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Na úvod
Vážení čtenáři ZZ,
pokud jste se obávali o vydání letošního druhého čísla Zastá‑
veckého zpravodaje, nebyli jste na pochybách sami. I my jsme
opakovaně řešili ty nejzákladnější otázky: bude vůbec o čem
psát?! Najdou se fotografie?! Téma pro čtenáře zajímavé?! Dobrá
zpráva: více než čtyřicítka stran ZZ je připravena pro vás v ob‑
vyklém čase a termínu. A už jen při zběžném prolistování těch‑
to stránek zjistíte, že v Zastávce a jejím blízkém okolí se pořád
něco dělo a děje, i v oné nepopulární „době koronavirové“.
Letošní jarní měsíce ukázaly, že když je třeba, dokáží se obča‑
né Zastávky spojit, vzájemně se podporovat a pracovat společně
pro dobro věci. Ať už jde o jednotlivce, spolky a sdružení nebo
nejrůznější organizace a instituce. Solidarita a ochota pomáhat
a zapojit se do dění by se mohly stát synonymy pro pro právě
uplynuvší období. Stejně jako potřeba zareagovat a přizpůsobit
se požadavkům situace. A tak je to i s aktuálním číslem Zpravo‑
daje. Někteří tradiční přispěvatelé se tentokrát neobjeví, zato
zůstalo dost prostoru pro články a příspěvky jiné.
Třeba na Zastávku krčemnou, příspěvek mapující éru zastá‑
veckého pohostinství. Bylo hezké se, během doby mimořádných
opatření v sektoru služeb, alespoň prostřednictvím textu a fo‑
tografií „přenést“ do historie místních lokálů a podniků.
Je červen, začíná léto, příležitost objevit Zastávku (nejen) kr‑
čemnou na vlastní oči…
Hezké čtení přeje
redakce ZZ

32 | Čechie Zastávka v roce
2019
34 | Znáte magistru Libuši
Říhovou?
34 | Šachisté TJ Čechie
Zastávka informují o dění
na 64 polích
38 | Koronavirus vzdělávání
na Univerzitě třetího
věku MU nezastavil
40 | Škola v době
koronavirové
42 | Zvláštní jaro v DDM
Zastávka

VYDÁVÁ: Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14,
tel.: 546 429 048, 546 429 412, evidenční číslo: E10111
REDAKČNÍ RADA: Václava Pečenková, Petr Pečenka,
e‑mail: vpecenkova@seznam.cz
DESIGN A SAZBA: Jaroslav Macháček
TISK: Michal Eliáš
Foto na první straně obálky – Zvláštní strom Rouškovník
na prostranství před RICem, foto RIC Zastávka

3

Obec informuje

02 | 2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jsem upřímně rád, že jste si našli čas na letní číslo
Zastáveckého zpravodaje, u kterého mám tu čest vás přivítat svým
Slovem starosty.
V době, kdy tento článek
vzniká, ještě bohužel není zce‑
la jisté, že jsme se s krizí způ‑
sobenou koronavirem vyrov‑
nali. Asi nikdo z nás nečekal,
jak rychle slovo koronavi‑
rus pronikne do našich slov‑
níků a jak rychle ovlivní naše
životy.
Patřím ke šťastným gene‑
racím, které nezažily váleč‑
né konflikty. Nedovedl jsem
si vůbec představit, že může
dojít k situaci, kdy lékaři bu‑
dou muset stanovovat pravi‑
dla, na jejichž základě se bude
rozhodovat o tom, kdo dostane
šanci na přežití. Několik málo
kilometrů od nás, v zemích,
kam běžně jezdíme na dovole‑
né, k takovým tragédiím běžně
docházelo.
Jsem již ve věku, kdy jsem
na jedné straně stále ještě sy‑
nem, ale rovněž manželem,
otcem a i dědečkem svých
vnuček. Možná o to hloubě‑
ji jsem prožíval, jak se člověk
může stát zcela bezbranným
a nemůže pomoci ani svým
nejbližším. Ke zvládnutí této
krizové doby bylo zapotře‑
bí nemálo odvahy. Chci proto
i touto cestou poděkovat všem,
kteří ji měli a zejména ji v pra‑
xi realizovali. Vládě České re‑
publiky za to, že se nebála jako
jedna z prvních přijmout za‑
včas zásadní opatření, ačkoliv
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předem věděla, že po skonče‑
ní krize jí budou vyčítána. Lé‑
kařům, sestrám a veškerému
zdravotnickému
personálu
zejména v nemocnicích za to,
že i při znalosti nebezpečí po‑
máhali všem, kteří se choro‑
bou nakazili a spolupracovali
při rozsáhlé preventivní prá‑
ci. Pečovatelkám a zaměst‑
nancům domovů důchod‑
ců, pracovníkům v hospicech
a dalších sociálních službách,
kteří v době zákazů návštěv
pečovali o své klienty a snaži‑
li se jim alespoň trošku zpří‑
jemnit chvíle samoty a obav.
Poděkování si však zasloužíme
všichni i tím, že jsme se chova‑
li odpovědně a alespoň chvil‑
ku s jediným přáním, pomo‑
ci sobě i druhým. Šití roušek,
pomáhání s nákupy, dodržová‑
ní stanovených pravidel větši‑
ně z nás pomohlo s důrazným
připomenutím, že jsme pořád
v ohrožení. Že bychom si měli
vážit každé pěkné chvilky, kte‑
rou ve svém životě prožijeme,
že bychom se měli k sobě cho‑
vat vždy tak, aby nás naše jed‑
nání k druhým další den ne‑
mrzelo. Již víme, že na omluvu
nemusí někdy dojít.
Na dobu koronavirovou
připadlo jedno z nejvýznam‑
nějších výročí, které má vliv
na naši zemi, na národ morav‑
ský i český, na národy nejen

slovanské. Dne 8. května jsme
si připomněli tři čtvrtě století,
které uplynuly od konce druhé
světové války. Konflikt vyvo‑
laný fašistickým Německem,
který trval šest let, přinesl mi‑
liony obětí a desítky milionů
zkažených životů. Rudá armá‑
da a její spojenci ze západu ne‑
jenže společně zastavili postup
Němců, který již prošel takřka
celou Evropou, ale dokáza‑
li obrátit vývoj války a vrátit
slovanským a dalším národům
právo na život a naší zemi prá‑
vo na samostatnost. 8. květ‑
na 1945 byla završena vítězná
cesta spojeneckých vojsk a fa‑
šistické Německo bylo poraže‑
no v další světové válce.
Pamětníků druhé světové
války ubývá. Je však dobře, že
stále mohou poskytovat svě‑
dectví o tom, kolik dětí, mla‑
dých mužů a žen muselo po‑
ložit své životy za to, aby celý
náš národ nepostihla tragé‑
die úplné likvidace. Ve všech
obcích a takřka všech měs‑
tech České republiky jsme si
letos výročí konce tohoto nej‑
horšího konfliktu připomně‑
li zejména vzpomínkou a snad
i slibem, že se pokusíme za‑
bránit obdobné tragédii. Moc
mne mrzí, že např. v konkrét‑
ní městské části naší metro‑
pole bylo rozhodnuto 75. vý‑
ročí od konce války „oslavit“
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likvidací pomníku, který při‑
pomínal působení Rudé armá‑
dy v Praze. Zároveň můžeme
sledovat mediální kauzu in‑
stalace jiného pomníku v jiné
části Prahy, tentokrát jde o po‑
mník ruským vlasovcům,
s nímž má ovšem opět část ve‑
řejnosti i politických předsta‑
vitelů naší země problém.
Jsem proto rád, že žije‑
me v dostatečné vzdálenos‑
ti od míst, kde je kritérium
pro odpovědné rozhodová‑
ní a vlastní úsudek pravděpo‑
dobnost vyskytnutí se v Čes‑
ké televizi. Jsem rád, že se
řídíme spíše znalostmi, fakty

a argumenty, ale i informa‑
cemi od blízkých lidí a pa‑
mětníků, svědků doby. A při‑
tom všem nezapomínáme ani
na zdravý selský rozum.
Právě o něj a o jeho použí‑
vání opírám svoje přesvěd‑
čení, že se v brzké době bude
objevovat stále více možnos‑
tí se potkávat. Koneckonců,
připomínáme si letos 100 let
počátku užívání názvu Zá‑
stavka (nebo Zastávka?), stej‑
ně jako 30 let od obnove‑
ní samostatnosti obce. A jak
na dalších stránkách uvidíte,
Zastávka byla nejen pospoli‑
tá, ale byla také „krčemná“.

A jak je to s názvem Zástavka
nebo Zastávka? To až v knížce
o Zastávce…
Vážení spoluobčané, byl
jsem vždy hrdý na to, že mohu
být starostou obce Zastávka.
Při nelehké době, kterou pro‑
žíváme, chci dodat, že jsem hr‑
dým a pyšným starostou. Dě‑
kuji vám všem za to, že děláte
svět krásnějším a bezpečněj‑
ším. Snad nám to všem vydr‑
ží. A ve zdraví. A na shledanou
třeba při zastávkách v zastá‑
vecké obci krčemné.
Petr Pospíšil, starost obce

Výpisy z usnesení z jednání
zastupitelstva
26. 2. 2020
ZO schvaluje:

1. program jednání zastupitelstva obce kona‑
ného dne 26. 2. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 26. 2. 2020,
3. poskytnutí individuální dotace pro Kyno‑
logický klub Rosice, pobočný spolek, z roz‑
počtu obce Zastávka v roce 2020 ve výši
30 000 Kč na rok 2020,
4. poskytnutí individuální dotace pro Práh již‑
ní Morava, z. ú., z rozpočtu obce Zastávka
v roce 2020 ve výši 10 000 Kč na rok 2020,
5. podklady, na jejichž základě bude možné
prověřit účetní závěrku obce Zastávka a zjis‑
tit, zda tato závěrka poskytuje věrný a pocti‑
vý obraz účetnictví a finanční situace účet‑
ní jednotky:
– účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha, Fin 2 - 12M

– zpráva auditora o ověření účetní závěrky
– inventarizační zpráva,
6. podklady, na jejichž základě bude možné
prověřit účetní závěrku příspěvkových or‑
ganizací Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková or‑
ganizace, Dům dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace a RIC Zastávka,
příspěvková organizace, a zjistit, zda tato zá‑
věrka poskytuje věrný a poctivý obraz účet‑
nictví a finanční situace účetní jednotky:
– účetní závěrka – výkazy Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, příloha
– záznamy z veřejnosprávních kontrol pro‑
vedených v příspěvkových organizacích
– inventarizační zpráva,
7. prodej pozemku p. č. 982/14, zastavěná plo‑
cha, o výměře 18 m2 za cenu 1 000 Kč za 1 m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem příslušné kupní smlouvy,
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8. prodej pozemku p. č. 982/15, zastavěná plo‑
cha, o výměře 18 m2, Nerudova 400, Za‑
stávka za cenu 1 000 Kč za 1 m2 a náklady
prodeje a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné kupní smlouvy,
9. prodej pozemku p. č. 219/27, zastavěná plo‑
cha, o výměře 5 m2, za cenu 500 Kč za 1 m2
a náklady prodeje a pověřuje starostu obce
podpisem příslušné kupní smlouvy,
10. pronájem části pozemku p. č. 124/1, zahrada,
o výměře 75 m2 za cenu 5 Kč za 1 m2 a 1 rok
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
nájemní smlouvy,
11. pronájem části pozemku p. č. 1069/1, ostatní
plocha, o výměře 27 m2 za cenu 5 Kč za 1 m2
a 1 rok a pověřuje starostu obce podpisem
příslušné nájemní smlouvy,
12. pronájem pozemku p. č. 1003/4, zahrada,
o výměře 131 m2 za cenu 5 Kč za 1 m2 a 1 rok
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
nájemní smlouvy,
13. investiční záměr a podání žádosti o dota‑
ci na projekt „Základní škola Zastávka, Ná‑
stavba učeben“ v rámci vyhlášené výzvy
Ministerstva financí ČR (Výzva VPS - 228-22020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství)
z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny re‑
gionálního školství v působnosti obcí,
14. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka jako ob‑
jednatelem a Regionální rozvojovou agentu‑
rou Východní Moravy jako zhotovitelem, je‑
jímž předmětem je zpracování poradenské
a analytického materiálu na akci „Základní
škola Zastávka, Nástavba učeben“ a pověřu‑
je starostu obce jejím podpisem.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 5/2020 a 6/2020 obce
Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěv‑
kových organizací a organizačních složek
obce,
3. vědomí informaci starosty obce o činnos‑
ti organizací, jichž je obec Zastávka členem,
nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion
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Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a ka‑
nalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion
2020, …),
4. informace o činnosti výborů zastupitelstva
obce a komisí starosty obce,
5. zprávu o bezpečnostní situaci v obci Zastáv‑
ka za rok 2019,
6. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1,
zahrada, o výměře 120 m2,
7. záměr prodeje pozemku p. č. 156/2, zastavě‑
ná plocha a nádvoří, o výměře 134 m2, jehož
součástí je stavba č. p. 64, způsob využití by‑
dlení, pozemku p. č. 158/2, zahrada, o výmě‑
ře 166 m2, pozemku p. č. 142/12, ostatní plo‑
cha, o výměře 45 m2,
8. záměr prodeje pozemku p. č. 1246/2, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 55 m2,
9. záměr prodeje pozemku p. č. 1246/1, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 55 m2,
10. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/1, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 79 m2,
11. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/3, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 38 m2,
12. záměr prodeje pozemku p. č. 1245/4, ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 69 m2.

6. 5. 2020
ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce kona‑
ného dne 6. 5. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 6. 5. 2020,
3. výběr dodavatele na realizaci akce „Pořízení
dopravního automobilu pro jednotku SDH
obce Zastávka“, kterým je na základě nej‑
nižší cenové nabídky ve výši 1 067 946,00 Kč
(vč. DPH) firma TECHSPORT, s. r. o. Pekař‑
ská 33, 602 00 Brno,
4. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako ob‑
jednatelem a společností TECHSPORT, s. r. o.
Pekařská 33, 602 00 Brno jako dodavatelem,
jejímž předmětem je dodání 1 ks dopravní‑
ho automobilu Ford Transit Kombi L2 350
Trend 2,0 TDCi, včetně nákladního přívě‑
su kategorie O1 za dohodnutou cenu ve výši
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5.

6.

7.

8.

1 067 946,00 Kč (vč. DPH) a pověřuje sta‑
rostu obce jejím podpisem,
dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování slu‑
žeb pověřence pro ochranu osobních údajů,
uzavřenou dne 1. 6. 2018 mezi obcí Zastáv‑
ka jako objednatelem a I3 Consultants, s. r. o.
jako poskytovatelem, jehož předmětem je
změna článku 6 – platnost ú účinnost smlou‑
vy (smlouva uzavírá na dobu neurčitou, je
možná jednostranná výpověď bez udání dů‑
vodů, výpovědní doba činí dva měsíce),
výběr dodavatele na realizaci opravy komu‑
nikace „Zastávka – Červený vrch“, kterým je
na základě nejnižší cenové nabídky ve výši
1 175 658,96 Kč (vč. DPH) firma Miloš Sou‑
kup, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov,
smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako
objednatelem a společností Miloš Sou‑
kup, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov jako
dodavatelem, jejímž předmětem je oprava
komunikace na ulici Zastávka, Červený vrch
za dohodnutou cenu ve výši 1 175 658,96 Kč
(vč. DPH) a pověřuje starostu obce jejím
podpisem,
výběr dodavatele na realizaci opravy komu‑
nikace „Zastávka – komunikace kolem by‑
tovky a garáží“, kterým je na základě nej‑
nižší cenové nabídky ve výši 1 567 595,37 Kč
(vč. DPH) firma Miloš Soukup, s. r. o., Jirás‑
kova 511, 664 11 Zbýšov,

9. smlouvu o dílo mezi obcí Zastávka a jako
objednatelem a společností Miloš Sou‑
kup, s. r. o., Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov jako
dodavatelem, jejímž předmětem je oprava
komunikace kolem bytovky a garáží na ulici
Zastávka, Červený vrch za dohodnutou cenu
ve výši 1 567 595,37 Kč (vč. DPH) a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření č. 6/2020, č. 7/2020,
č. 8/2020, č. 9/2020, č. 10/2020, č. 11/2020,
č. 12/2020, č. 13/2020, č. 14/2020
a č. 15/2020 obce Zastávka,
2. informace o činnosti zřízených příspěv‑
kových organizací a organizačních složek
obce,
3. záměr prodeje pozemku p. č. 104/1, zahrada,
o výměře 37 m2,
4. záměr pronájmu části pozemku parcela
p. č. 196/1 o výměře 81 m2,
5. záměr prodeje pozemku parcely p. č. 1038/9,
zahrada, o výměře 47 m2,
6. záměr prodeje pozemku parcely p. č. 219/29,
ostatní plocha, o výměře 7 m2,
7. informace o činnosti výborů zastupitelstva
obce a komisí starosty obce,
8. záměr prodeje pozemku p. č. 123/32, zasta‑
věná plocha, o výměře 36 m2.

Náročné tři měsíce pro všechny…
Pandemie Covid 19 zasáhla celý svět a naší krásné obci se v žádném
případě nevyhnula.
I když se tehdy zdálo, že
se mimo pár vládních na‑
řízení nic zásadního nedě‑
je, byl to velký omyl. Na úpl‑
ném začátku téměř nikdo
vlastně ani nevěděl, co nás
čeká. Existovalo sice pár do‑
poručení spíše preventivního

charakteru, ale žádná pravi‑
dla nebyla zpočátku nastave‑
na. Každá obec se s tím musela
začít rvát po svém. V následu‑
jících dnech začala platit vlád‑
ní nařízení ve smyslu uzavření
školských zařízení, doporuče‑
né omezení osob ve věku nad

60 let – takzvané rizikové sku‑
piny obyvatel a podobně.
Někdy na začátku toho vše‑
ho paní Petra Koukalová oslo‑
vila hasiče s nabídkou, že by
pro ně ušila roušky, aby byli
při zásazích chráněni. Samo‑
zřejmě, že tato nabídka byla
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s velkou radostí přijata. Ná‑
sledně ale bylo vládním naří‑
zením rozhodnuto, že nosit
roušku bude povinností pro
všechny. Tato informace byla
pro nás zásadní, jelikož již v té
době byla rouška nedostatko‑
vým zbožím. Vedení obce se
tedy ihned obrátilo na paní
Koukalovou s prosbou, zda by
nebylo možné dodat více rou‑
šek, jež budou následně po‑
skytovány našim občanům,
již je mít nebudou. Paní Kou‑
kalová souhlasila, a tak nastal
okamžik jedné velké spoluprá‑
ce. Požadavek na roušky se ne‑
ustále zvyšoval a bylo jasné,
že i když jedna velice šikovná
švadlenka dokáže téměř ne‑
skutečné, našít stovky ochran‑
ných roušek nebude jen tak.
Proto jsme začali přemýšlet
nad tím, jak pomoci.
Prvním nápadem bylo za‑
jištění látky a ostatních, řek‑
něme komponentů na šití
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roušek. Sbírka látek započala
zprvu mezi hasiči, kteří sná‑
šeli na hasičskou zbrojnici vše,
co by se dalo na šití roušek po‑
užít. Zároveň došlo k oslove‑
ní spoluobčanů s žádostí o po‑
moc ve smyslu poskytnutí
látek a teplákové gumy. Mu‑
sím přiznat, že mě překvapi‑
la neskutečná solidarita mezi
občany, kdy nám každou chví‑
li zvonil telefon, lidé nám posí‑
lali zprávy přes Facebook a na‑
bízeli nejen materiál, ale také
zapůjčení šicích strojů. V té
chvíli jsme už věděli, že jedna
švadlenka nemůže vše zvlád‑
nout sama, a tak byla na ha‑
sičské zbrojnici vytvořena ta‑
ková malá šicí dílna, kde hasiči
a jejich kamarádi intenzivně
dennodenně pracovali na vý‑
robě ochranných roušek. Ně‑
kdo šil na vlastním šicím stro‑
ji, někdo na zapůjčeném, který
nám poskytli občané a další
čtyři šicí stroje byly pořízeny

z finančních prostředků obce.
Každý den se za přísných hy‑
gienických opatření scháze‑
la skupina dobrovolníků a šila
roušky, co to šlo.
Tímto způsobem bylo vyro‑
beno více jak 7 000 ochran‑
ných roušek, které hasiči roz‑
váželi nejen občanům naší
obce, ale pomohli s rouškami
i všem ostatním, kdo je potře‑
boval. Takto roušky z hasičky
doputovaly do Domova pro se‑
niory v Zastávce, ve Velké Bí‑
teši, Zdravotnické záchranné
službě Velká Bíteš, do Nemoc‑
nice Ivančice, Nemocnice
u Svaté Anny, do Vojenské ne‑
mocnice Brno, ale také do Ro‑
sic, Babic a Tetčic. Roušky se
ale také šily na naší základ‑
ní škole, kde se do šití pusti‑
ly paní uklízečky. I tyto rouš‑
ky pak cestovaly mezi občany
a všude tam, kde jich bylo tře‑
ba. Vše však nebylo pouze
o šití roušek.
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Vedení obce po uzavře‑
ní mateřských školek zajisti‑
lo hlídání dětí občanům, kteří
museli chodit do zaměstnání,
jako např. zdravotníci, hasi‑
či a mnoho dalších. Tady pat‑
ří velké poděkování personálu
mateřské školky na Havířské
a kuchařkám školní kuchy‑
ně, které zajišťovaly po celou
dobu vaření obědů. Prostřed‑
nictvím obce byla zřízena
také speciální telefonní linka,
kam se mohli občané obracet
s žádostí nejen na dovoz rou‑
šek, ale také na zajištění obě‑
dů, nákup potravin a dovoz
léků. Tyto činnosti pak byly
prováděny prostřednictvím
zaměstnanců obce. Naši zá‑
sahoví hasiči po dobu karan‑
tény prováděli dezinfekci ve‑
řejných prostranství, jakými

byly autobusové zastávky, la‑
vičky, zábradlí, dětská hřiště
a podobně. Zkrátka všude, kde
docházelo k většímu pohybu
osob, jednotka prováděla pra‑
videlně dezinfekci všech sty‑
kových ploch a povrchů.
Děvčata z Regionálního in‑
formačního centra instalovala
do prostoru přestupního ter‑
minálu IDS takzvaný rouškov‑
ník, na který pravidelně vě‑
šela roušky šité na základní
škole a poskytovala tak rouš‑
ky všem, kdo tento prostor na‑
vštívil a roušku potřeboval.
Regionální informační středis‑
ko bylo sice pro veřejnost uza‑
vřeno, ale děvčata rozhodně
nezahálela. Nejenže připravila
pro děti poznávací hru ve for‑
mě procházky, ale také pro‑
střednictvím Facebooku řadu

zajímavých pořadů a v kabe‑
lové televizi krásné divadelní
představení.
Bylo to opravdu podivné ob‑
dobí. Nikdo z nás asi nic po‑
dobného nezažil. Teď už je té‑
měř vše pryč a zbydou nám jen
vzpomínky. Ale nejen vzpo‑
mínky na různá opatření,
omezení, roušky, stanovení
pravidel a podobně, ale hlav‑
ně vzpomínky na neskuteč‑
nou solidaritu, pomoc, podpo‑
ru a spolupráci všech, kterým
není okolní svět ukradený!
Za to bych chtěl moc poděko‑
vat všem, již se pořád snaži‑
li, abychom celou tu „mizer‑
nou dobu“ přežili v pohodě
a ve zdraví.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
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Jak více třídit odpad v domácnosti?
Jde to ještě vůbec? Určitě
se najdou způsoby, jak snižo‑
vat množství směsného ko‑
munálního odpadu, o jehož
výši – 201 kg na osobu (včet‑
ně dětí) – jste získali informa‑
ci ve Zpravodaji č. 1/2020.
Pokud si vynásobíte toto
množství
počtem
obyva‑
tel v obci – 2 500, tak se pro‑
počty dostanete k částce té‑
měř 753 000 Kč za odvoz
pouze směsného odpadu k další

likvidaci. Je to jen jedna z po‑
ložek separovaných odpadů.
K tomu se musí přidat finanč‑
ní úhrady za likvidaci dalších
komodit. Potom už mluvíme
o milionech korun z obecního
rozpočtu! A to už stojí za tro‑
chu námahy.
Proto je jedním z dalších po‑
stupných cílů vedení obce a ko‑
mise životního prostředí půso‑
bit na naše občany a získat je
pro návrhy a náměty, které by
mohly vést ke snížení množství

směsného komunálního odpa‑
du v každé domácnosti. Odpa‑
du, který končí v popelnicích.
Člen KŽP, pan Zdeněk Po‑
spíšil, připravil pro naše ob‑
čany první informační letáček
s možnými náměty, jak začít
tento problém řešit. Myslíte
si, že to bude obtížné, nemož‑
né, zatěžující? Nebo to zkusíme
a uvidíme? Společné kroky bu‑
deme hodnotit až za rok.
Mgr. Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP

Jak snížit množství odpadu –
předcházení vzniku odpadu
Předcházení vzniku odpadu
je v hierarchii nakládání s od‑
pady na prvním místě. Před‑
cházet vzniku odpadů zname‑
ná, že odpad nevzniká, vzniká
ho méně, případně, že je méně
nebezpečný, či má menší do‑
pad na životní prostředí a lid‑
ské zdraví. Je několik cest, jak
produkovat odpadu méně.
• Redukce odpadu (pořizová‑
ní pouze takového množství
komodit, které mohu využít
a nevznikne tak
přebytek a plýt‑
vání, minimaliza‑
ce používání jednorá‑
zových plastů jako jsou
igelitové sáčky a tašky);
• Množství odpadu snížit tím,
že některé produkty použí‑
váme déle (opětovné použi‑
tí, půjčování, prodloužení
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životnosti). Jedná se napří‑
klad o používání látkových
nakupovacích tašek, zno‑
vupoužitelné sáčky na ovo‑
ce a zeleninu, nekupovat ná‑
poje v plastech, ale ve znovu
použitelných materiálech
například ve skle, nepou‑
žívat jednorázové plastové
příbory, popřípadě je nahra‑
dit jednorázovými bambu‑
sovými příbory, které jsou
recyklovatelné, apod.;
PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU
PŘÍPRAVA K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ
RECYKLACE / KOMPOSTOVÁNÍ
JINÉ VYUŽITÍ
(ENERGETICKÉ)
ODSTRANĚNÍ

• Za předcházení vzniku se
považuje i domácí a komu‑
nitní kompostování, neboť
v tomto případě se ničeho
nezbavujeme (neboli od‑
pad nevzniká, odpadá jeho
doprava).
Menší dopad na životní pro‑
středí mají výrobky z recyklo‑
vaných materiálů. Obecně lze
menší odpad očekávat u vý‑
robků z přírodních materiá‑
lů a výrobků, které
neobsahují nebez‑
pečné látky typu těž‑
kých kovů, rozpouště‑
del apod. Například sklo má
menší dopad na životní pro‑
středí než plast, protože je
recyklovatelné.
Zdeněk Pospíšil,
KTS Ekologie, s. r. o.
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Češi stále na špičce v třídění
odpadů v EU. Každý z nás vytřídil
v roce 2019 do barevných popelnic
přes 51 kilogramů odpadu
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem.
Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu,
a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru
51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což
je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných
do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zku‑
šenost většina obyvatel ČR,
pravidelně pak své odpady
třídí téměř tři čtvrtiny ná‑
roda, přesně 73 % obyvatel.
Loni jsme vytřídili nejvíc pa‑
píru, téměř 22 kilogramů,
dále pak 15,1 kilogramu plas‑
tů, bezmála 14 kilogramů
skla a necelé půl kilo nápo‑
jových kartonů. A stále více
třídíme i kovy, těch vytří‑
dil každý obyvatel v průmě‑
ru 13,9 kilogramu. Prostřed‑
nictvím sběrných systémů
obcí se tak shromáždilo přes
693 tisíc tun vytříděných od‑
padů, což je o 4 % více než
v roce 2018.
„Členské státy Evropské
unie, včetně České republiky,
musí již za několik let splnit
nové ambiciózní cíle vyplývající
z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat třídit veškerý odpad,
který lze recyklovat nebo jinak
využít a na skládku ukládat jen
minimum směsného odpadu,

nejvýše však 10 %. A obce i jejich
občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul
vývoj třídění odpadu Zbyněk
Kozel, generální ředitel spo‑
lečnosti EKO‑KOM, a. s.
Právě Autorizovaná oba‑
lová společnost EKO‑KOM

zajišťuje v ČR již více než
20 let provoz systému třídě‑
ní a recyklace obalových od‑
padů, které jsou významnou
složkou tříděného komunál‑
ního odpadu. Do systému
bylo na konci roku 2019 zapo‑
jeno 21 197 firem a 6 146 obcí
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ČR. Díky spolupráci s nimi
je třídění odpadů v České re‑
publice dostupné pro 99 %
obyvatel. Aby bylo pro lidi
co nejdostupnější a snad‑
né, systém neustále spolu‑
pracuje s obcemi na dalším
zahušťování sběrné sítě na
třídění. Češi tak mohou tří‑
dit své odpady prostřednic‑
tvím 473 359 barevných kon‑
tejnerů a menších nádob na
ulicích i přímo u rodinných
domů. Jedno sběrné hníz‑
do tak slouží v průměru pro
118 obyvatel, což je v evrop‑
ské konkurenci velmi dobrý
výsledek.
„Docházková
vzdálenost
k barevným kontejnerům je
pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to
k nim máme ze svých domovů
v průměru jen 91 metrů, což je
zhruba 133 kroků,“ říká ředitel
oddělení komunikace EKO
‑KOM, Lukáš Grolmus. Zá‑
roveň ale dodává, že dle nej‑
novějších statistik stále ještě
24 % obyvatel udává, že má
kontejnery dál než 130 metrů
a jsou tedy lokality, kde je co
zlepšovat.
Díky třídění odpadů v do‑
mácnostech a obcích vzniká
surovina, která se na třídi‑
cích linkách dotřídí na jed‑
notlivé druhotné suroviny
připravené k recyklaci a vyu‑
žití - pro výrobu nových pro‑
duktů nebo jako zdroj ener‑
gie či náhrada hnědého uhlí
v teplárnách. Tříděním sys‑
tém snižuje zátěž životní‑
ho prostředí. Každoročně
tříděním a recyklací obalo‑
vých odpadů zachráníme
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ekvivalent zhruba 29 km2
přírody, šetříme stromy, pří‑
rodní zdroje surovin a zame‑
zujeme rozšiřování skládek.
A díky třídění a recyklaci

obalových odpadů jsme tak
loni uspořili téměř 6 milionů
MWh energie.
Lucie Müllerová, tisková
mluvčí EKO‑KOM, a. s.
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Ohlédnutí – kulturní, ale jiné
Výstava METROPOLIS
Začátkem března se Regi‑
onální informační centrum
Zastávka proměnilo ve velmi
různorodé město. Hostilo vý‑
stavu Metropolis, kterou při‑
pravilo Pobytové a přijímací
středisko Zastávka. Zajímavé
exponáty zpracovali žadatelé
o udělení mezinárodní ochra‑
ny. Na vernisáži jsme se moh‑
li setkat se zajímavými lidmi
z různých kultur. Bylo připra‑
veno občerstvení ze všech
možných koutů světa a v závě‑
ru se dokonce tancovalo! Pří‑
nosem a velkým překvapením
pro nás bylo vidět, jak dobře
spolu vycházejí lidé úplně od‑
lišných kultur. Po dohodě s ve‑
dením Pobytového a přijíma‑
cího střediska jsme výstavu
prodloužili, a tak byla k vidění
až do června.

Dostaveníčko se Silvií
Duškovou a Křest
Semínkovny
Odbornice na design a úpra‑
vu zahrad Silvie Dušková za‑
světila účastníky do tajů pěs‑
tování květin a bylinek a dala

všem řadu tipů na výlety do
krásných moravských a čes‑
kých zahrad. Součástí dosta‑
veníčka byl křest Semínkov‑
ny, takové obdoby knihovny,
kde si můžete osivo zapůjčit,
popřípadě vyměnit nebo po
sklizni přinést jiné. Doufáme,
že k ní najdete cestu a stane‑
te se tak zároveň dárci i ob‑
darovanými. V současné době
je naše semínkovna již zae‑
vidována v mapě semínko‑
ven
https://www.mapotic.
com/seminkovny/408085seminkovna‑zastavka.
Tento pohodový podvečer
se stal na delší dobu poslední
akcí, na které jsme se společ‑
ně potkali.
Vzhledem k epidemiolo‑
gické situaci a nařízení vlády
jsme museli Regionální infor‑
mační centrum téměř na dva
měsíce uzavřít, ale ani v této
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době jsme nezaháleli a při‑
pojili jsme se k šití roušek.
Na prostranství před RICem
zanedlouho vyrostl zvlášt‑
ní strom – „ROUŠKOVNÍK“.
Pravidelně jsme ho doplňova‑
li vlastnoručně ušitými rouš‑
kami ze zbytků různobarev‑
ných látek. Proto byla každá
jiná a každý kousek originál.
Tato netradiční forma distri‑
buce fungovala velice dobře.
Jakmile přibyla další várka, za
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chvilku byla rozebraná. Pod‑
pořila nás řada příznivců, kte‑
ří dodávali jak roušky, tak při‑
nášeli i stále chybějící nitě
a gumy. Jakmile naše roušky
došly, obdrželi jsme pořádnou
dávku od skupiny místních
hasičů, kteří je šili ve velkém.
Všem patří velký dík, proto‑
že takhle ozdobený strom fun‑
goval přes dva a půl měsíce
a urodilo se na něm několik set
roušek.

Některé z plánovaných akcí
jsme byli nuceni přesunout
nebo úplně zrušit. V upravené
formě dále pokračovala pou‑
ze Virtuální univerzita třetí‑
ho věku. Protože nebylo mož‑
né se potkávat, připravili jsme
si pro vás on‑line akce, které
bylo možné zhlédnout na na‑
šich facebookových stránkách
vždy po celý měsíc.
Duben jsme zahájili Virtuál‑
ním Permoníčkem s Luckou –
hudebně pohybovým progra‑
mem, určeným pro mladší
děti. Poté následovalo Veliko‑
noční on‑line tvoření se So‑
ňou Štossovou, která ve své
dílničce vyráběla velikonoční
přáníčka a zdobila kraslice ně‑
kolika technikami. A do třeti‑
ce to byla on‑line videopřed‑
náška Jany Minaříkové Lymfa
jako pomocník lymfatické‑
ho systému. Protože sledova‑
nost těchto videí nás příjem‑
ně překvapila, rozhodli jsme
se v tomto způsobu zpestření
vašeho volného času pokračo‑
vat i v následujícím měsíci a to
videobesedou s nutriční tera‑
peutkou Janou Zahradníko‑
vou Zdravý pohled na stravu
a pro velký ohlas jsme zařadi‑
li další přednášku Jany Mina‑
říkové s názvem Akupresura
proti nespavosti a úzkosti.
Hlavní květnovou akci měla
být Férová snídaně. Její my‑
šlenkou je, že podobně smýš‑
lející lidé, kteří podporu‑
jí fairtrade a místní pěstitele,
se společně sejdou, přinesou
si svoje dobroty, společně se
baví a stráví spolu příjemné
chvíle. To ale bohužel vzhle‑
dem ke karanténě letos nešlo
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uskutečnit, proto letošní roč‑
ník nesl název Snídám férově,
tentokrát doma a my jsme na
něj pro vás vytvořili náhrad‑
ní virtuální program. Ve féro‑
vém týdnu od pondělí do pátku
jsme na našich facebookových
stránkách zveřejňovali tipy na
férové dobroty – recepty a vi‑
deonávody, na což navazo‑
vala soutěž Pochlub se svojí
buchtou. Vyzvali jsme všech‑
ny, kteří měli v plánu připra‑
vit si nějaké dobroty na tuto
snídani, aby je nafotili a posla‑
li nám je k zveřejnění. Vítězem
se stal recept, který získal nej‑
více „lajků“. Jeho autorka od
nás obdržela balíček potravin
zdravé výživy.
Lákadlem pro děti se sta‑
la virtuální pohádka Svět oči‑
ma skřítků aneb Co je vlastně
fér v podání Rodinného diva‑
dla 3VĚŽIČKY. V jejím závěru
si děti mohly vybarvit mandal‑
ku a zazpívat písničku. Nechy‑
běly ani omalovánky, pexeso,

doplňovačky a kvíz: všechno
s fairtradeovou tématikou. Vě‑
říme, že i tato podoba Férové
snídaně se líbila. Příští rok se
těšíme, že se společně setkáme
na snídani v infocentru a po‑
kud počasí dovolí, tak rozloží‑
me piknikové deky i na terase
pod rozkvetlými kaštany.

Pobytu venku si můžete užít
také u hry Putování za zví‑
řátky, která je určená pro ce‑
lou rodinu. Na našich webo‑
vých stránkách naleznete ke
stažení popis cesty a putovací
kartu. Každý dětský účastník,
který v RIC odevzdá tuto kartu
správně vyplněnou, získá ma‑
lou sladkou odměnu.
Pustili jsme se také do ma‑
pování okolí a připravili pro
vás více jak desítku tipů na
výlet, ať už pěšky, či na kole,
nebo jiným dopravním pro‑
středkem. Začali jsme těmi
nejbližšími místy a chtěli by‑
chom pokračovat dál. Plán‑
ky s mapkami jsou na vyžádá‑
ní u nás v infocentru nebo ke
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stažení na našich webových
stránkách. Pokud budete mít
nějaký zajímavý tip, budeme
moc rádi, když se o něj s námi
podělíte.
Prostory RIC byly v době
uzavření vylepšeny novou re‑
cepcí a zásobníkem pro pro‑
pagační materiály. Místo sto‑
lu a police tu zde máme celek,
který tvoří pěkné zázemí, kde
můžeme do osvětlené vitríny
umístit vše co nabízíme a do
zásobníků vkládat propagační
materiály, které ke každému
informačnímu centru neod‑
myslitelně patří. Přijďte se za
námi podívat, těšíme se na vás.
PŘIPRAVUJEME:
V současné situaci přesou‑
váme termíny některých akcí,
které se nemohly z epidemio‑
logických důvodů uskutečnit.
Ladíme termín přednášky Ptá‑
ci v lidských sídlech a násled‑
né vycházky do okolních lesů
spojené s povídáním o ptá‑
cích, kůrovci a vodě v krajině.
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V srpnu plánujeme zájezd do
okolí Žďáru nad Sázavou a jed‑
náme o dalších akcích na léto
a časný podzim. Zájemcům
o pískování bude určen jeden
z letních podvečerů. Kromě
zajímavého povídání a mož‑
nosti zkusit si tuto techniku
bude předvedena nová sada
s motivy představujícími náš
region, kterou máme nově
v infocentru k zakoupení.
Těšit se můžete také na ně‑
kolik výstav v prostorách in‑
focentra – na červnovou Pro‑
dejní výstavu obrazů Renaty
Puškarové a Soni Palečkové,
výtvarnic s vazbou na Zastáv‑
ku a od 2. července až do polo‑
viny září na jedinečnou putov‑
ní výstavu Z Vídně na sever,
dokumentující stavbu a pro‑
voz prvních železnic bývalého
Rakouska‑Uherska. Prostory
RIC v nádražní budově budou
pro tuto expozici jedinečným
místem. Na více jak dva měsí‑
ce nám ji zapůjčí Národní pa‑
mátkový ústav Ostrava.

Projekce letního kina pro‑
běhnou na hřišti TJ Čechie
a pro oživení zařadíme bě‑
hem léta také alespoň jednu
virtuální akci. Doufáme, že se
nám podaří zrealizovat vše, co
máme v plánu a nic naše úmy‑
sly nezhatí.
Hlavní zářijovou akcí, u kte‑
ré právě dolaďujeme program,
jsou tradiční Hornické slav‑
nosti. Nabídneme v nich bo‑
hatý hudební a kulturní pro‑
gram, jízdy vláčků, zónu pro
děti, jarmark, gastro vyžití
a spoustu dalšího.
Po prázdninách bychom se
společně s vámi rádi věnova‑
li Mozkové gymnastice. Mi‑
nihernička Permoníček bude
opět fungovat včetně hudebně
pohybového programu.
Sledujte prosím naše webo‑
vé a facebookové stránky, vý‑
lepové plochy, kde budeme
upřesňovat informace o plá‑
novaných akcích a zveřejňovat
akce nové.
RIC Zastávka
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Zastávka krčemná aneb historie
zastáveckých hostinců
U filmu by se to nazývalo trailer, tj. krátká upoutávka na budoucí film.
V tomto případě však nejde o film, ale o připravovanou knihu o obci
Zastávka. A historii zastáveckých hostinců v té knize nenajdete, prostě
se do ní všechno nevešlo. Doufám, že i tak to bude alespoň upoutávka.
Je všeobecně známé, že ná‑
zev obci Zastávka dal zájezdní
hostinec na křižovatce silnic
vedoucích z Brna do Třebíče
a z Pravlova přes Velkou Bí‑
teš do Nového Města na Mo‑
ravě. Tento nejstarší hostinec
je dnešní Rezidence Permoni‑
um č. p. 5, která bude asi ješ‑
tě dlouho místním občanům
známá pod dřívějším názvem

Hornický dům, neboli „Hor‑
ňák“. Zastávka je přece obec
hornická.
Existence zájezdního hos‑
tince „Zástavka“ je písemně
doložena už v r. 1689, kdy je
v rosické matrice narozených
uvedený jako kmotr jistý Ma‑
těj Kolečko, „ten čas hostinský
na Zastawce“. V té době pat‑
řil hostinec Zástavka rosické

vrchnosti, která jej svěřovala
různým pachtýřům. Po zave‑
dení daně na vrchnostenský
majetek (tzv. dominikál) Ma‑
rií Terezií v r. 1748 se začala
vrchnost zbytných statků zba‑
vovat. A tak v roce 1763 pro‑
dal majitel rosického panství
Johann Nepomuk, svobod‑
ný pán Hausperský z Fana‑
lu zastávecký vrchnostenský

Hornický dům, pohlednice kolem r. 1965
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hostinec za 840 zlatých rýn‑
ských Janu Balcarovi. Ten již
před tím koupil od Hausper‑
ského vodní pilu u silnice
v zatáčce na příjezdu od Za‑
stávky do Rosic. Dodnes se
tomuto místu říká Na Pile.
K hostinci Zástavka patřily
další dvě budovy stájí a pře‑
devším rozsáhlé louky a past‑
viny severně od potoka Habři‑
na. V majetku rodiny Balcarů
zůstal zájezdní hostinec po
tři generace až do roku 1850,
kdy jej Josef Balcar prodal
i se všemi pozemky svobod‑
nému pánu Johannu Ernestu
Herringovi z Frankensdorfu,
a to za částku 24 500 zl. ra‑
kouské měny.
Majitel rosických dolů J. E.
Herring nechal již před ro‑
kem 1860 upravit původně
formanskou krčmu na hosti‑
nec závodní, kde kromě šenku
v přízemí zřídil v prvním po‑
schodí velký jednací a spole‑
čenský sál (Arbeitertanzsaal).
Provoz hostince pak pronají‑
mali Herring a později Rosic‑
ká báňská společnost různým
nájemcům. Zprvu němec‑
kým, ale od roku 1911 je hos‑
tinským v Zástavce Čech Jan
Jedlička. Ten byl v listopadu
roku 1918 Okresním hejtman‑
stvím úředně ustaven před‑
sedou revolučního českého
zastupitelstva obce Boží Po‑
žehnání. A jako hostinský či
hoteliér působil v závodním
hotelu až do 1. srpna 1945.
Jako místostarosta, zastupitel
obce a předseda Společenstva
hostinských pro Rosice a oko‑
lí pak Jan Jedlička význam‑
ně ovlivňoval i vznik dalších
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hostinců v Zastávce, jak bude
uvedeno dále. Hostinec Zá‑
stavka provozoval Jan Jedlič‑
ka společně se svým zetěm
Josefem Wielandem. Po nich –
již znárodněný závodní hos‑
tinec – krátce živnostensky
provozoval do r. 1952 ještě Jo‑
sef Kocourek.
Když v r. 1950 zahájil
Okresní národní výbor v Ro‑
sicích revizi všech živnos‑
tenských oprávnění a hostin‑
ských koncesí s cílem zrušit
ve veřejném zájmu konce‑
se, které nebudou v souladu
se zákonem č. 241/1948 Sb.,
o pětiletém plánu, vyzval
všechny tehdejší provozova‑
tele pohostinství, aby dolo‑
žili živnostenská, stavební
a hygienická osvědčení. Teh‑
dejší provozovatel závodního
hostince Rosické uhelné doly,
n. p., nebyl schopný doložit
žádnou hostinskou koncesi
a musel se obrátit o pomoc na
Jana Jedličku.
Ten již obdobně důsledné
živnostenské přezkoumává‑
ní absolvoval s c. k. berním
úřadem v Ivančicích počát‑
kem 20. století. Tehdy se mu
s pomocí advokáta podařilo
úřad přesvědčit, že závodní
hostinec Zástavka má opráv‑
nění šenku od svého vzniku
a že se jedná o „radicirte Eigenschaft“, tedy že vlastník hos‑
tince je oprávněn užívat ho
k účelu, který byl uvedený
v prvním zápisu do pozem‑
kové knihy. Na základě toho‑
to sporu s berním úřadem zís‑
kal Jan Jedlička v roce 1904 od
okresního hejtmanství hos‑
tinskou koncesi pro hostinec

Zástavka a Rosické uhelné
doly ho mohly dál provozovat
i po roce 1952. Za zmínku stojí
i to, že Jan Jedlička se k nájmu
závodního hostince dostal až
poté, co měl propachtovanou
sezónní restauraci na parcele
č. 128 v domě č. 100 „Na Střel‑
nici“. Zde měl povolen výčep
piva, vína, vína ovocného,
podávání občerstvení, kávy,
čaje, čokolády a jiných tep‑
lých nápojů a likérů, ne však
pálených nápojů lihových.
Hostinec Zástavka byl mno‑
hokrát stavebně upravován.
Z těch nejvýznamnějších
změn po roce 1860 je možno
připomenout přístavbu kina,
šaten a prodejny masa Jind‑
řicha Jeřábka v období 1. svě‑
tové války, kdy bylo zároveň
odstraněno předsunuté ven‑
kovní schodiště u hlavního
vchodu. Zásadní rekonstruk‑
ce budovy proběhla v letech
1953–1954, po níž hostinec
dostal název Hornický dům
a jeho průčelí typická širo‑
ká okna. Další úpravy inte‑
riéru pak provedl národní
podnik Restaurace a jídelny,
který Hornický dům provo‑
zoval v letech 1965–1990 a ze
sálů v prvním patře zřídil
noclehárny. Od privatizace
a opravy fasády v roce 1992
probíhají na budově rozsáh‑
lé rekonstrukce, které vy‑
řadily restauraci z provozu.
V současné době funguje bu‑
dova č. 5 jako obytný dům,
její přízemí a sklepní prosto‑
ry nabízí majitel na prodej
jako komerční a kancelářské
prostory. Bude velká škoda,
pokud radikovaný hostinec
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Zástavka už nenaváže na svou
dřívější slávu.
Druhým nejstarším hos‑
tincem, dnes již také zanik‑
lým, byla nádražní restaurace
v č. p. 36. Koncese pro restau‑
raci v Segen Gottes byla udě‑
lena ředitelství C. k. privát‑
ní Brněnsko‑rosické dráhy
v r. 1861. Podle dobových fo‑
tografií a plánků se restaurace
nacházela přímo ve staniční
budově (jídelna na východ‑
ní straně u kolejiště). Teprve
nástupnická organizace Ra‑
kouská společnost státní drá‑
hy (StEG) k ní přistavila z vý‑
chodní strany hrázděný výčep
v místě, které ještě většina čte‑
nářů pamatuje jako nádražní
restauraci (dnešní sál Regio‑
nálního informačního centra).

I tuto restauraci dostáva‑
li do pachtu koncesovaní pro‑
vozovatelé, např. Josef Hrnčíř
(od roku 1888), Wenzel Ham‑
pl (od roku 1897) a jeho man‑
želka Anna Hamplová (od
roku 1921). Posledně jmeno‑
vané byla hostinská koncese
zemským výběrčím úřadem
v roce 1936 zabavena, protože
neuhradila obecní pivní dáv‑
ky. Jejím nástupcem byl Fran‑
tišek Červinka (od roku 1937),
který se přihlásil k německé
národnosti a musel nastoupit
vojenskou službu ve wehrma‑
chtu. Během protektorátu pak
vedla restauraci jeho manžel‑
ka Marie, původně kuchař‑
ka v závodním hostinci č. 5.
I ta se v roce 1939 přihlásila
k německé národnosti, a tak

jí byla restaurace revolučním
Národním výborem v Zastáv‑
ce odebrána a v roce 1946 svě‑
řena Vojtěchu Horákovi.
Po něm převzalo v roce
1950 provoz hostince na ná‑
draží Družstvo cestující ve‑
řejnosti, zapsaný spolek
s ručením omezeným. Ani
družstva nebyla v období bu‑
dování socialismu konečnou
formou „vyššího vlastnictví“
hostinců a nádražní restau‑
race přešla přes národní pod‑
nik Brněnské nádražní re‑
staurace (do roku 1953) pod
národní podnik Restaurace
a jídelny Brno. Když pak byla
v roce 1974 přeřazena ze III.
do IV. cenové skupiny, zastá‑
vecký kronikář to kvitoval po‑
známkou, že nabízené zboží

Nádražní budova s restaurací, pohlednice r. 1905
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je v ní nyní levnější (pivo za
1,70 Kčs). Po roce 1990 pro‑
najímaly ČSD, ČD a naposledy
ČD Restaurant, a. s. „nádraž‑
ku“ v Zastávce u Brna růz‑
ným soukromým nájemcům.
Nejvíce vyhledávanou se sta‑
la kolem roku 2000, kdy byly
po dobu rekonstrukcí uza‑
vřeny hostince v Hornickém
i v Dělnickém domě. Nádraž‑
ní restaurace byla v provozu
do léta roku 2013, v září 2016
bylo v jejich prostorách bylo
zřízeno Regionální informač‑
ní středisko Zastávka.
Historicky třetím nejstar‑
ším byl již zmíněný sezón‑
ní hostinec „Na Střelnici“
v č. 100, patřící Zastávecko
‑rosickému střeleckému spol‑
ku (Segen Gottes - Rossitzer
Schützen Gesellschaft). Ten‑
to spolek získal hostinskou

Pohlednice Střelnice z r. 1900
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licenci v lednu 1863. Střelec‑
ký spolek měl sídlo v závod‑
ním hostinci na č. 5, a z to‑
hoto důvodu letní restauraci
Na Střelnici vždy provozova‑
li hostinští ze závodního ho‑
telu. V provozu byla pouze
v letním období v neděli a ve
svátky. Místo střelnice na
okraji lesa nad novou šachtou
se stalo vyhledávaným výlet‑
ním místem a sloužilo více
než střeleckému sportu spo‑
lečenskému a kulturnímu vy‑
žití. Deník Mährischer Corre‑
spondent ze 27. 8. 1868 uvádí:
„střelecká slavnost o krále střelců na střelnici za Božím Požehnáním byla znovu odložená,
protože několik neděl po sobě
bránilo jejímu uspořádání nepříznivé počasí. Zato se na střelnici toho léta více tančilo, jenom chybělo lepší občerstvení“.

Vedle hudby, zpěvu a tance se
na střelnici střídaly i projevy
řečníků. Například roku 1898
zde pořádala Českoslovan‑
ská sociálně demokratická
strana dělnická prvomájovou
manifestaci, které se podle
Rovnosti zúčastnilo více než
2000 soudruhů a soudružek
z Božího Požehnání a z Rosic.
Dříve uváděný odsudek, že
zastávecká střelnice slouži‑
la výhradně k zábavě němec‑
kého panstva, je tak asi poně‑
kud zjednodušující. Střelecký
spolek přestal vyvíjet činnost
v roce 1904 a budova střelni‑
ce i s restaurací byla Rosickou
báňskou společností uprave‑
na na byty. Když v roce 1949
rosický okresní národní vý‑
bor důsledně přezkoumá‑
val platnost všech dříve udě‑
lených hostinských koncesí,
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Hostinec U Herrmannů, pohlednice z r. 1932

obdržel od Rosických uhel‑
ných dolů, n. p., i doklady
o provozu pohostinství „Střel‑
nice“ v Zastávce. ONV Rosi‑
ce o hostinské koncesi teh‑
dy ještě formálně existujícího
střeleckého spolku nerozhodl
a nechal raději správní řízení
o platnosti této koncesované
živnosti „vyhnít“.
Dnes jen skutečně nejstar‑
ší občané pamatují hostinec
U Herrmannů v ulici 1. máje
č. 338 (naposledy provozov‑
na čalounictví Cobra). Když
se tato budova v roce 1913 za‑
čala stavět podle projektu ro‑
sického stavitele a starosty
Hynka Světlíka, nebylo vůbec
její budoucí využití jisté. Byla
sice umístěná na rosickém
katastru, ale ve vzdálenosti
pouhých 250 m od závodního

hostince Zástavka. Rosic‑
ká báňská společnost a hos‑
tinský Jan Jedlička podali
u okresního hejtmanství ná‑
mitku proti udělení hostin‑
ské koncese Marii Herrman‑
nové, a ta si musela ke sporu
s RBS najmout významného
brněnského advokáta a po‑
litika JUDr. Hynka Bulína
(1869–1950).
JUDr. Bulín pro povolení
hostince použil národnost‑
ní a politické argumenty. Do‑
ložil petici českých obyvatel
Božího Požehnání, odboro‑
vých skupin horníků a kovo‑
dělníků, písemné přímluvy
různých spolků včetně české‑
ho vzdělávacího spolku „Tyl“
i českého učitelského sboru.
Uvedl, že v průmyslové a lid‑
naté obci Boží Požehnání je

pouze jeden hostinec, který
patří všemocné Rosické báň‑
ské společnosti, jež rozhodu‑
je, zda a komu pronajme jeho
sály. A tak se prý stalo, že čes‑
ký spolek „Tyl“, nemohl v sále
hostince Zástavka uvést di‑
vadelní hru „Karel Havlíček
Borovský“ od F. F. Šamber‑
ka, ačkoliv provedení této hry
měl okresním hejtmanstvím
povoleno. Také čeští učite‑
lé připojili: „Jest sice v Božím
Požehnání závodní hostinec Zástavka, jenž má místnosti v prvém poschodí slušně vybavené,
ty však vyhraženy jsou pouze členům německého Kassina;
v místnostech přízemních pak
tísní se horníci, dělníci, hutníci, dozorci a vůbec všichni hosté, takže intelligence národnosti české nemá skutečně vhodné
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místnosti, kam by se uchýlila.
Tomuto nedostaku místností
mohlo by se odpomoci otevřením nových místností, k čemuž
hodila by se novostavba manželů Herrmannových na rozhraní Božího Požehnání a Rosic
č. 314“.
Dr. Bulín se svými argu‑
menty uspěl, a tak v dub‑
nu 1914 mohly být v projektu
nového hostince vyznačeny
v přízemí „tři světnice hos‑
tinské“ a v prvním poschodí
„čtyři cizinecké pokoje“ a Ma‑
rie Herrmannová, vyučená
hostinská v roce 1898 v Bo‑
žím Požehnání č. 5, mohla za‑
čít provozovat samostatnou
hostinskou živnost na rosic‑
kém č. p. 314. Velký sál (smě‑
rem k Rosicím) byl přistaven
stavitelem Karlem Légrem až
v roce 1930. Není bez zajíma‑
vosti, že JUDr. Hynek Bulín se
stal po roce 1918 právním po‑
radcem a advokátem Rosické
báňské společnosti.
Po smrti Marie Herrman‑
nové v roce 1942 provozovali
hostinec na protektorátní ad‑
rese Neurathgasse 314 v Rosi‑
cích Jaroslav Hucký a po něm
Hildegarda Hucká (podru‑
hé provdaná Růžičková). Po‑
sledně jmenovaná pronajala
po 2. světové válce svůj hos‑
tinec na obnovené adrese Ma‑
sarykova 314 Josefu Kuklín‑
kovi z Brna-Černovic. Tomu
sice byla ještě v říjnu 1948
Okresním národním výbo‑
rem Brno‑venkov hostinská
koncese schválena, ale ONV
Rosice mu ji v roce 1950 ode‑
bral. V lednu 1951 pak požá‑
dal Okresní velitelství SNB,
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aby prošetřilo, proč není živ‑
nost mimo provoz, když tak
bylo výměrem rozhodnu‑
to. V únoru 1951 byl hostinec
U Herrmannů začleněn do
Sdruženého oblastního ko‑
munálního podniku okresu
Rosice, který v něm zřídil ple‑
tárnu, později zde byly ple‑
tárna, čalounictví a klempíř‑
ství Okresního průmyslového
podniku Brno‑venkov.
Teprve pátý v pořadí zde
uvedený hostinec slouží své‑
mu účelu do dnešních dnů.
Jde o restauraci v Dělnickém
domě. V roce 1921 ustavi‑
li příslušníci marxistické le‑
vice Československé sociálně
demokratické strany dělnic‑
ké (ČSDSD) v čele s Františ‑
kem Bendlem „Spolek Dělnic‑
ký dům na Zástavce u Rosic“.
Jeho cílem bylo svépomocí vy‑
budovat společenský a kul‑
turní dům pro dělníky a hor‑
níky, od počátku zamýšlený
jako „stánek dělnictva“. Vede‑
ní Rosické báňské společnos‑
ti v té době již muselo respek‑
tovat politický vliv ČSDSD
a později i KSČ v revíru, a tak
spolku prodalo pozemek při
Babické ulici, kde dřív bylo
důlní odkaliště (tzv. šmanto‑
vé rybníky).
Převážně svépomocí, po so‑
botních odpolednech a ne‑
dělích, si zastávečtí dělníci
za rok postavili svůj Dělnic‑
ký dům; slavnostně otevřen
byl v neděli 4. 10. 1925. Hned
po zahájení stavby požádal
Spolek Dělnický dům okres‑
ní hejtmanství o hostinskou
koncesi s právem výčepu
a prodeje piva, vína, nápojů

lihových, podávání občerstve‑
ní, teplých nápojů a míti hry
dovolené. Proti udělení této
koncese důrazně protestoval
a následně se odvolal předse‑
da Společenstva hostinských
pro Rosice a okolí Jan Jedlič‑
ka (konkurent z č. 5). Nicmé‑
ně v listopadu 1925 Dělnický
dům hostinskou koncesi zís‑
kal a prvním „výčepníkem“ na
č. 139 v Zastávce se stal Karel
Buchta ze Žďáru, po něm pak
Jan Štukl z Dolních Kounic.
Obstrukce Jana Jedličky
měly dohru v obecním za‑
stupitelstvu. Když potřebo‑
val místostarosta Jan Jedlička
v roce 1925 souhlas obce Za‑
stávka k prodloužení vlastní
hostinské koncese, František
Bendl navrhl o tomto tajně
hlasovat. Hoteliér Jedlička na‑
konec souhlas obce získal, ale
nejtěsnějším rozdílem jediné‑
ho hlasu. Ve stejném roce pak
Jan Jedlička dokonce zamýšlel
postavit si vlastní obytné sta‑
vení s restaurací na pozemku
parcely č. 79/1 u cesty vedoucí
od skladu a prodejny Vzájem‑
nost – Včela k nádraží. K tomu
však souhlas obce nedo‑
stal, protože s tímto pozem‑
kem obec stále ještě v roce
1925 počítala pro stavbu nové
školní budovy. Když po po‑
vodních v roce 1925 a 1927
byl levý břeh Habřiny v cen‑
tru zaplaven, obec si v roce
1928 ke stavbě nové školy vy‑
hlédla pozemek na Brusích
u bývalé střelnice a na Jed‑
ličkově parcele si postavil Jo‑
sef Wieland rodinný dům
i se stáčírnou piva v suteré‑
nu. Mezitím si Jan Jedlička
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Dělnický dům kolem r. 1970

již postavil dvojvilu na rosic‑
kém katastru blízko hostince
U Herrmannů.
Spolek Dělnický dům v roce
1929 přistavil ke své restaura‑
ci další místnost (směrem ke
kolejím) a provozoval spole‑
čenský a kulturní dům s re‑
staurací až do roku 1950, kdy
začala spolkům a živnost‑
níkům zvonit hrana. V roce
1949 se František Bendl vzdal
předsednictví MNV v Za‑
stávce a následujícího roku
i předsednictví ve Spolku Děl‑
nický dům, zůstal však před‑
sedou místní organizace KSČ.
Spolek Dělnický dům se ješ‑
tě v roce 1951 snažil „přežít“
v nových společenských po‑
měrech a navrhl ONV v Ro‑
sicích, aby se Dělnický dům

přejmenoval na „Dělnic‑
ký kulturní dům Františ‑
ka Bendla“. Po společné člen‑
ské schůzi spolku a výboru
MO KSČ však Spolek Dělnic‑
ký dům rezignoval, požáda‑
la ONV o výmaz ze spolkové‑
ho katastru a uvedl, že dnem
1. 1. 1952 předá Dělnický dům
i s výčepem MO KSČ v Zastáv‑
ce. O právo provozovat re‑
stauraci v Dělnickém domě
tak nově požádala MO KSČ.
Již před tím však předse‑
da MNV v Zastávce Oldřich
Vaverka v únoru 1951 rosic‑
kému ONV sdělil, že „k budování socialismu v naší lidově
demokratické republice aktivně spolek nepracuje a nepřispívá. Proto jeho další činnost
a trvání nejsou opodstatněny.

Doporučujeme zřízení komunálního podniku pod MNV v Zastávce“. František Bendl však
byl jiného názoru a v prosinci
1951 napsal rosickému ONV:
„Dozvěděl jsem se z doslechu, že
se bude 1. 1. 1952 rušiti zdejší hotel patřící RUD, bude přeměněn
na závodní jídelnu a bude mu
zrušeno provozování hostinské
koncese na tomto hotelu. Pak by
nebylo v Zastávce, která má přes
2 000 obyvatel a kde se soustředí
pracující z celého okolí, žádného
hostince“.
Současně František Bendl
požádal, aby hostinská kon‑
cese udělená Spolku Dělnic‑
ký dům v Zastávce byla pře‑
nesena na MO KSČ. Tak se
i stalo a restauraci v Dělnic‑
kém domě provozovala od
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března 1952 místní organi‑
zace KSČ, přičemž „náměst‑
kem živnosti“ byl František
Raboň z Rosic. Na provoz ce‑
lého Dělnického domu však
neměla MO KSČ prostředky,
a tak jej i s restaurací předa‑
la v roce 1954 Místnímu ná‑
rodnímu výboru v Zastávce.
Ani obec však nemohla pro‑
vozovat hostinec v Dělnickém
domě a převedla jej Restau‑
racím a jídelnám Brno. Když
pak RaJ převzal celý Hornic‑
ký dům, zasadila se obec, aby
restauraci Dělnický dům pro‑
vozovala „konkurenční“ Jed‑
nota. Ta nechala v roce 1971
prorazit do restaurace nový
vchod přímo z ulice a otevřela
v ní vinárnu, která však byla
málo navštěvovaná a brzy
byla zase zrušená.
Dělnický dům od své‑
ho vzniku v roce 1925 dlou‑
ho čekal na zásadnější re‑
konstrukci. Byl několikrát
přistavován a v roce 1983 do‑
stal novou kotelnu, malý sál,
klubovny a další sociální za‑
řízení. Hlavní sál i s restaura‑
cí čekaly až na generální re‑
konstrukci, kterou provedla
obec v r. 2000. Od roku 1999
provozuje restauraci Děl‑
nický dům s pivnicí, velkým
a malým salónkem a velkov‑
ní zahrádkou Vladimír Blaže‑
jovský. Tato strategicky umís‑
těná restaurace je otevřená již
dopoledne a její kuchyně na‑
bízí polední menu.
Když jsme mezi zastávecké
hostince právem zařadili bý‑
valý „Restaurant Herrmann“,
nemůžeme pominout dnešní
restauraci Harmonie, byť také
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leží na katastru města Rosic.
Ostatně všechny katalogy ho‑
telů a restaurací ji uvádějí na
adrese Zastávka, Cukrovar‑
ská 1230, i když správnější je
Rosice, Cukrovar 1230 (ano
jedna ulice nese dva různé ná‑
zvy). Budova restaurace Har‑
monie byla původně postave‑
na ve 2. polovině 80. let jako
vzorková prodejna výrobních
družstev z iniciativy blízkého
stolařského družstva DŘEVO‑
DĚL Rosice. Její původní vyu‑
žití připomíná půdorys cent‑
rálního osmiúhelníku s osmi
apsidami – původně prodej‑
nami zastoupených výrob‑
ních družstev. Pamětníci si
možná vzpomenou, že u pro‑
dejny Harmonie krátce fun‑
govala v malé sousední dře‑
vostavbě i restaurace Valaška.
Se zrušením družstva DŘE‑
VODĚL byla po roce 2000
prodejna Harmonie přestavě‑
na novým vlastníkem na re‑
stauraci. Poté co byl v r. 2006
u restaurace otevřen i ho‑
tel, vzniklo zde společensko
‑sportovní centrum zahrnu‑
jící bowling, squash a fitness.
V současné době jsou restau‑
race a resort Harmonie vyu‑
žívány k pořádání svateb, ro‑
dinných oslav a firemních
školení.
Poslední krčemné zastave‑
ní patří restauraci Stadion na
hřišti TJ Čechie. Příležitost‑
ný výčep s občerstvením zde
fungoval při sportovních ak‑
cích a společenských shro‑
mážděních snad od založení
hřiště a postavení šaten, ale
teprve přistavením společen‑
ského sálu k šatnám v roce

1981 byly vytvořeny podmín‑
ky pro vznik dnes pravidel‑
ně navštěvované restaurace.
Podle kroniky TJ Čechie pře‑
šly společenská místnost s vý‑
čepem na restaurační provoz
v roce 1988. V roce 2003 pak
byl zřízen z jižní strany re‑
staurace přístřešek. Za ny‑
nějšího provozovatele byla na
přelomu let 2017 a 2018 zmo‑
dernizována kuchyně a so‑
ciální zařízení. Restaura‑
ce Stadion, ačkoliv je běžně
v provozu až od 17 hodin, na‑
bízí širokou nabídku teplých
jídel a pořádá gastronomic‑
ké akce a hody. Po celou dobu
uzavření restaurací vlád‑
ním nařízením kvůli výsky‑
tu koronavirového onemoc‑
nění COVID-19 nabízela tato
„večerní“ restaurace polední
menu „s sebou“ – stejně jako
restaurace Dělnický dům.
Nález a těžba uhlí sice daly
vzniknout obci Zastávka, ale
uhlí se v ní již několik desí‑
tek let netěží. Zastávka tak již
není obcí hornickou, zůstala
však alespoň obcí krčemnou.
Ať byly provozovány vrchnos‑
tí, uhlobaronem, báňskými
nebo drážními společnostmi,
kapitalistickými hoteliéry, le‑
vicovým dělnickým spolkem,
družstvy, národními podniky,
obcí nebo dokonce politickou
stranou, obyvatelé a návštěv‑
níci Zastávky zdejší restaura‑
ce vždy rádi vyhledávali jak
kvůli svému občerstvení, tak
i pro vzájemná setkávání.
Dalibor Kolčava,
Vlastivědný spolek
Rosicko‑Oslavanska
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Výročí 140 let narození
PhDr. Milana Rastislava
Štefánika (* 21. 7. 1880)
Narodil se v tehdejších
Uhrách, v obci Košariská le‑
žící na moravsko‑slovenském
pomezí, kde jeho otec, farář
Slovenské evangelické círk‑
ve augsburského vyznání, za‑
ložil v druhé polovině 19. stole‑
tí církevní sbor. M. R. Štefánik
studoval na Karlově univerzitě
v Praze a studia ukončil dokto‑
rátem v oboru matematika a as‑
tronomie. Doktorát mu předával
12. října 1904 Jaroslav Vrchlický,
proděkan Filosofické fakulty
UK. Po ukončení studia odcesto‑
val do Francie a vědecky praco‑
val v observatoři Meudon u Pa‑
říže. Ve Francii absolvoval také
v roce 1909 Institut pro dyna‑
mickou meteorologii v Trappé.
Jeho vědecká činnost spočíva‑
la v pozorování a výzkumu slu‑
neční korony a planety Venuše.
Několikrát konal astronomic‑
ká pozorování na vrcholu Mont
Blanc. Na Tahiti v roce 1910
pozoroval Halleyovu kometu
a později u města Papeete vy‑
budoval astronomickou obser‑
vatoř. Za svoji vědeckou činnost
obdržel od Astronomické spo‑
lečnosti cenu Wilde. V roce 1912
získal francouzské občanství
a pracoval pro francouzskou di‑
plomacii. Jeho diplomatickým
úspěchem, kterým jej pověřila
francouzská vláda, byla dohoda
o vybudování telegrafních bez‑
drátových stanic v Ekvádoru

a na Galapágách. Za svoji diplo‑
matickou činnost obdržel v roce
1914 od francouzské vlády řád
Rytíře Čestné legie. Aktivně se,
jako letec francouzské armá‑
dy, účastnil bojů první světové
války na francouzské, srbské
a italské frontě. U francouzské‑
ho letectva zavedl pravidelnou
meteorologickou službu a dosá‑
hl hodnost brigádního generála.
Za aktivní účast ve válce obdr‑
žel od francouzské vlády v květ‑
nu 1917 řád Důstojníka Čest‑
né legie a v lednu 1919 Velitele
Čestné legie. Od francouzské
armády byl vyznamenán Váleč‑
ným křížem s palmou (1915), za
účast na srbské frontě mu ve‑
lení srbské armády udělilo Me‑
daili Miloše Obeliče (1915) a ve‑
lení italské armády mu udělilo
Italský válečný kříž za hrdinství
(1916). Za diplomatická jednání
na ruské frontě získal Medai‑
li sv. Vladimíra s meči a šátkem
II. stupně od ruské Prozatímní
vlády (1917). Celou svojí energií
se vložil do boje proti rakousko
‑uherské monarchii a stal se
místopředsedou Českosloven‑
ské národní rady v Paříži. Orga‑
nizoval československé legie ve
Francii, Itálii a po ukončení vál‑
ky připravil přesun legionářů
bojujících v Rusku do vlasti. Ke
konci světové války se zasnou‑
bil s italskou markýzou Julianou
Benzoni.

Má nehynoucí zásluhy na
ustanovení samostatného Čes‑
koslovenského státu. V čes‑
koslovenské Prozatímní za‑
hraniční vládě zastával funkci
ministra národní obrany.
Zahynul 4. května 1919 při le‑
tecké katastrofě na letišti u Bra‑
tislavy. Parlament českosloven‑
ské federativní republiky na
návrh A. Dubčeka přijal v roce
1990 zákon: „Milan Rastislav
Štefánik se zasloužil o stát“.

Jeho životní krédo bylo:
„Věřit, milovat, pracovat“.

Řekli a napsali o Štefánikovi
Profesor Masaryk: Štefá‑
nik naší věci svoji propagan‑
dou velmi prospěl. Zjednal si
velice brzy v Paříži kruh přátel
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a ctitelů, propagandu vedl více
po způsobu apoštola, nežli di‑
plomata-vojáka. Urovnal mně
a Dr. Benešovi na mnohých
rozhodujících místech v Paří‑
ži a v Římě cestu. Mně osobně
měl Štefánik až dojemně rád.
Splácel jsem mu jeho oddanost
a za jeho pomoc v našem odbo‑
ji zasluhuje vděčnost nás všech.
Každý, kdo s ním měl příležitost
spolupracovat, ví, jak vzácný

Štefánik při pozorování v observatoři
Meudon
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člověk odešel nejen nám, ale
i Francii, ba celému světu. (Světová revoluce, strany 119 a 120)
Dr. Eduard Beneš: Naší akci
prokázal Štefánik služby ve‑
liké. Nejen opravdovou prací,
ale také tím, že jako vynikající
člen Národní rady reprezento‑
val mezi námi živel slovenský.
Byl živým dokladem spolupráce
Čechů a Slováků, zdůrazňujíce
nekompromisně českosloven‑
skou jednotu národní. Pracoval
stále, vytrvale do úmoru. Jeho
činnost přesahovala rámec čes‑
koslovenské otázky. Zúčastnil
se důležitých jednání v různých
otázkách politiky francouzské,
italské i anglo-americké. Mi‑
mořádnou účast měl i v politi‑
ce ruské. Problémy války viděl

Štefánikova mohyla na Bradle
(Slovensko)

vždy jen světově. Kéž národ čes‑
koslovenský zachová generála
Štefánika ve věčné paměti. (Československá korespondence, Paříž
6. 5. 1919)
Růžena Svobodová: Jeho bás‑
nickým projevem byl čin.
Dušan Lacko,
vzdělavatel TJ Sokol Zastávka
inzerce

26

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity

HC Zastávka
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, po roce opět
nastal čas zhodnotit činnost klubu HC Zastávka za uplynulé období.
Více než kdy jindy je toto
tradiční ohlédnutí za sezó‑
nou rozporuplné a opatřené
hořkou koncovkou. Ročník
2019/2020 je bezesporu jed‑
ním z nejsložitějších obdo‑
bí, kterým zastávecký klub
musel projít. Rád bych v ná‑
sledujících řádcích upřed‑
nostnil vše, co se podaři‑
lo uskutečnit a dotáhnout
do konce před tím, co muse‑
lo být z všeobecně známých
důvodů předčasně ukon‑
čeno nebo zrušeno. Přes‑
to dojde na obojí, protože

mnohé plány a ambice, kte‑
ré měly ve vrcholící sezóně
reálné obrysy a byly takzva‑
ně na dobré cestě, se přene‑
sou do sezóny následující.
Doufejme, že k tomu bude‑
me mít mnohem příznivější
podmínky, než jakým čelíme
v posledních měsících.
Zastávecké A mužstvo má
za sebou pod vedením sta‑
bilní trenérské dvojice No‑
hel a Gejdoš i ve stínu před‑
časného konce úspěšnou
sezónu. Už počtvrté za se‑
bou se tým umístil na třetí

příčce, když před sebe v zá‑
kladní části pustil jen muž‑
stva z Telče a Poličky, čili
týmy, které i na začátku se‑
zóny patřily papírově mezi
favority. O bronz to byl sice
boj do posledního kola, pro‑
tože body po osmi porážkách
(z odehraných osmnácti zá‑
pasů) chyběly, ale zejména
díky zlepšené hře mužstva
v druhé polovině soutěže,
neobvykle disciplinované‑
mu odstupu od trestné lavi‑
ce, skvělým výkonům bran‑
kářů Vybírala a Ševčíka,

Mladší žáci 2019–2020
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Přípravka – ročník 2010

Přípravka – ročník 2011

spolehlivé bodové poten‑
ci Adama Šedého i nevída‑
né sérii tří vítězství nad Ná‑
měští se předsezónní cíl stal
skutečností.
K solidnímu umístění při‑
spělo kompaktními výkony
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celé mužstvo, kromě výše
zmíněných chci ještě uvést
kapitána Marka Fišera, To‑
máše Fialu, Josefa Buriana,
Jana Bednáře, Romana Stro‑
meckého, Romana Lesonic‑
kého a Jana Jambora. Mnohá

tato jména si jistě vybavujete
i z předchozích posezónních
hodnocení a může to i zavá‑
nět opakováním sebe sama,
nic to však nemění na sku‑
tečnosti, že jádro týmu je
naší silnou zbraní.
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Přípravka – ročník 2012

Přípravka – ročníky 2013–2014

Závěr základní části nás
zastihl ve výborné formě,
ale když už nastal čas na‑
stoupit do vyřazovací části,
stihly nás hned dvě pohromy
za sebou. Nejprve ostrý faul
ze strany Komise rozhodčích

KSM Vysočina, která zapo‑
mněla nominovat rozhodčí
(v této sezóně již podruhé!)
na první zápas semifinále
play off. A potom již dobře
známá vládní opatření z dů‑
vodu pandemie koronaviru.

Z ryze sportovního hledis‑
ka ale nelze uplynulý roč‑
ník hodnotit jinak než po‑
zitivně. Účastí týmů Telče
a Poličky se soutěž výraz‑
ně zkvalitnila, většina zápa‑
sů měla slušné tempo. Náš

29

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
kádr byl postupně doplňo‑
ván o nové hráče (např. Fi‑
lip Roubal, Roman Lučivňák,
David Svoboda, navrátilec
Jakub Sedláček atd.). I přes
některé citelné ztráty (pře‑
devším odchod loňského ka‑
pitána Petra Soběského) se
hráčská základna ukázala
jako konkurenceschopná.
Pro
novou
sezónu
2020/2021 však bude potře‑
ba tým ještě doplnit. Hlav‑
ním důvodem je nová soutěž,
do níž jsme se přihlásili. Stá‑
vající formát KSM Vysoči‑
na je už minulostí a nově se
bude hrát krajská liga KLM
Vysočina, která slibuje nové
výzvy, větší počet účastníků
a vyšší nároky na kvalitu hry
i klubový rozpočet. Všich‑
ni doufáme, že tato změna
přispěje k atraktivitě a při‑
láká více fanoušků na sta‑
dion v Rosicích. V tuto chvíli
si však nepřejeme nic jiného,
než aby příští sezóně nestálo
nic v cestě.
Dvojnásob to platí o naší
mládeži. I týmy přípra‑
vek a žáků musely čelit ne‑
příznivému
celospolečen‑
skému vývoji, ale než došlo
k potížím, vše běželo ply‑
nule. Mladší žáci začali se‑
zónu týmovým soustředě‑
ním na konci srpna, aby
pak od září do března tré‑
novali třikrát týdně na ledě
v tréninkovém plánu, kte‑
rý byl oproti předchozí se‑
zóně výrazně zefektivněn.
Mistrovské zápasy hrál náš
tým v Lize mladších žáků D
sk. 26, kde si v jedenadvace‑
ti utkáních připsal sice jen
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dvě, ale o to cennější výhry.
Pod vedením trenérů Pavla
Ševčíka, Aleše Vrány a Pete‑
ra Gejdoše předvedli mladší
žáci zase o krůček lepší se‑
zónu než loni a s postupným
začleňováním našich mlad‑
ších odchovanců, kteří s ho‑
kejem začali v útlejším věku
než jejich předchůdci, za‑
číná v této kategorii svítat
na úrodnější časy.
Hráči nejstarší příprav‑
ky – kategorie 4. třídy (roč‑
ník 2010) – nastoupili
do nové sezóny rovněž v sr‑
pnu, kdy se zúčastnili dvou
víkendových příměstských
táborů. Od září kromě pra‑
videlného týdenního pro‑
gramu tří tréninkových jed‑
notek na ledě absolvovali
i tzv. off‑ ice tréninky zamě‑
řené na práci s hokejkou,
resp. všeobecný pohybo‑
vý rozvoj. Mistrovské zá‑
pasy hráli v soutěži 4. tříd
Jihomoravského kraje a kro‑
mě těchto 22 utkání se zú‑
častnili Vánočního turna‑
je v Chotěboři a odehráli též
několik přátelských zápa‑
sů (s Velkou Bíteší a Techni‑
kou Brno). Na turnaj v Uni‑
čově a vícesportovní turnaj
pořádaný naším klubem už
bohužel nedošlo, stejně jako
k dalším off‑ ice tréninkům,
které měli trenéři Petr Cou‑
fal a Pavel Matal v plánu.
O kategorii 3. třídy (ročník
2011) platí až na výjimky to
samé. Tito hráči také zača‑
li víkendovými příměstský‑
mi tábory v srpnu, od září se
pak potkávali třikrát týdně
pod vedením trenérů Petra
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Coufala, Františka Pavlouš‑
ka a Romana Grulika na ledě
a k tomu i na umělém povr‑
chu v rámci off‑ice trénin‑
ků. V soutěži 3. tříd Jihomo‑
ravského kraje stihli odehrát
18 utkání, k tomu Vánoč‑
ní turnaj v Chotěboři a přá‑
telské zápasy mimo svazový
program. Nad jeho rámec se
utkali s Velkou Bíteší, Kome‑
tou Brno a Technikou Brno.
V plánu byl vícesportovní
turnaj ve vlastní režii a vý‑
lety a akce pro děti i jejich
rodiče, k tomu už však ne‑
došlo. Několik tréninkových
jednotek na svahu v Olešnici
(společně s 2. třídou) se však
v lednu ještě stihlo. Přechod
z bruslí na lyže zaznamenal
pozitivní odezvu a jistě to
nebylo naposled.
Víkendové
příměstské
tábory v srpnu znamena‑
ly start sezóny i pro kate‑
gorii 2. třídy (ročník 2012).
Od září do března standard‑
ně tři tréninky týdně, obo‑
hacené o off‑ice tréninky
na in‑line ploše v Říčanech
a v sokolovně v Zastáv‑
ce. Naši druháci vedení tre‑
nérskou trojicí ve složení
František Pavloušek, Vladi‑
mír Kozárek a Roman Ma‑
týšek odehráli 12 utkání
v soutěži 2. tříd Jihomorav‑
ského kraje, zúčastnili se
společně s ročníkem 2013
vánočního turnaje v Břecla‑
vi a k tomu zvládli odehrát
několik přátelských zápa‑
sů s Velkou Bíteší, Kometou
Brno a Technikou Brno. Co
se už nepodařilo zrealizo‑
vat, byl turnaj v Blansku
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a domluvené off‑ice trénin‑
kové jednotky na in‑line plo‑
še v Říčanech. Také jsme
měli pořádat vlastní turnaj
v dubnu.
Nejmladší přípravka (roč‑
ník 2013 a mladší) se pod ve‑
dením trenérů Petra Coufala,
Marka Procházky, Romana
Matýška, Jana Útraty, Petra
Pfeilera, Martina Zlatušky
a Mariany Marešové potká‑
vala na ledě také třikrát týd‑
ně. V této kategorii probí‑
há vše výhradně formou hry
a možná i proto se nám sem
daří přivábit stále nové tváře
lačné po bruslařských a ho‑
kejových dovednostech. Je to
naše nejdynamičtější kate‑
gorie, kam mnoho dětí zvol‑
na přechází z kurzu Škola
bruslení. V této souvislosti je
třeba zmínit i celostátní akci
Pojď hrát hokej, která k ho‑
keji u nás přilákala také ně‑
kolik adeptů. Náborová akce
proběhla v sezóně dvakrát –
v září a v lednu – a o malé
sportovce se postaral Petr
Coufal společně s trenéry
naší mládeže.
Kurz bruslení stále bere‑
me jako nezbytný základ pro
další rozvoj zájemců o brus‑
lení a hokej v našem klubu,
děti se seznámí s „terénem“
a vyzkouší první krůč‑
ky na zprvu vrtkavé ledové
ploše. Trenéři Pavel Matal,
Marek Procházka a Maria‑
na Marešová převzali Ško‑
lu bruslení během sezóny
po Adamu Šedém a v ustále‑
ném cyklu jedenkrát týdně
(obvykle v sobotu ráno) po‑
kračují v kvalitní metodické

přípravě dětí na možný po‑
sun do příslušné věkové ka‑
tegorie hokejové přípravky.
Za uplynulou sezónu evi‑
dujeme 170 dětí, které se
zúčastnily alespoň jedno‑
ho termínu kurzu, což není
vůbec špatné. K tomuto čís‑
lu jistě pomohla i celostátní
akce Pojď hrát hokej, k níž
jsme se jako klub připojili už
třetím rokem v řadě.
Jak vidíte, je toho mno‑
ho, co se v našem klubu dělo
a nebýt koronavirové kri‑
ze, článek by snad byl ješ‑
tě o pár řádků delší. Nasaze‑
ní všech zástupců klubu bylo
od začátku sezóny velké, ze‑
jména pokrok naší mládeže
ve všech svých kategoriích
a postupné vyrovnávání se
s tradičními kluby v regionu
svědčí o tom, že čas strávený
na ledě i mimo něj v rámci

off‑ice tréninků dříve, nebo
později přinese svoje ovo‑
ce. Za to patří velké uznání
všem trenérům, asistentům,
vedoucím týmů, hráčům vel‑
kým i malým a jejich rodi‑
čům stejně tak.
Aby mohl klub fungovat
na zdravém základu a měl
možnosti realizovat zajíma‑
vé projekty, je také potřeba
podpora zvenčí. Za ni děku‑
jeme především našim spon‑
zorům a partnerům z řad
obcí, bez jejichž podílu by‑
chom mohli uskutečnit jen
zlomek toho, o co se každý
rok snažíme. Na úplný zá‑
věr mi dovolte popřát všem
pevné zdraví a brzký návrat
do normálních a pokud mož‑
no vyhovujících životních
kolejí.
Vladislav Klos,
HC Zastávka

Ilustrační foto
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ČECHIE ZASTÁVKA V ROCE 2019
Ze zprávy výkonného výboru na jednání valné hromady.
Výkonný výbor Čechie Za‑
stávka pracoval v roce 2019
ve složení Petr Pospíšil, Petr
Hovězák, Antonín Kříž, Vla‑
dimír Křivánek, Aleš Dumek,
Zdeněk Pospíšil a Miroslav
Kudláček.
Ze sportů, které Čechie
v roce 2019 zaštiťovala, se
jednalo o fotbal, tenis, flor‑
bal, šachy, asociaci sportu pro
všechny a od prvního polole‑
tí roku 2019 rovněž o kulič‑
ky. Kromě sportovních akti‑
vit jsme v roce 2019 pořádali
či spolupořádali nemálo akcí,
které se uskutečnily v rámci
kalendáře akcí obce Zastávka.
Dále jsme se podíleli na čin‑
nosti řady sportovních orgá‑
nů na okresní, krajské a do‑
konce i na celostátní úrovni.
K významným dobrovolným
funkcionářům, kteří svou
prací v nadřízených orgánech
pomáhají šířit dobré jméno
Čechie Zastávka, patří Anto‑
nín Kříž, který kromě okres‑
ních a krajských orgánů pů‑
sobí i jako člen celostátní
revizní komise fotbalové aso‑
ciace, Jan Křivý, který půso‑
bí v krajské disciplinární ko‑
misi, Vladimír Křivánek, jenž
nás reprezentuje v sekci aso‑
ciace sportu pro všechny, Ka‑
rel Kočí, nejen jeden z nej‑
lepších kuličkářů v zemi, ale
i funkcionář, který spolu se
svými kolegy přivedl do na‑
šeho sportovního areálu nej‑
prestižnější turnaje, včetně
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mistrovství České republiky.
Nelze zapomenout na jedno‑
ho z nejaktivnějších funkci‑
onářů v oblasti výchovy ša‑
chové mládeže, kterým je pan
Aleš Dumek. Zvláštní pozor‑
nost chci věnovat osobnos‑
ti Čechie Zastávka, školství
v Zastávce a občance Zastáv‑
ky, která byla za svou prá‑
ci vyhlášena osobností roku
2019 okresu Brno‑venkov. Je jí
naše dlouholetá členka, cviči‑
telka paní Libuše Říhová. Ne‑
lze než Libuši poděkovat, že
díky ní našlo ke sportu cestu
mnoho našich členů a dalších
občanů obce.
Čechie Zastávka ovlivňuje
svou činností život v Zastávce
po celý rok. Jednou z prvních
akcí, kdy je o Čechii slyšet, je
nesporně sportovní ples, ne‑
dílná součást plesové sezo‑
ny, o níž lze neskromně říci,
že patří k nejlepším plesům
v obci. Chtěl bych poděko‑
vat zejména fotbalistům, kte‑
ří si organizaci této akce vzali
za svou, za jejich práci.
Jsem rád, že se fotbalistům
daří udržovat přátelské vzta‑
hy se Zbrojovkou Brno, díky
čemuž máme možnost vidět
v letních měsících na našem
hřišti i mezinárodní utká‑
ní ligových družstev. O tom,
že fotbalisté Čechie jsou dob‑
ří nejen na hřišti, ale i v orga‑
nizačním zázemí, svědčí kro‑
mě jiného i skutečnost, že si
náš sportovní areál vybrala

Fotbalová asociace České re‑
publiky i pro pořádání mezi‑
národního turnaje dorosten‑
ců. Jsme rádi, že se nám v roce
2019 podařilo pokračovat
v úpravě zázemí za kabinami,
které jsou zejména fotbalis‑
ty využívány i pro neformální
setkávání. Domníváme se, že
právě neformální setkávání
podporují pocit sounáležitos‑
ti s činností Čechie Zastávka.
Úspěšná spolupráce aso‑
ciace sportu pro všechny
a kuličkářů přivedla do na‑
šeho areálu sportovní odpo‑
ledne s netradičními sporty
pro všechny skupiny občanů
obce. Kromě toho je areál Če‑
chie Zastávka dějištěm již tra‑
dičních akcí, jakými jsou ap‑
rílový běh, den dětí, pouťová
zábava, rozloučení s prázdni‑
nami, tradiční víceboj v ne‑
tradičních disciplínách, dra‑
kiáda, na jejichž organizaci se
rovněž podílíme.
Nelze samozřejmě rovněž
nezmínit asi nejstarší šacho‑
vý turnaj, kterým je memoriál
Leoše Roztočila. K prezenta‑
ci areálu Čechie Zastávka vý‑
razně přispěli rovněž místní
„mariášníci“, kteří pod vede‑
ním Miloše Hájka a Pavla Ře‑
záče přivedli do našeho areá‑
lu řadu milovníků této hry, jež
na vesnická hřiště a hospody
rovněž patří.
Významnou součástí akcí,
které v našem areálu pořádá‑
me, jsou kromě pravidelných
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soutěžních tenisových utká‑
ní i otevřené turnaje i pro ne‑
registrované hráče v tenisu.
O jejich kvalitě a dobré orga‑
nizaci svědčí i fakt, že jejími
účastníky je i nemálo přízniv‑
ců tenisu z okolních obcí.
Jsme velice rádi, že může‑
me tenistům pomoci i v je‑
jich snaze o výchovu mla‑
dé generace tenistů. Zájem
dětí o první tenisové krůčky
předčil naše očekávání a mů‑
žeme jen konstatovat, že po‑
kud bychom mezi sebou na‑
šli více trenérů a pomocníků
trenérů, tak bychom moh‑
li počet mladých tenistů bez
problémů zvýšit. Bohužel tak
jako v mnoha dalších oblas‑
tech je větší problém v počtu
dobrovolníků než ve finanč‑
ních prostředcích. V teniso‑
vém areálu však narážíme
rovněž na rychle narůstající
problém se zázemím na teni‑
sových kurtech. V roce 2019
jsme museli vyřadit z činnos‑
ti jednu z buněk, která již pře‑
stala definitivně sloužit, čímž
se i tak špatná situace dále
zhoršila. Vzhledem k tomu,
že řešení tohoto problému je
zcela mimo možnosti Čechie
Zastávka,
spolupracujeme
v této problematice s obcí Za‑
stávka. Prozatím preferujeme
variantu komplexního řešení
tohoto problému, a proto byla
vypracována nová projekto‑
vá dokumentace, která má
vyřešit problém kabin, soci‑
álního zázemí, stejně jako zá‑
zemí pro správce a členy od‑
dílu, s možností využitelnosti
i pro víceúčelové plochy v je‑
jím sousedství. V roce 2020

by mělo být ukončeno staveb‑
ní řízení na realizaci této akce
a budou hledány možnosti je‑
jího financování.
V další části se budu vě‑
novat plánům pro rok 2020.
Vedle již zmíněné nutnosti
pokusit se řešit zázemí na te‑
nisových kurtech zůstává dů‑
ležitým úkolem provést re‑
konstrukci sociálního zázemí
v samotných hlavních ka‑
binách. Úzce rovněž spolu‑
pracujeme s obcí Zastávka
na možném dalším rozšíře‑
ní sportovních ploch v našem
areálu.
V této oblasti se jedná o zá‑
měry perspektivnější, neboť
jejich realizace souvisí spí‑
še s dotačními tituly. Mys‑
lím, že i výčet aktivit již pro‑
bíhajících jasně svědčí o tom,
že prioritně musíme zajistit
i tak bohatou činnost Čechie
Zastávka a aktivit v jejím are‑
álu. V rámci v současné době
uvažovaných nových sportov‑
ních ploch se jedná především
o beachvolejbalové hřiště, no‑
hejbalové hřiště a umělou le‑
dovou plochu.
Jedním z nejdůležitěj‑
ších úkolů, které v roce 2020
před Čechií Zastávka leží, je
úspěšná propagace naší prá‑
ce v rámci oslav sta let vzni‑
ku názvu obce Zastávka, kte‑
ré nás v letošním roce čekají.
Spolu s hasiči, patříme k or‑
ganizacím, které vznikly dří‑
ve, než se objevil název obce.
Je proto podle mne nutné,
abychom činnost nás a na‑
šich předků co nejlépe odpre‑
zentovali pro všechny občany
obce, neboť právě obec a její

občané jsou našimi největšími
přispěvateli do rozpočtu, díky
nim může být naše činnost
tak mnohostranná. Myslím,
že i v této oblasti máme dobře
nakročeno. Zejména pak díky
Bořivoji Vinohradskému, kte‑
rý již spolupracuje v rámci
autorského týmu na vytvoře‑
ní první reprezentační pub‑
likace o obci Zastávka, kde by
měly mít sport a zejména Če‑
chie Zastávka důležité místo.
Závěrem tohoto stručného
zhodnocení práce výkonné‑
ho výboru mi dovolte podě‑
kovat vedení obce Zastávka,
zastupitelstvu obce Zastáv‑
ka a pracovníkům technické
roty za podporu a příkladnou
péči o náš areál. Ještě jednou
bych chtěl poděkovat všem
členům výkonného výboru,
vedení a členům všech oddílů
a všem členům Čechie Zastáv‑
ka za práci a reprezentaci,
kterou ve svém volném čase
dělají pro náš klub. Doufám,
že v této spolupráci budeme
pokračovat i v letech násle‑
dujících. Můžeme i doufat,
že se podmínky pro dobrovol‑
nou práci zlepší, k čemuž by
mohla případně přispět nově
vzniklá sportovní agentura.
Dovolte mi v samotném
závěru, abych vám rovněž
popřál úspěšný rok 2020,
a v něm především hodně
zdraví, štěstí, rodinné poho‑
dy a pracovních úspěchů. Ze‑
jména pak hodně času, který
budete rádi a ochotně věno‑
vat naší Čechii, za což vám již
s předstihem děkuji.
Petr Pospíšil,
předseda TJ Čechie Zastávka
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Znáte magistru Libuši Říhovou?
Na Zastávce je to hloupá
otázka. Většina z nás ji pozna‑
la jako skvělou učitelku na zá‑
kladní škole.
Málokterá dívka, žena i star‑
ší „baba“ se s ní nepotkává či
nepotkala při kondičním cvi‑
čení, kterému je nejen neustále
věrná, ale je i jeho velkou pro‑
pagátorkou a cvičitelkou. Ne‑
jenomže nacvičovala se vše‑
mi kategoriemi dívek a žen
na spartakiádách, ale už více
než 55 let je hybnou silou zastá‑
vecké tělovýchovy.
Za její lásku a obětavost ji
okresní výbor České unie spor‑
tu ocenil v rámci ankety Sporto‑
vec okresu Brno‑venkov za rok
2019 titulem „Osobnost roku“
a Česká asociace sportu pro
všechny ji navrhla na ocenění
Trenérka, cvičitelka roku, které
uděluje Komise rovných příleži‑
tostí ve sportu Českého olympij‑
ského výboru. Libuško, blaho‑
přejeme a především děkujeme!
Vladimír Křivánek,
odbor ASPV
při TJ Čechie Zastávka

Momentky z předávání ocenění „Osobnost roku 2019“ v Pohořelicích

Šachisté TJ Čechie Zastávka
informují o dění na 64 polích
MČR mládeže 2020
Poslední velkou šachovou
akcí mládeže před vyhlášením
nouzového stavu bylo MČR
mládeže, které se (tradičně)
konalo v březnu v Koutech nad
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Desnou. V souvislosti s postu‑
pující pandemií bylo MČR
ukončeno po 7. kole. V Ná‑
rodním OPENu hrál také Da‑
niel Švagr, který 6 zápasů se‑
hrál s účastníky, kteří již měli

FIDE ELO. A dva z nich se mu
povedlo porazit! S celkovými
3 body obsadil celkové 56. mís‑
to. Krásný výsledek!
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OP Brno‑venkov 2019-2020
Poslední (deváté) kolo, kte‑
ré bylo plánované na 21. břez‑
na, zůstalo kvůli vyhlášení
nouzového stavu neodehráno.
A protože ještě koncem dubna
Poř. Družstvo

kola. Asi také proto, že o me‑
dailových pozicích bylo prak‑
ticky rozhodnuto a ze soutěže
nikdo nesestupuje.

nebylo jasné, jak se bude situ‑
ace nadále vyvíjet, přistoupi‑
lo se k hlasování o dohrání po‑
sledního kola. Osm družstev
se vyjádřilo pro ukončení sou‑
těže bez odehrání posledního

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PH 1

PH 2 PH 3

1

ŠK Kuřim E

*

3

5

5

6

4½

5

7

4½

21

40,0

16,0

2

ŠK Kuřim D

5

*

6

5

3½

4½

5

n

6

18

35,0

12,5

3

ŠK Kuřim K

3

2

*

4½

5½

n

5

5

4½

15

29,5

10,0

4

ŠK Lokom. Brno E

3

3

3½

*

3

5½

n

5

7

9

30,0

8,5

5

ŠK Lokom. Brno F

2

4½

2½

5

*

3½

5½

3½

n

9

26,5

7,5

6

ŠK Sokol Tišnov B

3½

3½

n

2½

4½

*

3½

4½

4

7

26,0

9,0

7

ŠK Střelice B

3

3

3

n

2½

4½

*

4

5

7

25,0

8,5

8

Šachy Zastávka

1

n

3

3

4½

3½

4

*

5

7

24,0

7,0

9

TJ Slovan Ivančice B

3½

2

3½

1

n

4

3

3

*

1

20,0

5,5
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Spolkové, sportovní a kulturní aktivity

KP mládeže v rapid šachu
Letošní ročník byl význam‑
ně ovlivněn antikoronaviro‑
vými opatřeními. Kvůli záka‑
zu volného pohybu osob byl
zrušen dubnový turnaj v Ra‑
jhradě. Kvůli přísným hygi‑
enickým opatřením se neu‑
skutečnil ani květnový turnaj
v Břeclavi. A nakonec od pořá‑
dání závěrečného turnaje od‑
stoupily i Hodonice, kde se měl
turnaj konat v červnu.
Ovšem pořadatelům se ni‑
kdo nemůže divit, jelikož by
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se po každém kole musela pro‑
vádět dezinfekce stolů, žid‑
lí, šachových figurek, pláten
a hodin – což je časově velmi
náročné. Nehledě na to, že by
se těžko dodržovala vzdálenost
dva metry mezi soupeři, když
plátno tvoří čtverec o hraně
50–55 cm. Ledaže by oba sedě‑
li cca metr od stolku se šachov‑
nicí. Vyhodnocení KP se tudíž
provedlo po čtvrtém turnaji
ve Vyškově (o Vyškovské rošá‑
dě jste se mohli dočíst v minu‑
lém čísle Zpravodaje).

02 | 2020

A naši mládežníci dopadli
následovně:
• V kategorii D10 obsadila
Alena Pokorná 11. místo.
• V kategorii D12 díky úspě‑
chu ve Vyškově obsadila
Agáta Křížová 3. místo (čímž
jí těsně unikl postup na zá‑
řijové MČR). Blahopřejeme!
• V kategorii H10 obsadil Ši‑
mon Řehák 6. místo.
• V kategorii H12 obsadil Da‑
niel Švagr 6. místo.
Krásná práce!

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
On‑line turnaje
Kvůli koronaviru se tak ša‑
chové dění přesunulo do elek‑
tronického světa, protože ša‑
chy se (jako jeden z mála
sportů) dají hrát i po interne‑
tu. Došlo tak prudkému nárůs‑
tu účastníků šachových her‑
ních serverů – chess.com, play.
ok, ly.chess a tak dále. Mimo
jiné se hrál experimentální
čtyřkolový KP JmŠS v blesko‑
vém a rapid šachu.

A nelze zapomenout ani
na první on‑line mistrovství
Evropy, které se hrálo 16.–
31. 5. 2020. ME bylo ovšem po‑
znamenáno tím, že se jednalo

o úplně první akci tohoto dru‑
hu a rozsahu a pořadatelé ne‑
byli až tak úplně připrave‑
ni na to, co mohou očekávat.
Samotný herní server asi ob‑
čas nestíhal, nebo měl něja‑
ké jiné technické potíže. Což
se negativně projevovalo tak,
že někteří hráči byli v průbě‑
hu partie zčista jasna odpoje‑
ni. A bohužel se jim následně
nepovedlo do turnaje připojit
a pokračovat, protože server
hlásil chybu v podobě druhé‑
ho přihlášení stejného hrá‑
če… Samostatnou kapitolou
byly pokusy o nefér hru. Třeba
když dva hráči, kteří mají ELO
kolem 1200 (takoví pokroči‑
lí začátečníci), mají před ME
odehraných 20 partií s úspěš‑
ností 70–80 % tahů v partii
a najednou na ME hrají tahy
s více než 98% úspěšností? Ji‑
nými slovy oba zřejmě měli

spuštěný šachový program,
který jim v každé pozici vybí‑
ral ty nejlepší tahy… Inu výzev
pro pořadatele pro následují‑
cí ročníky by se našlo několik.
Šachisté přejí všem krásné
a klidné léto!
Aleš Dumek

inzerce

Poděkujme pomáhajícím
Lékaři, sestřičky, pečovatelky, sociální a terénní pracovníci, psychologové, pastorační a rehabilitační
pracovníci Oblastní charity Rajhrad jsou tu pro pacienty a klienty i v době, kdy mají kvůli probíhající
pandemii podstatně ztížené pracovní podmínky. Zasluhují hluboký obdiv a respekt.
Slova však v tomto případě zoufale nestačí. Otevíráme proto příležitost pro všechny, kteří chtějí našim
pracovníkům poděkovat a odměnit je tak za jejich profesionalitu a otevřené srdce.
Rajhradský hospic má dobré jméno a je v povědomí mnoha z vás. Pochvalné recenze však nepatří
službám jako takovým, ale lidem, kteří je poskytují. Lidem, kteří nepřestávají pomáhat, a tak trochu
upozaďují v současné situaci sami sebe.

Pokud ve vás tyto řádky rezonují, můžete svoji vděčnost vyjádřit poskytnutím
finančního daru na účet: 4200375921/6800. Vybraná částka bude rozdělena
mezi ty, kteří si ocenění zaslouží nejvíce – mezi naše srdcaře v první linii.
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Koronavirus vzdělávání na Univerzitě
třetího věku MU nezastavil
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory
i v době pandemie a připravuje pro ně on-line vzdělávací aktivity.
Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání
seniorů na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově
univerzitě jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat
věkově nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID-19.
V současné době probíha‑
jí on-line přednášky prostřed‑
nictvím kanálu na YouTube.
V předem stanovený čas jsou
posluchačům U3V vysílány
přednášky z různých oborů,
např. astronomie, dějiny umě‑
ní, ekonomie, historie či lite‑
ratura a další.
Kromě toho jsou realizová‑
ny i semestrální on‑line kur‑
zy, které byly nabídnuty po‑
sluchačům, jejichž prezenční
kurzy byly zrušeny. Jedná se
např. o kurzy Po stopách vý‑
znamných civilizací a kultur
Latinské Ameriky, Trénování
paměti nebo Tajemství skry‑
tá v DNA. S lektory senioři ko‑
munikují pomocí video přeno‑
su v reálném čase s možností
aktivního vstupu do diskuse.
Pro seniorskou veřejnost je
také na webových stránkách
Univerzity třetího věku MU
vytvořena sekce pro studi‑
um doma, kde jsou pravidelně
zveřejňovány odkazy, vzdělá‑
vací materiály a videa věnu‑
jící se např. pohybovým akti‑
vitám, studiu cizích jazyků,
astronomii nebo historii.
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Školství
Již se však těšíme, až nám
bude opět umožněno setká‑
vat se v přednáškových míst‑
nostech Masarykovy univer‑
zity. Připravujeme proto také
kurzy na nový akademic‑
ký rok, který nás čeká. Při‑
hlašování do těchto kurzů se
uskuteční od září 2020. Zá‑
jemci se budou moci přihlásit
do 1. ročníku tříletého všeo‑
becně zaměřeného kurzu nebo
do jednoletých kurzů Kultur‑
ní dědictví a památková péče
na Moravě a Univerzita tře‑
tího věku v Moravském zem‑
ském muzeu. Bližší informa‑
ce o připravovaných kurzech
včetně programů naleznete
na webových stránkách www.
u3v.muni.cz.
Tereza Šlapáková, MU
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Škola v době koronavirové
Sotva se ve třídách stačilo rozběhnout druhé pololetí školního roku
byl chod naší školy, stejně jako většina oblastí naší společnosti,
ochromen mimořádnými opatřeními proti koronavirové nákaze.
Jako prvních se tato opatře‑
ní dotkla žáků sedmých roční‑
ků, kterým byl z preventivních
důvodů přerušen lyžařský vý‑
cvikový kurz. Sedmáci se tak
museli po dvou dnech poby‑
tu na Červenohorském sedle
vrátit domů. Vzápětí, 11. břez‑
na 2020 opatřením minister‑
stva zdravotnictví byl zakázán
vstup do školy všem žákům,
a byla tak přerušena standard‑
ní forma jejich vzdělávání. Byl
to okamžik, kdy jsme všichni,
kteří se na výchově a vzdělá‑
vání dětí podílíme, byli posta‑
veni a nepřipraveni do zcela
nové situace. O týden pozdě‑
ji, 18. března 2020, byl také
ukončen provoz mateřských
škol v Zastávce a v Babicích.
Nicméně myslím, že jako je‑
diná v našem regionu obec
Zastávka nabízela a zajišťo‑
vala po celou dobu koronavi‑
rové krize službu celodenní‑
ho hlídání dětí zřízenou v MŠ
Havířská. Za poskytování této
služby patří velké poděková‑
ní zaměstnancům obecního
úřadu, školní jídelny a přede‑
vším paní učitelce Svobodové
a školnici paní Milanové, které
se po celou dobu věnovaly dě‑
tem takříkajíc v první linii.
Jediným řešením této situ‑
ace bylo zavedení distanční‑
ho vzdělávání žáků, se kterým
neměli pedagogové, žáci ani
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rodiče žádné zkušenosti. Učit
se „za pochodu“ tak museli
začít všichni. Učitelé se rych‑
le zdokonalovali ve zvládání
výpočetní techniky – ve vy‑
tváření vhodných formátů
dokumentů, ve vzdálené ko‑
munikaci s žáky a rodiči, v re‑
alizaci videohovorů. Zpočátku
pro ně bylo také velmi obtíž‑
né správně nastavit množství
zadávaných úkolů a cvičení.
Také žáci se museli přizpůso‑
bit a pracovat daleko samo‑
statněji a společně s rodiči si
nastavit vlastní domácí režim
vzdělávání. Nejvíce však za‑
sáhly nové okolnosti rodiče,
kteří museli vzít mnohem vět‑
ší část odpovědnosti za vzdě‑
lávání svých dětí na sebe. Čas
věnovaný dětem tak zásadně
narostl a zejména pro ty, kteří
nepřerušili své zaměstnání se
„doba koronavirová“ stala vel‑
mi vyčerpávající.
V čase, ve kterém píši tyto
řádky, máme již za sebou více
než tři měsíce této zvláštní
a ne příliš radostné etapy živo‑
ta naší školy. Řadu problémů
spojených s distančním vzdě‑
láváním se podařilo postup‑
ně vyřešit a doladit. Myslím,
že všichni, kteří se na zvlád‑
nutí této situace podíleli: pe‑
dagogové, žáci i rodiče se své
části odpovědnosti, povin‑
nosti a práce zhostili se ctí

a za jejich přístup a snahu por‑
vat se s překážkami jim všem
patří velké poděkování. Všich‑
ni si ale zároveň uvědomuje‑
me, že tento způsob vzdělá‑
vání dětí má k ideálu daleko.
Jedním z mála pozitiv tohoto
nešťastného období snad bude
skutečnost, že si škol a lidí
v nich pracujících bude naše
společnost v budoucnu ales‑
poň o trochu více vážit.
Naštěstí se díky ustupují‑
cí koronavirové nákaze začí‑
ná i v naší škole blýskat na lep‑
ší časy a postupně se do ní
začínají vracet první žáci.
Od 11. května 2020 zaháji‑
li ve škole přípravu na přijí‑
mací zkoušky na střední ško‑
ly žáci 9. ročníků. V pondělí
25. května dorazilo do školy
115 žáků prvního stupně, kte‑
ří využili možnosti dobrovolně
se zúčastnit dopoledních i od‑
poledních vzdělávacích a zá‑
jmových aktivit připravených
paními učitelkami prvního
stupně a vychovatelkami škol‑
ní družiny. Provoz mateřských
škol pak byl zahájen od po‑
čátku června. Návrat žáků
do škol v tomto rozsahu umož‑
nila mimo jiné skutečnost, že
do výuky ve škole se dobrovol‑
ně zapojila řada učitelek, které
patří do tzv. rizikové skupiny
více ohrožených osob, za což
jim patří mé velké poděkování.

Školství

Pobyt žáků ve škole však
je prozatím svázán pokyny
MŠMT k ochraně zdraví a pro‑
vozu škol. Žáci tak v naší zá‑
kladní škole byli rozděleni
do 10 skupin po maximálně
15 žácích, složení skupin mu‑
selo zůstat neměnné a jednot‑
livé skupiny žáků by měly zů‑
stat odděleny.
Ve škole všeobecně pano‑
vala mnohem přísnější hy‑
gienická pravidla. Rozdělení
žáků do skupin bylo ovlivně‑
no personálními, prostorový‑
mi a organizačními možnost‑
mi školy, věkovým složením
přihlášených žáků a poža‑
davky na dobu jejich poby‑
tu ve škole. Na rozdělení jsme

měli jen velmi omezený časo‑
vý prostor, a proto se omlou‑
váme, že jsme opravdu nebyli
schopni zohlednit všechny as‑
pekty a možné dopady rozdě‑
lení dětí. Většina skupin tak
získala heterogenní charak‑
ter se zastoupením žáků z růz‑
ných tříd i ročníků. Věřte, že
zklamáním to bylo nejen pro
žáky, ale také i pro paní učitel‑
ky, které se s touto skutečnos‑
tí vyrovnávaly jen velmi těžce.
Tato doba je však pro všech‑
ny z nás určitou výzvou pře‑
konávat neobvyklé překážky
a já jsem přesvědčen, že i tuto
se nám společně podařilo pře‑
konat Je třeba si také uvědo‑
mit, že rozdělení žáků bylo

navrženo krátkodobě, na dobu
čtyř týdnů do konce školního
roku a jejich docházka do ško‑
ly zůstala dobrovolnou. Ne‑
zbývá než věřit, že šíření viru
zůstane i nadále pod kontro‑
lou, omezení budou postup‑
ně ubývat a 1. září 2020 bude
zahrada před budovou základ‑
ní školy zaplněna žáky a učite‑
li, kteří se vrátí k plnohodnot‑
né výuce.
Závěrem mně dovolte ještě
jednou poděkovat vám všem,
kteří se podílíte na vzdělává‑
ní žáků a také, zvláště v „době
koronavirové“, vám všem
chci především popřát pevné
zdraví.
Zdeněk Strnad, ředitel
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Zvláštní jaro v DDM Zastávka
Je těžké hodnotit letošní jaro, situace byla netradiční, zvláštní
a tísnivá. O to více se těšíme na „normální“ letní prázdniny.
Letošní příměstské tábory
máme již naplánované a při‑
pravené. Čeká nás několik
sportovních táborů, airsoftový

tábor pro větší kluky, fotba‑
lové soustředění, tábor, kde
budou děti cvičit draky, lo‑
vit pokémony, hledat poklady.

Začínáme 1. 7. 2020 adrena‑
linovým táborem a následu‑
je oblíbený výtvarný tábor,
na kterém se již vedoucí Mar‑
celka nemůže dočkat dětí.
Přece jen se vrátím do ob‑
dobí jara, kdy bohužel nemoh‑
ly proběhnout tradiční akce,
abych vás seznámil s tím, co
se nám na domě dětí povedlo.
Děti měly přístup do základ‑
ních škol a školských zaříze‑
ní zakázán. Naštěstí řemeslní‑
ci, opraváři, malíři a jiní mohli
provozovat svou živnost. Vel‑
ké poděkování patří pracov‑
níkům „rychlé roty“ obce Za‑
stávka, která nám vyměnila
dlažbu okolo budovy. Krásný
nový povrch jsme ještě vylep‑
šili o další venkovní hry.
Jako překvapení čeká na děti
originální graffiti na stěnách
hangáru vedle DDM, které vy‑
tvořil mladý umělec Klement
Šacher. Další větší akcí byla vý‑
měna kotelny v budově domu
dětí. Tu jistě všichni oceníme
už začátkem podzimu.
Teď věřím, že nás čeká pří‑
jemně teplé léto, které si děti
zpříjemní tábory a rodinný‑
mi dovolenými. A my, zaměst‑
nanci DDM Zastávka, vám pře‑
jeme spoustu krásných letních
dnů.
Michal Kříž,
DDM Zastávka
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„A“ tým HC Zastávka

Poslední odehrané kolo OP Brno-venkov – Šachy Zastávka v DDM

v Zastávce

19. 9. od 9:00 h

PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE:
historická vozidla a polní kuchyně
od VVC Březník
tradiční jarmark

RIC A OKOLÍ:
dětská zóna
soutěže a dílničky pro děti
divadelní představení pro děti
jízdy historických mašin spolu Hrbatá Máňa

ZAHRADA DĚLNICKÉHO DOMU:
Hornická kapela
Rosalky

jízdy důlních vláčků na úzkorozchodné
železnici Zastávka–Zbýšov
hornická výstava
putování autobusem po hornickém regionu

Gastroshow
Freddie Mercury REVIVAL
Adam Kukačka Band

DĚLNICKÝ DŮM:

MOPP

prezentace úrody místních zahrádkářů

občerstvení

ochutnávka vín s cimbálem
Změna programu vyhrazena.

ZVEME VÁS I NA HORNICKÉ SLAVNOSTI DO ZBÝŠOVA!
www.mestske-kulturni-centrum-zbysov.webnode.cz

V rámci Hornických slavností v Zastávce pořádaných 19. 9. 2020 budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace organizátorů akce.
Organizátoři akce nenesou odpovědnost za záznamy pořízené jinými subjekty.
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VVC
Březník

Zahrádkáři
Zastávka

Vlastivědný spolek
Oslavany

