
kého domu v Zastávce. V kate‑
gorii prvního stupně ZŠ letos 
bojovalo 7 družstev systémem 
každý s každým. Jelikož nedo‑
razily děti z Kuřimi a Drásova, 
popraly se o  postupová místa 
zcela jiné týmy. Pohár pro ví‑
tězné družstvo si letos odvá‑
ží družstvo ZŠ  Šlapanice  „A“. 
O stříbro a postup do krajské‑
ho kola se vedl tuhý boj, kte‑
rý při rovnosti bodů musela 
rozhodnout až další pomoc‑
ná kritéria. Nakonec si pro 
stříbrné medaile přišlo druž‑
stvo ZŠ  Modřice  „A“. Bron‑
zovými medailemi se ozdobil 
černý kůň soutěže  – družstvo 
ZŠ  Neslovice. Družstvo ZŠ 
a MŠ TGM Zastávka ve složení 
Lukáš Vinohradský, Agáta Kří‑
žová, Jakub Mucha, Magdale‑
na Dumková sbíralo zkušenos‑
ti a obsadilo 6. místo.

V  kategorii druhého stup‑
ně ZŠ a  odpovídajících roční‑
ků víceletých gymnázií se se‑
šlo pouze 5 družstev. O stupně 
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vítězů a  dvě postupová mís‑
ta se bojovalo až do  poslední‑
ho kola. Zlato si vybojovalo 
s  náskokem 4  bodů družstvo 
G Tišnov, které tvořili ostřílení 
kuřimští šachisté. Stříbrnou 
příčku a  postup do  krajské‑
ho kola si vybojovalo domácí 
družstvo ZŠ a MŠ TGM Zastáv‑
ka, které hrálo ve  složení Da‑
vid Žaža, Tomáš Prokop, On‑
dřej Prokop a  Tomáš Hudec. 
Bronzový stupínek obsadilo 
družstvo ZŠ  Zbýšov ve  slože‑
ní Samuel Kindler, Stanislav 
Vafek, Jan Kupka, Ondřej Kup‑
ka a  Aleš Kindler. Na  5.  mís‑
tě skončilo zastávecké Béč‑
ko ve  složení Pavel Hradílek, 
Václav Palas a  Petr Joch, kte‑
ré vlastně hrálo celou dobu 
v oslabení.

V  kategorii středních škol 
bojovala (málem již tradičně) 
opět pouze dvě družstva, která 
hrála osvědčeným systémem 
na 8 kol (každý hráč s každým 
oběma barvami). Pohár vítě‑
zů zůstává doma, jelikož druž‑
stvo G  TGM Zastávka ve  slo‑
žení Julie Richterová, Rudolf 
Richter, Petr Pečenka, Martin 
Žaža a  Václav Motl zvítězilo 
nad družstvem G Tišnov.

GILLARŮV MEMORIÁL 2020
V sobotu 11. 1. 2020 se v řeč‑

kovické sokolovně konal dal‑
ší turnaj ze seriálu krajské‑
ho přeboru mládeže v  rapid 
šachu  – Gillarův memoriál. 
V turnaji 81 mladších žáků byli 
tři naši zástupci: Alena Pokor‑
ná (3,5 b), Šimon Řehák (4 b) 
a Daniel Švagr (4,5 b). Turnaj 
35  starších žáků hráli Matěj 
Kroutil (4 b) a  Pavel Hradílek 

(2,5 b). Děti sledoval a  partie 
s nimi rozebíral tentokrát Du‑
šan Lacko, protože autor člán‑
ku absolvoval tento turnaj 
v  pozici hlavního rozhodčího 
a  musel se plně věnovat roz‑
hodcovským povinnostem.

KP MLÁDEŽE 2020
Kvůli rekonstrukci bohunic‑

ké orlovny hostila 7.–8. 2. 2020 
KP  mládeže ve  vážných par‑
tiích ZŠ v  Rajhradě, kte‑
rou mnozí znají ze seriálu KP 

v  rapid šachu. V  soutěži se 
blýskl krásným výkonem Da‑
niel Švagr, který získal 4 body 
ze 6 možných a obsadil krásné 
5. místo!

TIŠNOVSKÁ VĚŽ 2020
V sobotu 8. 2. 2020 se v ma‑

lém sále tišnovské sokolovny 
konal OP  Brno ‑venkov v  ra‑
pid šachu známý pod názvem 
Tišnovská věž. Třicet účast‑
níků odehrálo celých de‑
vět kol tempem 2 × 15 minut. 
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Podobně jako minulý rok se 
prosadilo kuřimské mládí. 
Turnaj vyhrál Vladimír Pav‑
lík, ale protože nyní hraje 
za Staré Město, stal se okres‑
ním přeborníkem stříbrný 
Tomáš Keprt. Třetí místo ob‑
sadil domácí Karel Maláska, 
který ještě stihl obsluhovat 
losovací program. Nejlepší 
ženou byla celkově šestá naše 
Daniela Dumková. Nejlep‑
ším seniorem se stal celkově 

sedmý Josef Kolek (Slovan 
Ivančice). Letos dorazil i  ša‑
chový potěr z místního domu 
dětí a mládeže Inspiro, který 
hrál pod bedlivým dohledem 
Honzy Číhala. Nejlepším žá‑
kem se stala Julie Hřebíčko‑
vá. Cenu pro nejlepšího hráče 
(z okresu Brno ‑venkov) s ELO 
do  1800 převzal Tomáš Ke‑
prt. Nejlepším hráčem s ELO 
do 1600 se stal Petr Vrbík (Ša‑
chy Zastávka).

ŠIMON ŘEHÁK VYHRÁL 
DRUHÉ ÚTERÝ!

Pomyslnou pyramidu me‑
dailí složenou tematicky ze 
3  bronzových, 2  stříbrných 
a  1  zlaté si na  Druhém úterý 
s  datem 11.  2.  2020 zkomple‑
toval Šimon Řehák. Vítězstvím 
v  turnaji B získal nejen 4. vý‑
konnostní třídu (ELO  1100), 
ale také postup do  turnaje  A. 
Blahopřejeme!

AGÁTKA KŘÍŽOVÁ DRUHÁ 
NA VYŠKOVSKÉ ROŠÁDĚ!

V sobotu 15. 2. 2020 se hrá‑
la Vyškovská rošáda, další tur‑
naj ze série KP mládeže v  ra‑
pid šachu. V  kategorii dívek 
do 12 let obsadila 2. místo naše 
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Agáta Křížová! Hrály se kla‑
sicky tři turnaje: Turnaj špun‑
tů, kde jsme zastoupení nemě‑
li, dále turnaj mladších žáků 
a  turnaj starších žáků. Mezi 

30  staršími žáky hráli Lukáš 
Moos a  Matěj Kroutil. Luká‑
šovi se tentokrát moc neda‑
řilo (2  body a  26. místo). Ma‑
těj na  tom byl podstatně lépe, 

uhrál 4 body a skončil v polo‑
vině výsledkové listiny. V tur‑
naji 63 mladších žáků se hned 
ve druhém kole potkali Šimon 
a Daniel. Šimon byl ve vzájem‑
ném duelu úspěšnější. Cel‑
kem nasbíral 4  body a  obsa‑
dil 16.  místo. Skvělé! Daniel 
i přes porážku od Šimona na‑
sbíral 5  bodů a  obsadil celko‑
vé 12.  místo. Paráda! Agátka 
uhrála 3 body za 3 vítězné par‑
tie a obsadila celkové 42. mís‑
to. Mezi stejně starými dívka‑
mi to ale znamenalo stříbro! 
Gratulujeme!

KP DM 2019/2020
Ve  dnech 14.  12.  2019 

a  25.  1.  2020 se hrál druhý 

P. Družstvo + = - P1 P2 P3

1 ŠK Lokomotiva Brno „B“ 9 0 0 27 40,0 18,5

2 ŠK Kuřim „B“ 8 0 1 24 31,5 14,0

3 ŠK Duras BVK Královo Pole „B“ 7 0 2 21 28,0 13,5

4 ŠK Jezdci Jundrov 6 0 3 18 29,5 13,5

5 ŠK Vyškov „A“ 5 0 4 15 21,5 10,0

6 ŠK Sokol Kyjov 4 1 4 13 22,5 10,0

7 ŠK Lokomotiva Brno „C“ 4 0 5 12 23,5 11,0

8 ŠK Lokomotiva Brno „D“ 3 3 3 12 21,5 10,0

9 ŠK Kuřim „C“ 4 0 5 12 20,0 8,5

10 ŠK Kuřim „D“ 4 0 5 12 19,5 8,0

11 ŠK Vyškov „B“ 4 0 5 12 19,0 8,5

12 ŠK Kunštát 3 1 5 10 21,0 9,5

13 Šachy Zastávka 3 1 5 10 20,5 9,5

14 ŠK GPOA Znojmo 3 0 6 9 19,5 9,0

15 ŠK Rozrazil Brno „A“ 2 0 7 6 10,5 4,5

16 ŠK Rozrazil Brno „B“ 0 0 9 0 9,0 4,0

Konečné pořadí po 9 kolech KP DM 2019/2020:
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a  třetí sraz krajského přebo‑
ru družstev mládeže (KP DM). 
Naše družstvo bylo do  sou‑
těže nasazeno (podle výkon‑
nosti hráčů) jako  13. a  hrálo 
stylem „střídavě oblačno“. Ze‑
jména i  proto, že jsme se po‑
týkali s  různými překážkami 
s  (ne)účastí dětí na  jednot‑
livých srazech (nemoci, ro‑
dinné akce  apod.). Bohužel 
se ani jednou nepodařilo, aby 
družstvo hrálo v  nejsilněj‑
ší sestavě. Tím pádem je nut‑
né celkové 13. místo považovat 
za adekvátní výsledek.

OP BRNOVENKOV 
DRUŽSTEV 2019/2020

Okresní přebor družstev 
(dospělých) má za  sebou 7 
z 9 kol. Naše Áčko hraje podle 
svých možností a drží se aktu‑
álně v klidných vodách středu 
tabulky.

P Družstvo + = - B P1 V

1 ŠK Kuřim E 6 0 1 18 35,5 28

2 ŠK Kuřim D 6 0 0 18 31,5 23

3 ŠK Kuřim K 4 0 2 12 24,5 15

4 ŠK Střelice B 2 1 4 7 25,0 17

5 ŠK Sokol Tišnov B 2 1 3 7 22,5 15

6 Šachy Zastávka 2 1 3 7 21,0 11

7 ŠK Lokomotiva Brno E 2 0 4 6 23,0 10

8 ŠK Lokomotiva Brno F 2 0 4 6 22,0 12

9 TJ Slovan Ivančice B 0 1 5 1 19,0 10

OP Brnovenkov družstev 2019/2020:

Aleš Dumek, Šachy Zastávka
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Soutěžte s Mikroregionem Kahan
#UZIJTESIKAHAN

Milé děti,
ostrouhejte tužky, pastelky, 

nachystejte si vodovky, tem‑
pery nebo křídy. Záleží na vás, 
čím rády kreslíte a malujete.

Milí rodiče a prarodiče,
vytáhněte své potomky 

do lesů Pohádky máje u Ostro‑
vačic nebo k  Zastávce, Babi‑
cím či Zbýšovu, kde se dolova‑
lo uhlí.

Proč? Mikroregion Kahan 
chystá dětskou výtvarnou sou‑
těž, v  níž mohou malí malíři 
získat hodnotné ceny.

Téma? Namalujte nám He‑
lenku, jejíž sochu najdete 
u  hájovny v  Podkomorských 
lesích, a  permoníka, který se 
třeba dodnes (kdo ví) schová‑
vá v  bývalých štolách. Fanta‑
zii se meze nekladou, jelikož 
permoníka asi nikdo nikdy 

neviděl, a  Helenka může být 
blond i  bruneta, mladá i  sta‑
řenka. Jděte na  procházku 
a nechejte se inspirovat. Pros‑
tě opět si „Užijte Kahan“.

Více podrobností se dozví‑
te v půli března na webu či Fa‑
cebooku Mikroregionu Kahan 
a vaší obce. Sledujte nás! Sou‑
těž startuje 1. dubna 2020.

Halka Horká, 
Mikroregion Kahan

Druhé pololetí v ZUŠ
Kdybychom byli na univerzitě, nazývali bychom aktuální období 
letním semestrem. U nás v ZUŠ jde samozřejmě o druhé pololetí 
školního roku. Vzhledem k počasí za okny bychom mu ale 
mohli klidně říkat letní pololetí. Nebo přinejmenším jarní.

Ať už za  okny řádí sněho‑
vá bouře, nebo svítí sluníč‑
ko, věnují se žáci studiu, pří‑
pravě na  soutěže a  zkoušky 
i na veřejná vystoupení. V  le‑
tošním roce jsme se zúčast‑
nili celostátní soutěže ve  hře 

na  klavír vyhlašované MŠMT 
ČR. V  lednu proběhlo školní 
kolo, z  nějž postoupilo sedm 
soutěžících. Ti naši školu re‑
prezentovali v  okresním kole 
soutěže ve dnech 13. a 14. úno‑
ra 2020 ve Střelicích. A  jejich 

účast byla úspěšná. V  konku‑
renci padesáti čtyř soutěžících 
se čtyři naši žáci ze třídy paní 
učitelky Aleny Kučerové umís‑
tili na druhém až třetím místě:
• Dan Fiala – 3. místo v kate‑

gorii do 10 let

www.mikroregionkahan.cz
facebook.com/mikroregionkahan
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• Markéta Hájková – 2. místo 
v kategorii do 13 let

• Ema Fialová – 2. místo v ka‑
tegorii do 13 let

• Veronika Baštařová – 2. mís‑
to v kategorii do 15 let
Všem soutěžícím děku‑

ji za jejich účast a výše uvede‑
ným oceněným žákům blaho‑
přeji k jejich umístění.

Ani ostatní naši žáci neza‑
hálí. V  únoru a  březnu jste 
měli možnost navštívit žákov‑
ský koncert v  sále ZUŠ a  své 
dovednosti vám předvedou 
i  na  dalších akcích pořáda‑
ných v následujících měsících. 
A jak je v naší škole dlouhole‑
tým zvykem, aktivně se zapo‑
jují i  naši vyučující. Bohužel 

letošní Veselý učitelský kon‑
cert musel být zrušen.

Duben a květen už bude pa‑
třit opět žákovským akcím. 
Žáci hudebního oboru vy‑
stoupí na  koncertě 23.  dub‑
na od 17 hodin v sále ZUŠ. Díla 
absolventů výtvarného obo‑
ru si budete moci prohléd‑
nout na  výstavě, která bude 

Žákovský koncert 6. února 2020 v sále ZUŠ
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dostupná v prostorách RIC Za‑
stávka ve dnech 28. května až 
12.  června  2020 (9.00–12.00 
a 13.00–15.00). Absolventi hu‑
debního oboru se představí 
na koncertech v Rosicích, a to 
30.  dubna  2020 od  17.00  ho‑
din v sále ZKC a 7. května 2020 
od  17.00  hodin v  hudebním 
sále zámku.

Série veřejných vystoupe‑
ní vyvrcholí 28.  května  2020 
od  17.00  hodin Závěrečným 
koncertem v  sále Dělnické‑
ho domu.Na všechny uvedené 
akce vás za celý školní kolektiv 
srdečně zvu.

Jiří Skřípek, ZUŠ

Jaro v DDM Zastávka
Od začátku roku 2020 se v našem domečku událo několik akcí.

V  příjemné atmosféře se 
uskutečily čtyři výtvarné díl‑
ny pro děti i  dospělé. Mimo 
oblíbené práce s  kerami‑
kou proběhlo leptání sklenic 
a  tvoření z  pedigu. Účastni‑
cí si odnesli vlastnoručně oz‑
dobenou sklenici, nebo košík 
z  pedigu. Pro děti jsme při‑
chystali čtyři víkendová pře‑
spání v našem DDM.

Mimo již tradiční povánoč‑
ní víkendovky pro instrukto‑
ry zažily noční dobrodružství 
děti ze Středověkých krouž‑
ků, Dívčího klubu a  Šikulky. 
Navíc proběhl příměstský tá‑
bor v  době jarních prázdnin. 
Děti se na  jeden týden pro‑
měnily v  detektivy a  řešily 
spoustu záhad a  úkolů. Naši 
malí detektivové úspěšně 

Okresní kolo celostátní klavírní soutěže vyhlašované MŠMT 13. a 14. února 
2020 ve Střelicích (Veronika Baštařová – 2. místo v kategorii do 15 let)
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řešili Detektivní případ ztra‑
ceného klíče až v  Brně. Naše 
orientální tanečnice se zú‑
častnily soutěže Orientální 
princezny tančí XI. a vytanči‑
ly si třetí místo.

Ke  konci plesové sezóny 
v Zastávce se dostalo i na nej‑
menší tanečníky a  proběhl 
Vesmírný karneval kamará‑
da Wikiho s bublinkovou mi‑
nidiskotékou. Byla radost sle‑
dovat tolik krásných masek 
od několika Spidermanů přes 
princezny, vodníka, policisty 
až po kyblík popcornu.

Pro sportovce jsme uspořá‑
dali klasický Turnaj ve  stol‑
ním tenise O  pohár starosty 
obce Zastávka a  lze s  klidem 
říci, že se úroveň výkonů 
na  amatérském turnaji stále 
zvyšuje. Koncem března pro‑
běhl Středověký den, první 
venkovní akce v areálu domu 
dětí. Pro všechny návštěvníky 
bylo nachystáno nahlédnutí 
do  života lidí ve  středověku. 
Mohli si projít středověké le‑
žení, ochutnat oukrop, stří‑
let z  luku, šermovat mečem 
a na závěr dne zhlédnout oh‑
nivou show.

Byl to bezesporu krás‑
ný vstup do nového roku, ale 
rozhodně to není vše, co nás 
letos čeká. Rok 2020 bude 
plný různých akcí. Jsem rád, 
že vás a vaše rodiny můžu po‑
zvat v dubnu na Aprílový běh 
a Čarodějný rej. V květnu nás 
bude čekat pohádkový Dět‑
ský den. V červnu připravuje‑
me olympiádu pro děti z ma‑
teřských škol mikroregionu 
Kahan, kde se utkají ve  čty‑
řech disciplínách, navíc je 

bude čekat Zastávecká pouť. 
Pokud toužíte vědět o  všech 
akcích, neváhejte a  sleduj‑
te naše webové stránky 

www.ddmzastavka.cz, nebo 
náš Facebook ddmzastavka.

Michal Kříž, 
DDM Zastávka



Žákovský koncert 6. února 2020 v sále ZUŠ

Přebor školních družstev v šachu



Vesmírný karneval kamaráda Wikiho

Klub seniorů – poslední vycházka roku 2019, foto L. Říhová




