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Na úvod
Vážení čtenáři ZZ,
poslední číslo Zpravodaje pro rok 2020 spatřilo světlo světa.
Když se tak pokusíte ohlédnout za oněmi dvanácti měsíci, pouhým mrknutím oka zjistíte, že to byl rok v mnohém skutečně
atypický. Pravděpodobně by se nepovedlo najít osobu, rodinu,
firmu, instituci nebo spolkovou, sportovní či zájmovou organizaci, jichž by se opakovaně nedotkla situace pandemie Covid-19. A i o tom se píše v řadě článků a textů, dokládají to i fotografie tohoto čísla ZZ.
Přesto se zdá, že život v naší obci zcela neutichl, že v průběhu toku 2020 se podařilo zorganizovat řadu akcí a podniků
nejen pro občany Zastávky, ale i pro obyvatele blízkého okolí.
Mnohé projekty byly úspěšně dotaženy do konce, naopak jiné
další se snad rozjedou v roce následujícím.
A tak nezbývá, než si společně přát klidný advent a krásné
svátky vánoční, co nejspokojenější závěr roku letošního a co
nejpohodovější vstup do roku 2021.
Redakce ZZ
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, máte
před sebou poslední číslo Zastáveckého zpravodaje roku
2020. Do jeho konce už kromě
tohoto vydání chybí jen několik málo chvil, a tak mi především dovolte vám popřát, aby
to byly okamžiky převážně
příjemné a milé.
Končící rok 2020 nám všem
přinesl nemálo překvapení.
Naše životy byly ovlivněny
způsobem, který se nám bezesporu nelíbil a bohužel dosud
nelíbí. Byli jsme konfrontováni s požadavky na dodržování pravidel, jež nám nejsou
vlastní, s povinnostmi, které
již nejsme zvyklí respektovat.
Mnohdy jsme raději hledali viníky, než abychom mysleli na sebe a na ostatní.
K napsání předešlých několika vět mne přivedla pro
mne nová životní zkušenost,
díky níž jsem prožil nemálo chvil v pečlivě uzavřených
zdravotnických
zařízeních.
Strávil jsem je s poměrně vážně nemocnými lidmi. Naučilo
mne to, že nemá smysl si stěžovat na osud či nemoc, ale naopak děkovat, že jsem nadále mezi svými bližními a mám
šanci hledat cestu, jak pomoci
sobě i dalším. Nemálo večerů
ve zcela uzavřené společnosti
jsme si povídali o neuvěřitelném umění lékařů, obětavosti
sester, trpělivosti rehabilitačních pracovníků. O štěstí, že
žijeme v době a v místě, kde se
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dokážeme postarat o nemocné
a pomoci jim v návratu do života. Během pár dnů jsem přišel na to, že rozpohybovaný
malíček pravé ruky je důležitější než noční zasedání poslanců a senátorů dohromady.
Nikomu samozřejmě nepřeji získávat tyto zkušenosti. Díky nim jsou však pro mne
televizní, rozhlasové, face
bookové, twitterové a kdovíjaké další zaručené zprávy nedůležité a vlastně jen
úsměvné.
Osobně mne nejvíc mrzí, že
jsem nemohl přivítat nejhezčí
děti světa, nově narozené občany Zastávky. Už teď se těším,
až to napravíme. Poprvé budeme asi vítat již chodící občánky, což bude vyžadovat trošku
inovace. Ale nápaditých je „Zastávčáků“ naštěstí dost. Taky
mne mrzí, že se nepodařilo
vydat první ucelenou knížku
o Zastávce, ale třeba čas navíc
pomůže kvalitě a kráse knihy.
Bez pořádného křtu by vydání
knihy stejně nebylo ono. Těch
společných akcí ubylo docela dost, tak třeba díky bruslení na novém kluzišti obrátíme
trend setkávání se správným
směrem. Také budovu základní školy jsme nepřistavili tak,
jak jsme plánovali, ale ještě se
tam žáci vejdou. Hlavní je, že
do školy za svými učiteli a kamarády už mohou jít. Ledacos
letos už nestihneme, ale máme
před sebou rok 2021, jeho čtyři

roční období, dvanáct měsíců, 52 týdnů, 365 dnů a ještě
čtvrt dne k tomu. A především
máme kolem sebe spoustu šikovných lidí, kteří se rádi o své
vědomosti a svůj um podělí. Je
mnoho důvodů, proč se těšit
na dny příští.
Obec je tvořena občany, proto život obecní život kopíruje
životy naše. Je také plný úspěchů, splněných přání i předsevzetí, stejně jako nezdarů, ze
kterých si vesměs lze vzít ponaučení. Ani v obci jsme nehledali a nehledáme viníky,
ale snažíme se normálně pracovat. Pak se i pomocná ruka
hledá lépe. Myslím, že proto
se v obci podařilo realizovat
nemálo aktivit, o nichž se dozvíte i v tomto čísle Zpravodaje. Rok 2021 bude určitě ještě
úspěšnější…
Vážení spoluobčané, za více
než dvacet let, kdy mám tu čest
vám prostřednictvím Zpravodaje přát k vánočním svátkům,
jsem za možnost vám popřát
a potkávat vás snad nejvíce
rád. Přeji vám proto po zbytek
roku, stejně jako v roce novém,
hodně štěstí, pohody, veselých
a chápavých tváří kolem vás.
A samozřejmě hodně zdraví.
Petr Pospíšil, starosta obce
P. S. Upřímně děkuji všem,
kteří si na mne vzpomněli s přáním zdraví. Moc se
snažím.
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Výpisy z usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Zastávka
27. 8. 2020
ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 27. 8. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 27. 8. 2020 pana Mgr. A. D. a pana
Ing. B. L.,
3. uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka jako objednatelem a společností ASHPA
research and education, z. s., jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace projektu „Výsadba obecního sadu“, jehož realizace byla podpořena z Programu
péče o krajinu – podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí s tím, že hodnota díla činí
52 030 Kč,
4. vítěze podlimitní veřejné zakázky na zhotovitele akce „Základní škola a Mateřská
škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – hrubá stavba“, kterým je společnost 3 V & H, s. r. o., Prakšická 2495,
688 01 Uherský Brod, IČ: 46992715, která
předložila nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 21 749 999 Kč (bez DPH),
5. smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností 3 V & H, s. r. o., Prakšická 2495, 688 01
Uherský Brod, IČ: 46992715 a obcí Zastávka na realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – hrubá stavba“,
6. prodej bytových jednotek 568/1 až 568/10,
způsob využití byt.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 23/2020, 24/2020
a 25/2020 obce Zastávka,
2. zprávu o posouzení nabídek, protokol o jednání – posouzení a hodnocení nabídek a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci akce „Základní škola a Mateřská škola

T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben –
hrubá stavba“,
3. informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek obce,
4. záměr pronájmu části parcely č. 986 o výměře 130 m2, zahrada,
5. záměr pronájmu pozemku p. č. 1003/30 o výměře 185 m2, zahrada a pozemku p. č. 1004/4,
ostatní plocha, o výměře 35 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností 3 V & H, s. r. o.,
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, IČ:
46992715 a obcí Zastávka na realizaci akce
„Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, Nástavba učeben – hrubá stavba“, a to po uplynutí zákonných lhůt.

26. 10. 2020
ZO schvaluje:

1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 10. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva ze
dne 26. 10. 2020 pana Z. M. a pana J. P.,
3. rozpočtové opatření č. 31/2020 obce Zastávka,
4. poskytnutí individuální dotace pro HC Zastávka, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce
2020 ve výši 20 000 Kč na rok 2020,
5. členy školské rady Základní a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace Mgr. J. B., J. Z. a RNDr. P. P.,
6. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZN-001030062499/
001-DURP mezi obcí Zastávka a společností
E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je
věcné břemeno vzniklé uložením kabelového
vedení NN na pozemku p. č. 103/1 v k. ú. Zastávka v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – Glušková: NN přip. kab. příp. “, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
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7. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. BP-20/099 mezi obcí Zastávka a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků p. č. 212/4(ostatní plocha, o výměře 382 m2), p. č. 734/4 (ostatní plocha,
o výměře 772 m2) a p. č. 734/5 (ostatní plocha, o výměře 148 m2), a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy,
8. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330057336/001 mezi obcí Zastávka a společností E. ON Distribuce, a. s.,
jejímž předmětem je věcné břemeno vzniklé uložením kabelového vedení NN a zemnicí
pásky na pozemcích p. č. 103/1 (ostatní plocha, o výměře 3 474 m2) a p. č. 86/20 (ostatní
plocha, o výměře 4 598 m2), v k. ú. Zastávka
v souvislosti s realizací stavby „Zastávka –
Dvořáková: NN přip. kab. ved.“, a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy,
9. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001030062463/
001-DURP mezi obcí Zastávka a společností
E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je
věcné břemeno vzniklé uložením kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 443/1 (ostatní plocha, o výměře 12 278 m2) a p. č. 443/4
(ostatní plocha, o výměře 503 m2), v k. ú. Zastávka v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – Hampl: NN přip. kab. příp. “, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
10. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: ZN-001040019334/
001-DURP mezi obcí Zastávka a společností
E. ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je
věcné břemeno vzniklé uložením kabelového vedení NN na pozemku p. č. 505/1, ostatní plocha, o výměře 1 766 m2, v k. ú. Zastávka
v souvislosti s realizací stavby „Zastávka –
Brusy 290: NN kab. příp.“, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
11. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s omezujícími podmínkami č. 20/035
mezi obcí Zastávka a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových., jejímž
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04 | 2020
předmětem je bezúplatný převod pozemku
p. č. 1265/6, ostatní plocha/silnice, o výměře 57 m2, a pověřuje starostu obce podpisem
této smlouvy,
12. po projednání a v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, systém spolufinancování sociálních služeb pro správní
obvod ORP Rosice, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o stanovení
a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2020–2021 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Příslib
spolufinancování pro rok 2021 se týká následujících poskytovatelů sociálních služeb:
– Penzion pro důchodce Rosice, přepočtený
úvazek 0,43, předpokládaná výše spolufinancování 55 850 Kč, v roce 2020 přepočtený úvazek 0,74, předpokládaná výše spolufinancování 96 117 Kč,
– Středisko pro ranou péči, pobočka Brno,
přepočtený úvazek 0,1, předpokládaná výše
spolufinancování 24 190 Kč, v roce 2020
přepočtený úvazek 0,1, předpokládaná výše
spolufinancování 13 709 Kč,
– Práh jižní Morava, přepočetný úvazek
0,25, předpokládaná výše spolufinancování
30 960 Kč, pro rok 2021 nenárokováno,
– Slezská diakonie, raná péče, přepočtený
úvazek 0,05, předpokládaná výše spolufinancování 8 070 Kč, v roce 2020 přepočtený úvazek 0,05, předpokládaná výše spolufinancování 6 855 Kč,
– IQ Roma servis, o. s., terénní programy, přepočtený úvazek 0,3, předpokládaná výše
spolufinancování 38 880 Kč, v roce 2020
přepočtený úvazek 0,3, předpokládaná výše
spolufinancování 22 522 Kč,
– Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad, odlehčovací služby, v roce 2019 nevyžadován příslib, pro rok 2021 18 lůžkodnů 1 971 Kč,
13. udělení souhlasu k podnájmu dalším osobám
bytu č. 4 na adrese Stará osada č. p. 569 s tím,
že nejpozději ke dni 30. 10. 2020 musí být
na Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14,
prokazatelně předán jmenovitý seznam
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osob, které budou v uvedeném bytě v podnájmu. Souhlas s podnájmem se uděluje
na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021. Obec Zastávka, jako majitel bytového domu a bytové
jednotky, si vyhrazuje právo tento souhlas
okamžitě zrušit, pokud by osoby v podnájmu
porušovaly principy občanského soužití,
14. založení společenství vlastníků jednotek AMALIENGRUND a stanovy společenství vlastníků AMALIENGRUND pro jednotky v bytovém domě Stará osada č. p. 568,
Zastávka,
15. podání žádosti o dotaci na realizaci akce
„Rekonstrukce kulturního zařízení Dělnický dům“, v rámci titulu „E“ – rekonstrukce
a přestavba veřejných budov dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
2021“ Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky,
16. podání žádosti o dotaci na realizaci akce
„Obnova a vybudování sportovišť a odpočinkových ploch ve sportovním areálu obce
Zastávka“, v rámci titulu „H“ – podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ dotačního programu „Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2021“ Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,
17. podání žádosti o dotaci na realizaci akce
„Zázemí u tenisových kurtů a víceúčelového
hřiště ve sportovním areálu obce Zastávka“,
18. uzavření kupní smlouvy mezi obcí Zastávka
a společností NAVARA ABROLLKIPPER, a. s.,
Znojemská 1625, 691 23 Pohořelice, IČO
04048636, jejímž předmětem je nákup nákladního kontejnerového vozidla na podvozku MAN 8.185 LLC za cenu 540 500 Kč bez
DPH, 654 005 Kč s DPH,
19. uzavření přílohy č. 2 ke smlouvě č. 10/08
o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Zastávka pro rok 2021 mezi obcí
Zastávka a firmou KTS Ekologie, s. r. o.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 26/2020, 27/2020,
28/2020, 29/2020 a 30/2020 obce Zastávka,
2. Zprávu nezávislého auditora pro zřizovatele Základní školy a Mateřské školy T. G.

Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, která provedla prověrku účetní závěrky
této organizace, a na základě této prověrky
bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné
skutečnosti svědčící o tom, že účetní závěrka
nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
účetní jednotky k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy,
3. Zprávu nezávislého auditora pro zřizovatele Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace, která provedla prověrku
účetní závěrky této organizace, a na základě této prověrky bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom,
že účetní závěrka nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky
k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019
v souladu s českými účetními předpisy,
4. záměr prodeje pozemku p. č. 1130/4, zahrada, o výměře 348 m2,
5. záměr prodeje pozemku p. č. 167/4, zahrada,
o výměře 188 m2.

ZO ukládá:
1. starostovi obce připravit návrh rozpočtu
na rok 2021 a seznámit s ním finanční výbor
a zastupitelstvo obce,
2. starostovi obce předložit návrhy nových zřizovacích listin příspěvkových organizací
obce,
3. vedení obce pokračovat v jednání s poskytovatelem dotace na akci „Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“
ohledně možnosti realizace tohoto projektu,
4. místostarostovi obce připravit harmonogram a systém rozdělování nádob na odpad
(na papír a plasty) k jednotlivým domácnostem a jednat se svozovou společností o možnostech změny svozového plánu,
5. vedení obce realizovat vlastní financování sociálních služeb pouze na základě konkretizovaných žádostí na rok 2021 tak, aby
o něm bylo vždy informováno zastupitelstvo
obce.
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Aktivity v roce 2020
Vážení spoluobčané, rok 2020 téměř končí, a tak přichází tradiční
zhodnocení toho, co se povedlo, co se nepovedlo, a také informace,
co nás čeká v roce následujícím.
Začátek letošního roku
byl zahájen plesovou sezónou, která je v naší obci tradičně bohatá. Každý, kdo se
chtěl některou sobotu pobavit,
měl možnost si vybrat z celé
řady plesů, jež uspořádali
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zahrádkáři, hasiči, fotbalisti,
obec nebo taneční škola Mighty Shake Zastávka. Bohužel se dá říci, že kvůli nastupující první vlně epidemie
Covid-19 to byly na dlouhou
dobu poslední kulturní akce,

které jsme mohli společně
strávit. Nechci se rozepisovat o tom, jak bylo vše zavřeno a nic se nesmělo. To všichni víme a znovu to prožíváme
kvůli druhé vlně epidemie.
V souvislosti s oběma vlnami
epidemie si dovolím jen ještě
jednou poděkovat všem, kteří nám v této složité době pomáhali. Vám, spoluobčanům,
zapojujícím se do veřejné sbírky, v níž jste darovali látky,
nitě a ostatní materiál na šití
roušek pro všechny, kdo je v té
době potřebovali. Řada občanů také zapůjčila šicí stroje,
na kterých se roušky vyráběly. Velké poděkování patří skupině hasičů a hasičkám a jejich rodinným příslušníkům,
tito se nejen na šití roušek podíleli, ale také zajišťovali jejich
rozvoz v rámci celého regionu. A v neposlední řadě bych
chtěl poděkovat zaměstnancům obce Zastávka zajišťujícím nákupy potravin, dovoz
léků apod. občanům, kteří to
v době epidemie potřebovali.
Ale teď už pryč s Covidem.
Vraťme se zpět na začátek roku, kdy se podařilo převzít do vlastnictví obce kapli
sv. Jana Křtitele a zahájit práce
na její opravě, aby mohla sloužit ke svému účelu. Jak všichni víme, kapli postihla před
dvěma roky velmi nepříjemná

Obec informuje

událost, kdy hrozilo její zřícení a vlastně od té doby nebylo možné ji užívat. Obec
do její opravy investovala téměř půl milionu korun. Díky
této investici se podařilo nejen opravit interiér kaple, ale
bylo rekonstruováno vytápění, opraveny izolace, připojení
na vodovodní řad, a především
bylo opraveno odkanalizování, aby nemohlo znovu dojít ke zřícení kaple. V červnu
2020 pak byla kaple slavnostně otevřena a v současné době
je připravena plnohodnotně zvládat funkci, ke které je
určena.
V dubnu byla také zahájena rekonstrukce herní plochy
v domě dětí a mládeže. Tato
byla realizována prostřednictvím pracovníků technické
čety obce. Jejím výsledkem je
nahrazení starého betonového povrchu novou zámkovou
dlažbou, a to včetně odpovídajícího odvodu dešťových vod.
Další menší akcí byla oprava střechy na vnitřní zahrádce u dětského hřiště v areálu
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Dělnického domu. Tuto opět
provedla naše technická četa.
Výměna krytiny a nové podbití umožňuje nejen hostům
restaurace, ale především rodičům s dětmi se skrýt před
deštěm, nebo případně toto
přístřeší poskytuje v letních
měsících dostatek stínu.
K větším akcím probíhajícím v letních měsících patřila další etapa rekonstrukce
kanalizačního řadu v lokalitě
ulic Červený vrch a Sportovní. Souběžně také probíhala
oprava povrchu místní komunikace na části Červeného vrchu, kde byla realizována rekonstrukce kanalizace v roce
2019. Investicí téměř dvou milionů korun se povedlo opravit
povrch komunikace od bytového domu č. p. 464 až po křižovatku s ulicí Sportovní. Mimochodem bylo také zahájeno
budování chodníků a míst pro
nádoby na komunální a separovaný odpad v této lokalitě. V současné době bylo takto zbudováno jedno centrální
místo nádob u bytového domu
č. p. 464 a zahájení opravy chodníku u domů č. p. 235
a č. p. 236.
Vedení obce muselo také reagovat na havarijní stav zásobníku vody ve sportovním
areálu. Tento slouží především k zajištění dostatku vody
pro zavlažování travnatých
ploch fotbalových hřišť a také
tenisových kurtů. Zub času,
a především rozšířená hloubková koroze jasně naznačovaly, že jeho životnost je už
dávno pryč. Vzhledem k těmto skutečnostem (a také
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k opakujícím se problémům
s nedostatkem vody pro zajištění péče o zmíněné plochy)
bylo rozhodnuto o výstavbě
nové nádrže na vodu, ale tentokrát s větší životností a především kapacitou. Tato stavba
byla dokončena těsně před zahájením sportovní sezóny a již
plnohodnotně zastává svoji funkci. Stavbou zásobníku
vody se podařilo navýšit zásobu užitkové vody o více než
20 m3. V rámci investic se nezapomnělo ani na dětská hřiště. Ve sportovním areálu došlo
ke kompletní opravě oplocení a přibyly i nové herní prvky v podobě věže a zvířátek.
Na dětském hřišti Havířská
zase přibyla nová lezecká pyramida. I mateřská škola Havířská prošla proměnou.
V květnu byla zahájena výstavba bezbariérového vstupu do areálu školky a v období letních prázdnit proběhla
kompletní rekonstrukce jídelny a jedné herny, takzvané „klučičárny“. Tyto dvě akce
byly provedeny opět pracovníky technické čety obce a určitě to nebyla poslední aktivita

v tomto školním areálu. V dalších etapách bychom zde chtěli pokračovat nejen v rekonstrukci stávajících prostor,
ale také bychom chtěli školku
trošku přistavět a rozšířit i vybavení prostor školní zahrady.
V letošním roce proběhla také rekonstrukce prostor v Dělnickém domě, jež
byla rozdělena na dvě části.
V první části byla provedena oprava omítek a nová výmalba malého sálu a v druhé
etapě rozsáhlá rekonstrukce
prvního nadzemního podlaží, takzvané přístavby Dělnického domu. V rámci této části byla realizována kompletní
oprava sociálního zázemí,
vstupní chodby a prostor, které ke své činnosti využívá především taneční škola Mighty
Shake Zastávka. V rámci bytového hospodářství se podařilo realizovat rekonstrukci
jedné bytové jednotky již dnes
poskytující domov rodině, jež
se téměř ze dne na den dostala
na ulici. V tomto případě jsem
velice rád, že se obec snaží vytvářet si rezervy takovéhoto
typu, abychom byli připraveni

v ojedinělých situacích nabídnout pomocnou ruku. Trochu
jsme přispěli též k rozšíření
výsadby stromů v naší obci.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na obnovu sadu v lokalitě ulice Nová
osada, kdy došlo k výsadbě 40 kusů ovocných stromů,
které nám v budoucnu budou
přinášet nejen ovoce, ale jistě také krásný kousek přírody,
místo pro relaxaci.
Život v naší obci však nebyl
pouze o investičních akcích
a o stavbách. I když možnosti byly velmi omezené, přece jenom jsme se snažili věnovat také kultuře a prohloubení
pospolitosti života v naší obci.
V rámci toho byla využita především činnost našeho Regionálního informačního centra Zastávka sídlícího na ulici
Nádražní. Zde proběhla řada
přednášek, výstav a jiných
kulturních akcí, jež bylo možné realizovat. A pokud to vládní opatření neumožňovala,
tak pro nás pracovnice centra
připravovaly on‑line přenosy
s různými tématy, anebo také
třeba krásnou pohádku.
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Tradiční Zastávecká pouť
v letošním roce proběhla trošku „netradičně“. Byla zahájena
mší svatou v kapli sv. Jana Křtitele a následně pak jarmarkem
ve středu obce a v okolí Regionálního informačního centra.
Sice tentokrát chyběly kolotoče, které se nepodařilo na poslední chvíli zajistit, ale i tak
se jednalo o velmi krásnou
akci, na níž se podílela řada
dobrovolníků a spolupracujících organizací.
V průběhu léta se uskutečnilo několik promítání letního kina ve sportovním areálu. I tuto možnost kulturního
vyžití využila řada občanů.
I když nebylo možné oslavit
Mezinárodní den dětí, přesto jsme to nevzdali a nahradili jej oslavou zahájení letních prázdnin. Akce proběhla
ve svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Sportovní areál plný her a atrakcí se těšil velké návštěvnosti
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a jistě tato akce potěšila všechny děti nejen z naší obce, ale
i ze širokého okolí.
Poslední víkend o letních
prázdninách zase naši hasiči oslavili 140. výročí založení organizace. Akce byla zahájena slavnostním průvodem
od hasičské zbrojnice a samotné oslavy pak probíhaly
ve sportovním areálu TJ Čechie. Návštěvníci oslav měli
možnost si prohlédnout nejen vystavenou techniku a vybavení hasičů, Policie ČR a záchranářů, ale proběhlo zde
mnoho ukázek zásahů těchto složek Integrovaného záchranného systému ČR. Součástí oslav bylo také předání
nového dopravního automobilu našim hasičům z rukou
hejtmana
Jihomoravského
kraje a starosty obce Zastávka.
Další velkou a vlastně pro
letošek bohužel poslední kulturní akcí v naší obci byly
Hornické slavnosti, které se
konaly v září. Tato už tradiční akce se těší velké návštěvnosti a v letošním roce tomu
nebylo jinak. I když se začalo proslýchat, že kvůli druhé

vlně epidemie dojde k dalšímu omezení akcí, nám se
tato akce podařila realizovat
a myslím si, že byla velmi vydařená. Bohužel následující
období nás již ponořilo do jakéhosi stavu „temna“. I když
jsme měli v plánu uspořádat
řadu dalších akcí, jako například důstojnou oslavu stého výročí, od doby, kdy naše
obec nese název „Zastávka“,
výstavu historických fotografií, druhý ročník Adventního
zastavení, Mikulášskou nadílku a tradiční Zpívání pod
vánočním stromem zakončené ohňostrojem, budeme muset tyto akce pro letošní rok
oželet.
Přes všechny útrapy letošního roku však pevně věřím,
že si vše vynahradíme v příštím roce. Jedná velká novinka
přinášející světlo na konci tunelu: instalace mobilního kluziště ve sportovním areálu.
Realizace by měla proběhnout
na začátku prosince a pokud
vše půjde podle plánu, tak
ještě letos budeme mít možnost si na nové ledové ploše
zabruslit. Ledová plocha sice

bude primárně určena dětem,
nebude se zde hrát hokej, ale
věříme, že možnost si zabruslit využijí i dospělí.
Když už jsem zmínil rok
2021, dovolím si informovat
o tom, co se plánuje. Konečně, po více než dvaceti letech
intenzivního vyjednávání by
mělo dojít k realizaci investiční akce „Řešení středu obce“.
Jejím výsledkem by měly být
nejen plánované úpravy obou
hlavních křižovatek, ale také
by se mělo dostat na úpravu
chodníků a parkovacích stání před prodejnami ve středu
obce. Obci se také podařilo získat stavební povolení pro výstavbu nového přechodu pro
chodce na ulici Lípová, kde
by měl být stávající nevyhovující přechod nahrazen přechodem vybaveným světelnou
signalizací.
Asi největší jistou investiční
akcí se stane přístavba Domu
dětí a mládeže Zastávka,
na niž jsme získali finanční dotaci ve výši více než 12 000 000
korun z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní
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rozvoj ČR. Stavba předpokládá zahájení v květnu příštího roku a dokončení na začátku roku 2023. Jejím výsledkem
by mělo být rozšíření učeben
a prostor pro činnost jednotlivých kroužků.
Vzhledem k tomu, že jsme
prostřednictvím Mikroregionu Kahan získali dotaci na pořízení 600 kusů nádob na papír a 600 kusů nádob na plasty,
budeme se snažit ihned po jejich obdržení zajistit distribuci do jednotlivých domácností,
které si o ně požádaly, a zkvalitnit tímto způsobem proces
třídění odpadů, jehož cílem je
samozřejmě snížení množství
směsného odpadu.
V rámci dotačních titulů
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva financí
ČR se snažíme získat finanční prostředky na realizaci dalších investičních akcí, které
bychom rádi v roce 2021 uskutečnili. Jedná se o rekonstrukci místních komunikací, kde
žádáme o finanční prostředky
na rekonstrukci komunikací
na ulice Sportovní a Červený
vrch, kde proběhla v letošním
roce rekonstrukce kanalizace, dále pak na opravu místní komunikace na ulici Havířská (nad areálem azylového
zařízení), na ulice Mánesova,
Hutní osada (u č. p. 23), Domky a Kloboučky. Rozpočtově se
jedná o investici za více než
10 000 000 korun. Pokud se
nám nepodaří dotaci získat,
samozřejmě se budeme snažit
získat finanční prostředky jinde, případně budeme opravovat z vlastního rozpočtu, ale je
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jasné, že opravy nebudou provedeny v tak velkém rozsahu.
Další dotační titul, který bychom rádi získali, slouží k opravě veřejných budov.
Tady bychom rádi získali finanční prostředky na opravu prostor v Dělnickém domě.
Oprava by se měla týkat rozvodů elektřiny, rozvodu topení, rekonstrukce prostor
v druhém nadzemním podlaží přístavby Dělnického domu
a vybudování retenčních nádrží pro zadržování dešťových vod ze střech celého tohoto komplexu. Intenzivně
také pracujeme na projektu
odkanalizování ulice Babická
a také odvodu dešťových vod
z přilehlých ulic. Tady předpokládáme v příštím roce dokončení projektové dokumentace a získání stavebního
povolení a v následujícím roce
případnou realizaci. Ve stejném duchu bychom rádi začali projektovat také nové
„náměstíčko“
v
prostoru
po „Bendláku“. I v tomto případě bychom rádi využili dotačních titulů a chtěli bychom

začít budovat klidovou zónu
přímo ve středu obce. V příštím roce by měla být také zahájena příprava projektu vybudování parkovacích ploch
u bytových domů na ulici Červený vrch s využitím zlepšení vsakování dešťových vod.
Chceme se také věnovat zkvalitnění zázemí sportovišť
ve sportovním areálu. Nezapomínáme ani na zlepšení využití dešťových vod z objektů v majetku obce. I zde bude
naší snahou připravit projekty pro vybudování retenčních
nádrží a opatření, která povedou ke zlepšení zadržení vody
v půdě. I nadále bude také naším zájmem i v budoucnu pečovat o kulturní život a pospolitost v obci. Budeme se snažit
rozšiřovat počet kulturních
akcí, výstav a projektů, a to
ať už prostřednictvím Regionálního informačního centra
Zastávka, anebo ve spolupráci s ostatními organizacemi
a spolky působícími v obci
a nejbližším okolí. Opakovaně se budeme též snažit získat
dotaci na přístavbu základní
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školy, jež je nezbytná z důvodů zvyšujícího se počtu žáků.
Plánů pro nadcházející rok
je mnoho a já pevně věřím,
že se nám většinu z nich podaří realizovat. Rok 2020 byl
pro nás všechny rokem náročným. I přes všechna úskalí přinášející různá omezení a zákazy se podařilo řadu
akcí, staveb a projektů realizovat. I když to byl podle mě
smutný rok, přesto mi udělalo velkou radost, že řada lidí
dokázala v této těžké době podat pomocnou ruku každému, kdo to potřeboval. Proto
věřím, že na vše špatné, co se
v tomto roce událo, zapomeneme a budeme společně vzpomínat pouze na to pěkné, co

nám přinesl. Jsem velice rád,
že většině z nás nejsou cizí slova, a především činy, s nimiž
jsou spojeny pomoc druhému
a solidarita k ostatním.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, abychom
tento náročný rok zvládli co
nejlépe. Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se
zapojili do zvládnutí nástrah,
jež s sebou epidemie Covid-19
přinesla. Poděkování si také
zaslouží všechny organizace a spolky s vedením obce
intenzivně
spolupracující.
V neposlední řadě bych rád poděkoval všem členům Zastupitelstva obce Zastávka za jejich
podporu rozvoje naší obce,

zaměstnancům obecního úřadu za jejich aktivní přístup při
zajištění výkonu státní správy a pracovníkům technické
čety za jejich odpovědný přístup k péči o veřejná prostranství, budovy a stavby v majetku obce Zastávka. Spolupráce
se všemi uvedenými si nesmírně vážím a těším se, že i v nadcházejícím roce bude minimálně na tak dobré úrovni,
jako tomu bylo dosud. Na úplný závěr bych chtěl nám všem
popřát šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku 2021 hodně zdraví,
štěstí, lásky a optimismu.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce
inzerce
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Komise životního prostředí a rok 2020
Je dobrým zvykem na konci
kalendářního roku hodnotit
práci naší komise.
Komise životního prostředí obce Zastávka pracovala
ve stejném složení: J. Baštařová, M. Dušková, J. Chmelíček,
Z. Pospíšil a S. Kratochvíl. Zástupcem obce je pan Z. Milan,
místostarosta obce.
Podněty, které vzešly na našich
jednáních,
uváděla

postupně „do života“ místní četa pracovníků obecního
úřadu a patří jim za jejich ne
vždy jednoduchou práci také
poděkovat.
Není naším cílem letos hodnotit jednotlivé akce, které byly připraveny k realizaci podle Zásobníku aktivit pro
rok 2020. Tuto výsadu přenecháme pro letošní rok panu
místostarostovi, který vás podrobně se všemi splněnými

akcemi, nebo jejich částmi seznámí ve svém příspěvku.
My jsme na svém posledním letošním jednání hodnotili to, jak naši občané plní svoji povinnost, a tou je uhrazení
příspěvku za svoz a likvidaci komunálního – domovního
odpadu.
Předkládáme vám jednoduché tabulky, které o mnohém
vypovídají!

Poplatky za svoz popelnic v roce 2020

Poplatky za psy rok 2020

Předpis rok 2020

1 515 800 Kč

Předpis rok 2020

84 934 Kč

Dluh za rok 2019

593 229 Kč

Dluh za rok 2019

15 250 Kč

Příjem rok 2020 (plán)

2 109 029 Kč

Příjem rok 2020 (plán)

100 184 Kč

Dosud vybráno

1 458 724 Kč

Dosud vybráno

79 984 Kč

Dluh k 30. 11. 2020

650 305 Kč

Dluh k 30. 11. 2020

20 200 Kč

Jaký je vztah některých občanů k obci a ostatním spoluobčanům, když je situace na konci roku 2020 taková, jaká je?
Červeně zvýrazněný je dluh
na poplatcích za svoz odpadu a za poplatky za psy. Že jde
o nezanedbatelné mínus v letošním rozpočtu obce, o tom si
sami můžete udělat obrázek.
Je pravdou, že do konce roku
se čísla ještě trochu změní, ale
nic víc. Situace se bude opakovat, a tak je na místě otázka: Co se s tím dá dělat? Píší se
upomínky, podávají se návrhy řešit vše cestou právníků
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a exekucemi, a to je vše. Nebo
by snad bylo řešením přestat
těmto dlužníkům komunální
odpad odvážet, aby bylo vidět,
koho se tento dluh týká? Sami
si zkuste odpovědět a pokud
máte návrhy, náměty, tak je
rádi přivítáme.
Blíží se konec roku 2020,
roku, který bude pro mnohé
z nás zvláštní, protože jsme
byli donuceni okolnostmi žít
a přizpůsobit se novým podmínkám, na které jsme nebyli zvyklí.
Jedno však zůstává i pro
další rok stejné. Splnit

svoje povinnosti a závazky
vůči obci, protože když něco
chceme, tak také musíme přispět do společné pokladny a ne
žít na dluh.
Do nového roku 2021 přejeme všem našim spoluobčanům
zdraví, spokojenost a už se těšíme na novinky, jež v oblasti
zlepšování životního prostředí
v obci připravujeme. Snad se
budou zamlouvat i vám všem.
Jaroslava Baštařová,
předsedkyně KŽP
obce Zastávka

Obec informuje

Separace odpadů
Obci Zastávka se ve spolupráci s Mikroregionem Kahan
dso podařilo získat finanční dotaci na projekt Posílení separace
odpadů. Cílem projektu je zlepšit třídění jednotlivých komodit odpadu a snížit tak množství komunálního odpadu, jenž
je vyvážen na skládku, nebo
do spalovny.
V rámci tohoto projektu by
v první polovině roku 2021
měla naše obec získat 500 kusů
modrých a 500 kusů žlutých
nádob o obsahu 240 litrů. Tyto
nádoby budou následně distribuovány do domácností, které

o tyto nádoby projeví zájem.
Výsledkem celého procesu by
mělo být nejen posílení separace odpadů, snížení nadměrného vytížení stávajících míst
s kontejnery na separovaný
odpad, ale také snížení frekvence svozu komunálního odpadu na jednou za tři týdny.
I když je celý projekt teprve na počátku, přesto již teď
mohou občané hlásit zájem
o nádoby na plast a papír. Někteří již tak učinili, nicméně
pořád není kapacita 500 kusů
nádob vyčerpána. V případě, že máte o nádoby zájem,

nahlaste prosím tuto skutečnost na obecní úřad Zastávka: slečna Slámová, telefon 546 429 048, nebo e-mail:
slamova@zastavka.cz. Případně se můžete hlásit také osobně v kanceláři v 1. patře obecního úřadu.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Společenská rubrika – zkusíme to také?
Vážení spoluobčané, vy, kteří
rádi cestujete a poznáváte nové
věci, máte určitě podobnou
zkušenost jako já. Když přijedete někam, kde to neznáte, tak
se určitě snažíte dostat do informačního centra a tady si vybíráte letáčky, tiskoviny nebo místní
zpravodaje, abyste se dozvěděli, kde je co zajímavého, kam se
podívat, co navštívit. A tak se
k vám dostaly různé typy všech
možných zpravodajů, které
jsou obcemi nebo městy vydávány. Najdete v nich rubriky
jako máme v tom našem, jsou
tam ale i jiné zajímavosti, zprávy, blahopřání nebo další informace. Je to logické. Každé město nebo obec žijí svým životem.
Nejinak je tomu i u nás v Zastávce. Každého čtvrt roku
se k vám dostávají informace

o dění v obci. Náš Zpravodaj
je vydáván už dlouhou dobu
a mnohým slouží jako kronika,
fotoalbum, připomínka událostí, které jsou už minulostí, ale
zrovna vy jste je zažili.
Na jednání sociální komise jsme projednávali také možnost založit ve Zpravodaji společenskou rubriku – uvádět
blahopřání nejen jubilantům,
ale i ostatním, kteří se životního
výročí dožíváte a kterým nebude vadit, když se to dozví i ostatní spoluobčané. Do společenské
rubriky patří také sdělení smutnější, vzpomínky na blízké,
i toto zvažujeme. Chtěli bychom
uvést taková sdělení i blahopřání v roce 2021; v prvním březnovém Zpravodaji.
Co je k tomu potřeba? Pokud
se nestydíte za svůj věk a jeho

připomínku i pro ostatní, stačí
se obrátit na obecní úřad, nebo
členky sociální komise, které vám poradí, co je třeba udělat. Blahopřát mohou jednotlivci, organizace, spolky, přátelé.
Vždy bude potřeba souhlas jubilanta (máme připravený tiskopis), v souladu se současnými zákony. Myslíme si, že i ta
kytička, která je sice jen vytištěná na stránce Zpravodaje, může
potěšit.
Myslíte si, že se tato rubrika
ujme? Najde ohlas i mezi našimi
spoluobčany?
Členky sociální komise,
na které se můžete obracet
s dotazy: Anna Štrofová,
Jaroslava Baštařová,
Ivana Klímová,
Michaela Kouřilová,
Jarmila Zahradníková
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RIC informuje
OHLÉDNUTÍ
Dostaveníčko s Jitkou
Martinkovičovou
Září jsme nastartovali pískováním, které sklidilo velký
úspěch nejen u zúčastněných,
ale i u nás organizátorů. Paní
Jitka nám nejprve představila, co vše obnáší její povolání,
čím se zabývá a co nám může
nabídnout. Poté jsme se přesunuli k praktické části. Dostali jsme krásné předlohy,
které Jitka vytvořila, spoustu barevných písků a mohli jsme se pustit do tvoření.
Pískování je skvělé pro děti
i pro dospělé, ale představuje
i relaxační techniku. Už nyní
plánujeme další workshop –
máte se na co těšit.
MFL – O Malence
Odpoledne prvního zářijového pátku patřilo v RIC dětem. Malý festival loutky jim
zpříjemňuje začátek školního roku již čtrnáctým rokem. Pohádky pro malé i větší
děti se v této době hrají na téměř třiceti místech a Zastávka patří již tradičně k jednomu z nich.
Letos jsme vybrali pohádku O Malence podle H. Ch.
Andersena. Jedná se o poetický příběh víly Malenky a její
cestě za štěstím, na které zažije řadu dobrodružství, musí
překonat spoustu překážek.
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Protože bylo příjemné počasí, sehrálo divadlo Krasohled pohádku na terase
před infocentrem. Součástí festivalu byla i výtvarná
soutěž.
Trénování paměti
Cyklus čtyř lekcí o možnostech trénování a procvičování mozku. Od paní Alice se posluchači dověděli, že
je možné paměť trénovat i při
každodenních
činnostech.
Bohužel po dvou lekcích jsme
museli tato setkání pozastavit, pokračovat budeme, jakmile situace dovolí. V první
lekci si účastníci na několika stanovištích víceméně
hráli, druhá byla spíše teoretická, doplněná o několik
praktických činností trénování mozku. Vysvětlen nám
byl oblíbený výrok o využívání mozku – „buď ho používej nebo o něj přijdeš“, protože mozek funguje podobně
jako sval a když jej nebudeme
trénovat, postupně zakrní.
Doporučeno také bylo spoustu vhodných činností a typů
procvičování. Jde především
o hry procvičující mozkové závity, ale také o balanční
cvičení nebo o procvičování
jemné motoriky.
Tento kurz je vhodný pro
všechny věkové kategorie,
pro každého, kdo má zájem
potrénovat si své šedé buňky mozkové. Druhá polovina
kurzu bude navazovat jenom
volně a mohou se jí zúčastnit
i ti, kteří neabsolvovali první část.

19

Obec informuje

Hornické slavnosti
Hornické slavnosti se nad
očekávání vyvedly. Přišla
spousta lidí a i počasí ukázalo svou přívětivou tvář. Krásný slunečný den jsme si užili
do poslední chvíle. Hudební vystoupení zahájily Rosalky, které přilákaly mnoho svých věrných fanoušků,
a tak již na začátku bylo v zahradě Dělnického domu rušno. Po Rosalkách následoval koncert Hornické kapely
z Havířova. Poslechli jsme si
množství hornických i nehornických skladeb. Kapela předvedla opravdu skvělý
výkon. Po hudebních číslech
se nám pódium rozvonělo
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s kuchařskou show Honzy Vorla – semifinalisty kulinářské show MasterChef

Česko. Honza se pochlubil svým kuchařským nadáním a mnozí ochutnali

Obec informuje
výborné jídlo. Následovalo
vystoupení Freddie Mercury Revival, při kterém jsme
si mohli společně zavzpomínat na nikdy neumírající legendu. Následovalo strhující
vystoupení Adama Kukačky
s jeho kapelou. Zazpíval písně od známých interpretů
a pochlubil se svou vlastní
tvorbou a mnohé z nás velice překvapil. Jako poslední
z původního programu zahrála zdejší kapela MOPP.
Sladkou tečkou se nakonec
stala koncertní show Petr
Bende & band, kteří měli původně zahrát ve Zbýšově, kde
byly Hornické slavnosti bohužel zrušeny.
Slavnosti doprovázel velmi bohatý program pro děti
i dospělé. V zadní zahradě
Dělnického domu jste mohli ochutnat znojemský burčák a k tomu si poslechnout
cimbálovou muziku Javorník. V okolí Regionálního informačního centra se nejvíce vyřádily děti. Čekala je
dílnička s pískováním, malování na kamínky, umělecký kovář, dětská představení v podání divadla Koráb
a mnoho dalšího. Na „Bendláku“ jste se mohli kochat historickými vozidly od VVC Březník, ochutnat výborný guláš
či Hornické péro, nahlédnout
do hasičské techniky, nebo se
projet na kolotočích.
Největší novinkou bylo putování autobusem po hornickém regionu, kdy ze Zastávky dvakrát za den vyjel
autobus s průvodcem, který
podal vyčerpávající výklad
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a přiblížil nám místní hornickou historii.
Děkujeme všem, kdo se
na akci podíleli, a již nyní se
těšíme na další ročník Hornických slavností!
Vycházka s Ing. Ivo
Hertlem v rámci Festivalu
ptactva
Další procházka s pozorováním ptáků se uskutečnila v sobotu 3. října 2020.
Pravděpodobně vlivem zhoršující se epidemiologické
situace a větrného počasí dorazilo méně zájemců. Ti ale
této situace využili k dotazům na průvodce pana Hertla.
Společně jsme vyrazili
od infocentra směrem k památné hrušni. Zde jsme se
seznámili s řadou zajímavých informací o místní fauně a flóře, o tom, že se zde
vyskytují vzácné a zajímavé druhy rostlin, ale také živočichové, kteří dříve žili
např. v teplejších oblastech
jižní Moravy. Přesunuli jsme
se do rosické Obory, kde jsme
sledovali stav lesa a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí
o každoročním putování ptáků a o nebezpečích, která jim
na těchto dlouhých cestách
hrozí. Kromě dravců jsou to
i cílené lovy migrujících ptáků v některých zemích, nepříznivé počasí, ale v poslední době i odlesňování krajiny.
Příští procházku jsme naplánovali na začátek května příštího roku a uskuteční
se v rámci akce Vítání ptačího zpěvu. O jejím termínu vás
budeme informovat.
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Virtuální univerzita
třetího věku
Studentky virtuální univerzity třetího věku již ukončily čtvrtý semestr, tentokrát
na téma České dějiny a jejich souvislosti. Poprvé jsme
se sešli k promítání přednášky 1. října 2020. Bohužel další část semestru museli všichni absolvovat individuálně.
Na svých počítačích si jednotlivé přednášky poslouchali v teple svých domovů
a potom, aby splnili všechny podmínky, vyplnili testy z probraného učiva. My
jsme jim samozřejmě byli nápomocni radou a zajišťovali jsme jim studijní materiály.
Výstava Zastávka stoletá
Říjen v RIC patřil výstavě, kterou jsme plánovali jako součást oslav 100. výročí změny názvu naší obce.
Tuto slavnost jsme bohužel
museli přesunout na později a doufáme, že se ji podaří uskutečnit v jarních měsících. Proto jsme výstavu
postupně zveřejňovali on
‑line na naší facebookové
stránce a její umístění v infocentru plánujeme prodloužit. Při jejím sestavování jsme
vycházeli především z našeho
archivu, ale také jsme využili řadu snímků a zajímavých
dokumentů od vás, místních
občanů, za což moc děkujeme. Na časových osách jsme
přiblížili nejdůležitější milníky zastávecké a hornické
historie obce a několik panelů jsme věnovali významným
osobnostem. S radostí jsme

uvítali příspěvek DDM Zastávka, keramické kachlíky
se zajímavými zastáveckými
budovami, které k této příležitosti byly vyrobeny. Žáci
místní ZUŠ nakreslili původní zájezdní hostinec a také
vymalovali majitele a nájemce místních hostinců a lokálů. Doplněním o popisky a dobové fotografie vznikla druhá
část výstavy.
Adventní zastavení
Z důvodu současné koronavirové situace jsme se rozhodli uspořádat tuto akci on‑line.
Na první adventní neděli –
den plánovaného konání jsme
pořídili videa s vánoční tematikou, která bylo možné
zhlédnout po celý prosinec.
Nejmenším byl určen příběh
Za Betlémským světlem, pro
ostatní záznam Vánočního
koncertu Doubravěnky.
Z kaple, ve které jsme zapálili první svíci adventního věnce, zaznělo duchovní
slovo společně s vánočními
tóny v podání Jaroslava a Josefa Paikových. Již od poloviny listopadu trvala fotografická soutěž Vánoční mlsání.
Pro seniory z místního domova, za spolupráce dětí především z místních mateřských škol, jsme vyráběli
vánoční přáníčka, která babičky a dědečky velice potěšila. Poprvé jsme si připomněli také svátek sv. Barborky,
patronky horníků, která sem
na Zastávku dozajista patří. Mapovali jsme adventní a vánoční výzdobu před
vašimi domy a nejkrásnější

zveřejnili na facebooku. Některé dekorace byly opravdu
velice krásné, vkusné a navozovaly příjemnou atmosféru. K virtuálním aktivitám v rámci celého adventu
jsme zařadili další on‑line rukodělné dílny na výrobu drátovaných andílků a zdobených vánočních hvězd. Pro
čtenáře jsme zpracovali první
zastávecké Vánoční noviny,
které bylo možné číst on‑line,
nebo byly k dispozici i v papírové podobě přímo v RIC.
PŘIPRAVUJEME
Nový rok zahájíme spíše komornějšími akcemi pro
menší počet zúčastněných,
případně on‑line akcemi
a venkovními vycházkami.
Vše budeme přizpůsobovat
epidemiologické situaci. Rádi
bychom zařadili akce, které se nám v loňském roce nepodařilo z důvodů omezení
uskutečnit, jako je především
Oslava 100. výročí přejmenování obce a Jarní ovínění,
které se mělo konat v březnu v době první vlny mimořádných opatření. Plánujeme
také řadu drobnějších akcí,
a to nejen těch, které jsme
vám slíbili již dříve. Sledujte prosím naše webové stránky, facebookovou stránku
a výlepové plochy, kde budeme vše postupně zveřejňovat.
Těšíme se s vámi na viděnou
v době, která bude příznivější
vzájemnému setkávání.
Jarmila Helsnerová
a Kateřina Havlová,
RIC Zastávka
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Pomoc obětem znásilnění
Mýty a předsudky
Znásilnění, jako každé sexuální násilí, je nepřenosná
a krutá osobní zkušenost, která oběť může poškodit fyzicky
i psychicky. Jak je možné obětem tohoto trestného činu
pomoci? Jaké mýty a předsudky ve společnosti ohledně
znásilnění existují? Co je to druhotná traumatizace oběti?
Znásilnění je trestný čin.
Dopustí se ho ten, kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému
obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu
zneužije bezbrannosti jiného.
Sexuální násilí je obestřeno řadou mýtů. Ačkoli realita
je odlišná, mohou zakořeněné předsudky ovlivnit chování některých odborníků i části veřejnosti. Velmi častým
mýtem je například domněnka, že znásilnění se dopouští cizí osoba, která svou oběť
před činem nezná, případně
je to osoba, která je psychicky vyšinutá, nápadná svému
okolí. Podle údajů o znásilnění jsou však pachateli většinou osoby, které oběť znají,
např. kamarád, soused, manžel nebo kolega z práce. Nejedná se tedy o osoby nápadné nebo duševně nemocné,
zpravidla jimi bývají osoby
žijící ve spořádaných rodinných a společenských vztazích. Poněvadž s obětí vstupují do běžného sociálního
kontaktu nebo jsou s ní v nějakém druhu vztahu, neprobíhá znásilnění vždy formou
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zákeřného přepadení. Některé z obětí se zpočátku pokouší o fyzickou či verbální obranu, odpor, smlouvání, ovšem
strach o život, fyzická převaha pachatele způsobí, že zablokuje schopnost oběti se aktivně bránit. Domněnka, že se
oběť znásilnění po celou dobu
aktu masivně brání, je tedy
dalším častým předsudkem.
Následkem sexuálního násilí může být celá škála zranění – od lehčích, po středně těžká; někdy se dokonce
obejde bez výraznějšího poškození. Těžká fyzická újma
na zdraví není ve většině znásilnění přítomna. Závažná je
vždy traumatizace psychická.
Šok z toho, že známá či blízká
osoba je schopna takového násilí, spolu s pocity studu, viny
a strachu se podepisují na neschopnosti oběti ihned kontaktovat policii nebo vyhledat
jinou odbornou pomoc.
Nesoulad mezi představami o tom „jak má znásilnění
vypadat“ a realitou, tedy jak
skutečně proběhlo, vedou nezřídka ke zjednodušeným závěrům a vyvolávají nedůvěru
vůči obětem násilí. Zlehčováním, bagatelizováním nebo

jen neznalostí je tak vytvářena druhotná traumatizace
oběti. Velmi zraňující pro oběť
je zejména reakce nejbližšího
okolí – rodiny a přátel. Oběti
se potýkají s nepochopením,
odsouzením, výsměchem či
obviňováním. V důsledku
toho je pak oběť nucena měnit
zaměstnání, školu nebo bydliště, což často vnímá jako další trest. Neméně závažné jsou
však projevy některých profesionálů. Oběti se setkávají
s necitlivým přístupem lékařů a zdravotního personálu,
psychologa, policistů nebo
obhájce obviněného.
Oběť ztrácí sebedůvěru,
pocit bezpečí a důvěry, stahuje se do sebe a může mít
strach z lidí. Doprovodnými znaky bývá narušení stávajícího partnerského vztahu a vztahů v rodině. Oběti
se potýkají s fyzickými a psychickými dopady, jako jsou
nespavost, podrážděnost, úzkost a smutek.
Bílý kruh bezpečí nabízí
obětem znásilnění možnost
absolvovat psychoterapii zacílenou na konkrétní potíže oběti, pomáhá při orientaci v trestních záležitostech

Na aktuální téma
a může prostřednictvím svých
kvalifikovaných
odborníků
doprovázet oběť při jednání

u soudu jako důvěrník. Tím
vším se snaží z oběti sejmout
pocit viny, napomáhá ošetření

jejího strachu, stabilizaci celkového stavu a ulehčení návratu do běžného života.

Bílý kruh bezpečí, z. s., regionální pobočka v Brně,
Slovinská 41, 612 00 Brno
Tel.: 541 218 122 | www.bkb.cz | facebook.com/bilykruhbezpeci
NON‑STOP linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí: 116 006

Informační článek
o pečovatelské službě
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, jménem všech
zaměstnanců
pečovatelské
služby Penzionu pro důchodce
Rosice, příspěvkové organizace bychom vás rádi pozdravili a předali základní informace
o pečovatelské službě a o tom,
do jaké míry pomáháme obyvatelům vaší obce, kteří jsou
uživateli naší služby.
Pečovatelská služba je terénní sociální službou, která
poskytuje za úhradu zákonem
daný rozsah služeb osobám,
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Naše pečovatelská služba poskytuje
služby osobám s chronickým
onemocněním, se zdravotním
postižením, rodinám s dětmi
a seniorům, a to přímo v jejich
domácnostech.
Za posledních 12 měsíců
jsme jezdili ke 12 obyvatelům
Zastávky poskytovat pečovatelskou službu, k některým

z nich i několikrát denně. Většinou pomáháme seniorům,
u kterých došlo ke zhoršení
zdravotního stavu a snížení sebeobsluhy. Rodinní příslušníci
našich uživatelů jsou mnohdy celý den v zaměstnání, bydlí daleko, nebo je péče pro ně
fyzicky či psychicky náročná
a potřebují v péči o svého blízkého odlehčit. Pokud tato situace nastane, jsme rádi, když
se na nás rodina nebo sám senior obrátí a požádá o pomoc,
spolupráci, podporu nebo třeba jen o radu, jak celou situaci
zvládnout.
Nejčastěji v Zastávce pomáháme uživatelům pečovatelské služby:
• při úkonech osobní hygieny, při poskytnutí podmínek pro provedení osobní
hygieny: pečovatelka pomáhá při sprchování či při provádění hygieny na lůžku

u imobilních klientů, pomáhá s provedením ranní
hygieny.
• při výměně inkontinenčních pomůcek: pečovatelka
pomáhá s výměnou inkontinenčních pomůcek a provádí související hygienu.
• při přípravě a podání jídla,
dovážíme obědy: pečovatelka uživateli připraví snídani, večeři, naservíruje oběd
a v případě potřeby pomáhá
s jeho podáním. Pokud má
uživatel zájem, pečovatelka mu ve všední dny doveze oběd z kuchyně Penzionu
pro důchodce Rosice.
• s prováděním nákupů potravin a vyřizování pochůzek,
vynášením odpadků: uživatelům, kteří mají zhoršenou
mobilitu, či jsou po úraze
a např. nesejdou schody ze
svého bytu, provádí pečovatelky nákupy potravin v nejbližší prodejně, případně
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Na aktuální téma
vyzvedávají léky v lékárně,
zprostředkovávají kontakt
s lékařem, vynášejí odpadky
do kontejneru.
• s běžným úklidem domácnosti: tento úkon provádíme pouze u osaměle žijících
uživatelů.
Než začneme pečovatelskou službu poskytovat, vždy
zjišťujeme, zda je naše služba nebo pomoc oprávněná,
zda pomoc nemůže zajistit rodina nebo nezvládne zájemce
úkon provést sám, např. za pomoci různých kompenzačních
pomůcek (sedátka a stoličky
do vany a sprchového koutu,
chodítko apod.). Někdy stačí,
že rodině nebo zájemci o službu předáme potřebné informace, případně ukážeme, jak
úkony provádět (pomoc při
provádění hygieny na lůžku
a výměna inkontinenčních
pomůcek) a rodina či senior
zvládne pomoc sám.
Co udělat, pokud potřebujete pečovatelskou službu nebo nevíte, jak řešit svou
situaci nebo situaci svých
blízkých?
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Ozvěte se nám, rádi s vámi
celou situaci probereme, předáme vám potřebné informace nebo se s vámi dohodneme
na termínu sociálního šetření, kde potřebnou pomoc, spolupráci rodiny a pečovatelské
služby naplánujeme. Pokud
vám pomoc naší pečovatelské služby nebude dostačovat,
předáme vám potřebné kontakty, informace a poradíme,
jak ve vaší situaci postupovat.
Co nás na práci v Zastávce
těší a dělá nám radost?
Při naší práci nás těší, kolik
rodin si přeje, aby jejich rodiče
či prarodiče i v případě zhoršeného zdravotního stavu mohli zůstat a dožít doma. Toto
rozhodnutí pokládá na ramena rodiny velké břímě, péče je
často psychicky i fyzicky velmi
náročná. Jsme rádi, když můžeme alespoň částečně pomoci
toto břímě nést, v péči odlehčit a podpořit rodinné pečující.
Jsme velmi rádi za spolupráci s lékaři a terénními zdravotními sestrami, které za našimi
uživateli v případě zhoršení zdravotního stavu dochází
domů.

Pečovatelská služba v době
epidemie COVID-19
Pečovatelská služba v současné době funguje bez omezení. Pracovníci pečovatelské
služby používají ochranné pomůcky (roušky, respirátory,
štíty, ochranné pláště, rukavice apod.) a dbají na zvýšenou hygienu. Jako organizace
máme nastaveny mechanismy, aby se jednotliví zaměstnanci mezi sebou potkávali
co nejméně a pečovatelky jezdily k uživatelům vždy zdravé. Uživatelé služby jsou nařízením vlády povinni nosit
ochranu úst a nosu v době přítomnosti pečovatelky a neprodleně nahlásit karanténu,
nebo onemocnění svoje nebo
svých blízkých, se kterými
jsou v kontaktu.
Pokud máte zájem o pomoc
pečovatelské služby, nebo potřebujete informace k řešení
vaší situace či vašich rodinných příslušníků, obraťte se
na nás, rádi vám s řešením
pomůžeme.

Provozní doba pečovatelské služby:
Pondělí–pátek 6:30–21:00 hodin
Sobota, neděle, svátky 7:00–20:00 hodin
Vedoucí pečovatelské služby – sociální pracovnice:
Bc. Adéla Kavková: 546 125 592, 730 164 489, kavkova@penzionrosice.cz
Pečovatelky: 546 125 592
Penzion pro důchodce Rosice, příspěvková organizace, Kaštanová 1223, 665 01 Rosice
Ředitelka – sociální pracovnice: Bc. Jana Tomšíková: 546 125 590, 723 278 412,
tomsikova@penzionrosice.cz, www.penzionrosice.cz
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Velká Bíteš
Petr Dočkal (28 let)
2010 – 2014
2014 – 2017
2017 – 2018

mistr

2019

vrchní mistr

„Podílím se na řízení výroby letecké
techniky s více než 130 pracovníky.“

Studujte
s námi strojírenství
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
Mechanik seřizovač | Obráběč kovů
Petr Hřebačka | tel. 731 425 693 | hrebacka.p@pbs.cz

www.sosbites.cz | www.spvpb.cz
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Fotbalový podzim v Zastávce
Po předčasně ukončeném soutěžním ročníku 2019/2020
se začátkem srpna rozjela nová fotbalová sezóna.
TJ Čechie Zastávka společně s přidruženým Fotbalovým
klubem mládeže Kahan nasadily do tohoto soutěžního
ročníku celkem šest družstev
(muži, dorost, žáci, přípravka), která zápolila v krajských
a okresních soutěžích.
Všichni jsme doufali, že
nová sezóna, ač s omezeními, bude probíhat „normálně“
a po neúplné předešlé sezóně
si hráči, funkcionáři a fanoušci užijí fotbalu dosyta. Bohužel
se tak nestalo, a i letošní fotbalový ročník byl na konci října
přerušen.
Během
podzimu
naše
„A“ mužstvo stihlo sehrát
10 utkání, ve kterých získalo pouhých 7 bodů za 1 výhru a 4 remízy. Zbylé zápasy

naše Áčko bohužel prohrálo
a po neúplné podzimní části se
nachází na 12. místě. Všichni
pevně věříme, že jarní část vyjde našim „áčkařům“ lépe a své
umístění výrazně vylepší.
Dorost do své soutěže vstoupil dobře a během podzimu si
na svoje konto připsal 18 bodů
z 10 zápasů, což prozatím stačí
na čtvrtou pozici.
Družstvo žáků odehrálo celkem 7 utkání s bilancí 2 výher,
2 remíz a 2 porážek a nachází
se v tabulce na 6. místě.
Naši nejmenší „přípravkáři“ hrají zejména pro radost
ze hry a bez tlaku na výsledky. Největší výhrou je radost
chlapců a děvčat z fotbalu jako
takového a také setkávání se
s kamarády. Úctyhodné jsou

v této kategorii počty aktivně hrajících dětí. Dohromady
naši obec reprezentuje v této
kategorii na 40 dětí.
Vážení fanoušci zastávecké
kopané, děkujeme za vaši podporu v roce 2020 a společně
doufejme, že v roce 2021 zažijeme spoustu pěkných fotbalových zápasů. Jménem vedení,
hráčů a hráček TJ Čechie Zastávka a FKM Kahan vám chci
popřát klidné Vánoce a šťastný nový rok 2021, v němž, jak
pevně věřím, se budeme opět
setkávat v našem krásném
sportovním areálu.
Jan Pospíšil,
TJ Čechie Zastávka
a FKM Kahan

Letem světem po 64 polích
ME v on‑line šachu
Kvůli antikoronavirovým
opatřením se již na jaře šachisté hromadně přesunuli do virtuálního světa herních serverů.
V květnu (16.–31. 5. 2020) Evropská šachová unie (European Chess Union, ECU) dokonce uspořádala první on‑line
mistrovství Evropy. Zúčastnit
se mohli všichni hráči, kteří
byli registrovaní ve FIDE (mezinárodní šachové federaci).
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Hrálo se na serveru chess.
com, hrací tempo bylo stanoveno na 10 minut + 2 sekundy
za každý provedený tah. Hráči byli podle FIDE ELO rozděleni do pěti výkonnostních
kategorií: A (1000–1400), B
(1401–1700), C (1701–2000),
D (2001–2300). V těchto čtyřech kategoriích platilo, že
z kvalifikace (1. den) postupuje 250 nejlepších hráčů
do finále (2. den) a následně

100 nejlepších z finále postupuje do vyšší kategorie. A samozřejmě poslední nejsilnější
byla „velmistrovská“ kategorie E (2300+). Jako první akce
svého druhu měla samozřejmě své mouchy, ale pozitivní
je, že si pořadatelé vyzkoušeli
opravdu masovou akci se vším
všudy – od kontroly přihlášených až po detekci podvádění
při hře. A tak můžeme doufat,
že další počin tohoto druhu

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
bude na vyšším levelu již bez
„dětských“ nemocí.
Znojemská královna
a Memoriál Ing. Jana Turka
2020
V sobotu 3. 10. 2020 se
ve Znojmě uskutečnila pěkná
šachová akce. V sále Znojemské besedy se odehrálo MČR
žen v rapid šachu známé jako
Znojemská královna. Tradiční turnaj dívek (Znojemská
královnička) se nehrál samostatně, ale jako součást turnaje žen. A muži hráli „svůj“
Memoriál Ing. Jana Turka
(letos byl opravdu výhradně mužskou záležitostí).Na
úvod všechny účastníky znojemské šachové soboty přivítal ředitel turnaje Josef Lahodný. Následovalo společné
foto 15 hráček a hned poté se
zahájila první kola obou turnajů. Pod vedením hlavního rozhodčího Petra Záruby
běžely turnaje jako po másle. Na oběd se účastníci vydali po 4. kole do nedalekého
hotelu Morava na vývar, kuřecí řízek a skvělý znojemský
bramborový salát. Občerstvení a ošlehaní silným větrem
po cestě tam i zpět zasedli hráčky a hráči již ve 13:45
k 5. kolu. Ačkoliv se některé
partie dohrávaly až do praporků (tempo 2 × 10 min + 5 s/
tah), skončilo poslední deváté
kolo po 16. hodině.
O tom, kdo bude Znojemskou královnou a mistryní ČR
pro rok 2020, nakonec musela rozhodnout pomocná kritéria, protože tři nejlepší hráčky měly po posledním kole

shodně sedm bodů! Vítězkou
se stala WFM Nela Pýchová (FIDE ELO 2135, Moravská
Slavia Brno), 2. místo vybojovala WFM Michaela Svobodová (1941, Jezdci Jundrov)
a 3. místo WIM Kristýna Novosadová (2134, Beskydská šachová škola, z. s.). Naše barvy
hájila Daniela Dumková, která s pěti body obsadila pěkné
8. místo, přičemž byla osmou
nasazenou.
V MIJT si nejlépe vedl FM
František Vrána (2174, ŠK Staré Město, 7,5 bodu), stříbro si

vybojoval IM Pavel Zpěvák
(2343, TJ Vlčnov, 7,5 b), bronz
Oskar Hájek (1998, SK Podlužan Prušánky, z. s., 7 b).
Naše barvy hájil autor těchto řádků, který se třemi body
obsadil 12. místo jako 12. nasazený, tím také potvrdil papírové předpoklady.
Znojemskou královničkou
se stala Klara Schirmbeck
(AUT, SV Stockerau, 4 b),
2. místo obsadila Helena Šťávová (TJ Náměšť nad Oslavou,
4 b), 3. místo Zuzana Stará
(ŠK Staré Město, 2,5 b).
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OP Brno‑venkov družstev
2020/2021
Okresní přebor družstev
(dospělých) má za sebou pouze jedno odehrané kolo z neděle 4. října. Naše Áčko uhrálo
na Lokomotivě velmi cennou
remízu a je tak ve středu tabulky (viz níže).
Když nastalo letní rozvolnění, probíhaly jak velké turnaje
typu OPEN Pardubice, OPEN
Brno, tak také třeba šachové
tábory pro děti. Ale s příchodem podzimu zase přišel stop
‑stav… Všechny šachové soutěže jsou nyní pozastavené
a čeká se na uvolnění opatření.
Teoreticky by soutěže družstev mohly pokračovat v době,
kdy budou povolené vnitřní
sportovní akce pro minimálně 16 lidí. Ovšem prakticky by
bylo potřeba mít povolených
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alespoň 20 lidí, aby byl pokrytý například nehrající rozhodčí, nehrající kapitáni a u vyšších soutěží také on‑line
rozhodčí (který se stará o on
‑line přenos utkání). Turnaje
mládeže ze seriálu KP v rapid
šachu jsou v podstatně horší
situaci, protože se na nich sejde běžně přes 100 lidí…
V období podzimní koronavirové odstávky jsme utrpěli
velmi bolestnou ztrátu, jelikož
18. října 2020 nás zcela nečekaně navždy opustil ve věku
nedožitých 79 let dlouholetý
kapitán „A“ týmu pan Jan Karber. Čest jeho památce!
Šachisté přejí všem čtenářům pevné zdraví, pohodové
Vánoce a vše nejlepší v roce
2021.
Aleš Dumek, Šachy Zastávka
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Šachy Zastávka
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1

0
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ŠK Tišnov

1

0

0

1

0

3,5

2

7

TJ Slovan Ivančice „B“

1

0

0

1

0

2,0

2

8

ŠK Lokomotiva Brno „F“

1

0

0

1

0

1,5

0

Zprávy z běžeckého světa
„Covidová doba“ bohužel
mnoha závodům a akcím
nepřeje. Ale i tak jsme
se zúčastnili dvou
zajímavých akcí.
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První z nich byl náš oblíbený Happy run, který se letos z jarního termínu přesunul na 5. 9. 2020. Běželo se, jak
již tradičně, ve Valči a tentokrát byl celý výtěžek věnován

na Dominička. Vybralo se
krásných 333 621 Kč. Penízky budou využity na rehabilitaci. Počasí nám přálo a atmosféra i zázemí byly jako vždy
na jedničku.

Spolkové, sportovní a kulturní aktivity
Druhou akcí byl T‑Mobile
Olympijský Běh. Na T‑Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport
jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního
olympijského
výboru. V jeden den, přesně
v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice – ať
už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo
v rámci individuální výzvy
v běžecké aplikaci.
Historie Olympijského dne
sahá až do roku 1894, kdy byl
založen Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této
události se každoročně pořádá Olympijský den, který oslavuje sportovní aktivity všeho druhu. Po celém světě si ho
připomíná 5,5 milionů lidí ze
150 zemí světa.
Každá země si „svoji oslavu“ uzpůsobí svému prostředí.
Některé země slaví celý týden,
některé pouze v jeden den.

Jedna země pořádá volejbalové turnaje, jiné třeba veslařská
klání. U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závody pro
všechny věkové kategorie, a to
už od roku 1987. První ročník

startoval legendární Emil Zátopek. K Praze se v průběhu let
přidávala i další města, až postupně akce narostla do současných 81 závodů.
Olympijský den se oficiálně slaví 23. června. V českém
prostředí se Olympijský den
slaví běžeckými závody vždy
nejbližší středu tomuto datu.
V roce 2020 nám původní záměr běžet T‑Mobile Olympijský běh 17. června 2020 překazila světová pandemie kvůli
šíření viru Covid-19. My se ale
nevzdali! Na oslavu a podporu šíření olympijských hodnot
a myšlenek jsme si ale museli
počkat do 16. 9. 2020.
Trasa vedla ze stadionu
v Ivančicích krásnou přírodou, podél řeky a přes pole.
Závodníci si ji mohli dokonale
vychutnat.
Simča Klímová
& Peťa Kosková
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Zábavný trojboj
TJ Čechie zastoupená odborem ASPV a SK Zastávecká koule, po dohodě
se dvěma Petry, tedy panem starostou a tím od nebeské brány,
uspořádala na hřišti 20. září 2020 již čtvrtý Zábavný trojboj dvojic.
Počasí vyšlo, jak jsem už
v úvodu naznačil, na podtrženou jedničku s hvězdičkou.
Klání ve třech disciplinách,
a to kuličkách, möllkách a petanque se zúčastnilo 12 dvojic, převážně tvořených dospělým a dítětem. Pro statistiky
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soutěžilo 14 dospělých, 10 dětí
a k tomu 7 organizátorů. Přítomní diváci pak se zájmem
sledovali obrovské zaujetí soutěžících, což také dokumentují fotografie z průběhu klání.
Závěrem dostali všichni účastnický list a tři nejlepší dvojice

v každé disciplině i medaili a věcnou cenu. Už se všichni těšíme na jaro a pátý Zábavný trojboj.
Vladimír Křivánek, ASPV
Foto: Bořivoj Vinohradský
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Novinky z HC Zastávka
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám v několika bodech
představil činnost klubu HC Zastávka v roce 2020.
Roce, z něhož v každém
z nás jistě přetrvávají přinejmenším rozporuplné pocity.
Všeobecně nepříznivá situace se promítla do života nás
všech a různým rizikům a navazujícím restrikcím se nevyhnul ani sportovní život, který je pro naši organizaci alfou
a omegou. V následujícím textu se dočtete, čeho se nám
v tomto již vrcholícím letopočtu podařilo dosáhnout i co
nám bylo kvůli veskrze známým důvodům znemožněno realizovat nebo dotáhnout
do zdárného konce.
Rok 2020 začal programem
vrcholící sezóny 2019/2020
Krajské soutěže mužů Vysočina. Náš tým se ze třetího místa kvalifikoval do vyřazovacích bojů, soutěž však
byla předčasně ukončena
a na další hokejové dění bylo
nutno si počkat až do podzimu. Reorganizací soutěží se
HC Zastávka stala od sezóny
2020/2021 součástí nově založené Krajské ligy Vysočina, kde se měla utkat nejen
s tradičními soupeři jako Náměšť nad Oslavou nebo Bystřice nad Pernštejnem, ale také
s dosud neznámými týmy
jako HC Skuteč nebo HC Ledeč nad Sázavou. Program sliboval naditý balík zajímavých
utkání se šesti silnými protivníky, ale všechno skončilo
vládními protiepidemickými

opatřeními po třetím zápase. HC Zastávka dvakrát zvítězila (nad Bystřicí v prodloužení a Telčí po samostatných
nájezdech) a jednou opustila
kluziště poražena (v klubové
premiéře proti HC Skuteč).
Jestliže dojde ke zlepšení epidemiologické situace
a bude umožněno odehrát další zápasy, aktualizovaný rozpis najdete zcela jistě na našem webu www.hczastavka.
cz. Pevně věřím, že se dohrání soutěže dočkáme. Stále
máme pohromadě osvědčený
a spolehlivý trenérský tandem
ve složení Pavel Nohel a Bohumil Gejdoš, některé změny ale
zaznamenal náš hráčský kádr.
Hráči Peter Gejdoš, Dominik
Šlégl, Viktor Kousal a Marek
Provaz ukončili své působení v týmu. Do svých řad jsme
naopak přivítali nové tváře –
Zdeňka Mráze, Davida Jedličku, Filipa Dvořáka a Matěje Bartoška. Bývalým hráčům
bych touto cestou chtěl poděkovat za jejich podíl na činnosti klubu, nově příchozím
přeji především brzký návrat
na led, aby se v našem klubu cítili jako doma. Podobně
jako Peteru Gejdošovi, který
po devíti sezónách a 139 odehraných zápasech v A mužstvu pokračuje v klubu nadále jako trenér mladších žáků.
Vždy mě potěší, když někteří
hráči (ať už bývalí, nebo stále

aktivní) dokáží přijmout i jinou roli v klubu.
Kromě změn v hráčském
kádru došlo i k obměně složení výboru spolku v rámci členské schůze v červnu tohoto
roku. Touto cestu bych rád poděkoval za poctivě odvedenou
práci odcházejícím členům výboru – Marku Štuklovi a Jaromíru Sedmikovi, jinak taktéž
bývalým hráčům, kteří v dresu HC Zastávky dohromady
odehráli téměř 200 utkání.
Novými členy výboru jsou Petr
Coufal (též šéftrenér mládeže)
a Jan Židek (sekretář).
A mládež? V kategorii mladších žáků má náš klub zastoupení v Krajské lize Jihomoravského kraje ve skupině D.
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Naši stateční se na novou sezónu začali připravovat prakticky bezprostředně po ukončení
té předchozí. V rámci této přípravy nechyběly už od května off‑ice tréninky a tréninkové jednotky na ledě ve formě
minihokeje (3 na 3), součástí bylo i několik celodenních
kempů na Zimním stadionu v Kuřimi. V letních měsících proběhl například i letní
sportovní tábor pořádaný našimi trenéry a v srpnu jsme
zorganizovali třídenní intenzivní soustředění na Zimním
stadionu v Rosicích. Proto poněkud hořce chutná skutečnost, že naši žáci stihli odehrát
jen tři přátelská utkání (dvakrát s Náměští, jednou s Boskovicemi) a pět mistrovských
zápasů. Po slibné úvodní remíze s Hodonínem (bohužel ztracené v poslední třetině) následovaly čtyři porážky postupně
s Velkou Bíteší, HC Warriors,
HC Boskovice a s Náměští nad
Oslavou. Další zápasová praxe nebyla našim svěřencům
ani jejich soupeřům vzhledem k rozpuku Covid-19 dopřána. Bez ohledu na bodový zisk dokáží být naši mladší
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žáci v zápasech vyrovnanými
soupeři a minimálně ve dvou
případech sahali po výhře. Pod
vedením trenérů Pavla Ševčíka, Petera Gejdoše, Dominika Gerži a vedoucího družstva
Jana Židka není o bojovnost
a emoce v takových zápasech
nouze a je velká škoda, že si
na další musíme počkat.
V přípravkách jsme v první
polovině roku pracovali v podobném režimu jako u mladších žáků. Po předčasném
ukončení sezóny 2019/2020
a následném postupném uvolňování vládních opatření se
naše mladé naděje z ročníků
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2011 až 2013 učastnily off
‑ice tréninkových jednotek
dvakrát týdně na hřišti v Říčanech, absolvovaly tréninky na ledě na ZS v Rosicích
a v hojné účasti prošly třemi celodenními kempy na ZS
v Kuřimi. Proběhlo také několik individuálních přípravných kempů a v srpnu hlavní týdenní kemp, od září pak
mohly být děti na ledě dokonce čtyřikrát týdně. Ve světle všech těchto přípravných
akcí, které si děti užily, ale
na kterých zároveň neskutečně „makaly“, je smutné, že si
nemohly zahrát žádný soutěžní zápas. Alespoň malou
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náplastí budiž několik přátelských utkání (s Kometou Brno,
HC Blansko a SHKM Hodonín)
a hlavně turnaj v Uherském
Ostrohu, kde naše přípravka
obsadila třetí místo.
Úplně nejmladší kategorie
našeho klubu patří dětem narozeným v roce 2014 a mladším. Je to velmi dynamická
skupina, která se až do covidové stopky vytrvale rozrůstala. Tréninky této kategorie
probíhají výhradně formou
hry, na dril je v tomto věku ještě čas. Základem jsou bruslení
a elementární dovednosti, které lze v dalších třídách postupně rozvíjet. Také v této kategorii jsme umožnili tréninky
čtyřikrát týdně, trenéři navíc
zajišťovali třikrát týdně navazující off‑ice tréninky.
Důležitým
předstupněm
přípravy dětí na hokej je Škola bruslení, kterou pořádáme
během sezóny každý víkend.
Pravidelně bývala v sobotu dopoledne, od této sezóny jsme
zajistili nedělní termíny. Právě ze Školy bruslení k nám obvykle proudí nejvíce zájemců
o hokej. Bohužel na podzim se
nám podařilo stihnout zorganizovat od 13. září pouze čtyři lekce. Obnovení těchto kurzů bude následovat, jakmile
bude veřejnosti umožněn přístup na stadion. Kromě tohoto přípravného kurzu se podílíme na projektu Pojď hrát
hokej, který má rovněž náborový charakter, ale ani zde
se vše neobešlo bez omezení.
Letos proběhl tzv. Týden hokeje v klasické formě v lednu
na ledě, podruhé (v listopadu)

však už jen on‑line jako týdenní program tématických přednášek a webinářů.
Přes všechny překážky a nejistoty této doby se snažíme
udržet klub v chodu a chceme být připraveni na situaci, kdy bude umožněno trénovat na ledě nebo dokonce
odehrát alespoň torzo zbývajících utkání v daných kategoriích. Na tomto místě bych
chtěl poděkovat všem, kteří
se aktivně podílejí na tom, že
klub i ve vakuu epidemiologických opatření nadále funguje, byť to navenek není tak
úplně znát. To samozřejmě

zahrnuje i naše partnery z řad
obcí a sponzory, kteří finančně
podporují naši činnost a bez
nichž by to opravdu nešlo.
Tímto zdravím i všechny hráče, dospělé i v dětském věku,
a v neposlední řadě jejich rodiče a doufám, že se v dohledné
době zase budeme moci potkat
na „zimáku“ tak, jak to v minulosti bylo běžné, samozřejmé a někdy i zcela všední.
S přáním pevného zdraví
a úspěšného (nejlépe hokejového) roku
Vladislav Klos,
předseda HC Zastávka, z. s.
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Slavnosti gajdování GajdeFest 2020
Popravdě bylo to asi trochu bláznivé a také poměrně organizátorsky
náročné se v čase zkoušeném světovou covidomanií, kdy jeden
neví, co za nové nařízení zase vypluje na povrch další den, pokoušet
pokračovat ve snahách o obnovení lidových tradic a snažit se uspořádat
čtvrtý mezinárodní dudácký a folklorní festival GajdeFest.
Nicméně tou zásadní hnací
silou a důvodem, proč zrovna
tento letošní ročník prostě nehodit jako flintu do žita, s poklidem nepoložit nohy na stůl
a vyčkávat, co tedy bude…
a doufat v to, co se může podařit za rok, byl nesporně fakt
získání a umístění originálu nástroje čtyřhlasých gajde
z olomouckého muzea, na jejichž příběhu je festival založen, ve sbírkách ořechovského
obecního muzea.
Právě zde v ořechovském
muzeu a kulturním domě jsme
poprvé v letošním roce festival
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slavnostně zahajovali, a tak se
především díky této skutečnosti odehrál asi zatím nejpestřejší ročník krásné akce, která se každým rokem těší čím
dál většímu zájmu i podpoře.
GajdeFest 2020 se podařilo rozvinout do rozsáhlejší podoby díky spolupráci s obcemi Omice a Ořechov. Festival
se v letošním roce konal celé
tři dny 14., 15. a 16. srpna 2020
hned v šesti obcích a městech
našeho regionu.
Ani v letošním roce nesměla chybět v sobotním dopoledni divácky vděčná atrakce,

festivalová jízda Gajdošským
expressem Muzea průmyslových železnic, lidově řečeno vékolkou, kdy naši dudáci
a účinkující navštívili a svým
hudebním uměním potěšili
hned tři místa najednou, tedy
Zbýšov-Sičku, Babice u Rosic
a Zastávku.
Ovšem hlavní festivalovou
událostí s tím nejbohatším
a nejzajímavějším Galaprogramem se mohou poprávu pyšnit
pouze Omice (kde má dudácký festival své kořeny a začátky). Právě zde je věnováno dudáckému reji celé odpoledne
až do nočních hodin, a tak se
na velkém omickém hřišti sešla plná festivalová sestava asi
stovky krojovaných účinkujících GajdeFestu 2020. I přes
veškeré komplikace spojené
s přibývajícími vládními opatřeními se nám podařilo dát dohromady až obdivuhodnou
národnostní a stylovou hudební i taneční sestavu: Orkestar
Alexandar (Rakousko, Srbsko,
Makedonie), Gruagah (Irsko),
Squadron Pipe Band (Skotsko), Anatoli (Řecko), Stepan
Melikyan (Arménie), Dairel
Peréz Santana (Kuba), Konstatnin Bublikov (Rusko), Soubor Evros (Řecko), Moja Fujaročka (Slovensko), středověká
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skupina Nardus (Slovensko),
Dudáci Tryhuci se souborem
Gajdůšek (Brněnsko a Podhorácko), Cimbálová muzika
Romana Sokola a Kuželovské
zpěvulky (Horňácko), Mužský
hanácký sbor Rovina (Haná),
Čípova gajdošská muzička
(Valašsko), Juras Pan Sound
(Brno).
Velkému zájmu se i v letošním roce těšila večerní zábava,
která se nesla v keltském duchu a k dokonalému navození té pravé atmosféry přispěl
pěkný letní večer.
Nově pak měli v letošním
roce diváci jedinečnou šanci si užít čarovnou dobovou

hudbu přímo v pohádkových
kulisách renesančního zámku
v Rosicích. Mezinárodní dudácká přehlídka tak vyvrcholila nedělním dopolednem,
kdy za bouřlivého jásotu zahájili další festivalový den vojenským nástupem skrze zámecký průchod skotští dudáci.
Slavnostně nastoupili na arkády zámku a ozvěny zámeckých
zdí přilákaly lidi příchozí až ze
mše z blízkého kostelíčku svatého Martina. Zámecké zdi se
tak staly důstojným místem
rozloučení s našimi účinkujícími a my bychom chtěli tímto poděkovat všem příznivcům a sponzorům, kteří naši

společnou snahu obzvláště
v letošním pro kulturu a umění ničivém roce podpořili,
a v neposlední řadě také našim
muzikantům, kteří se přechodem státních hranic vystavovali riziku karantény. A samozřejmě také všem ostatním,
kteří jste přišli!
Největší dík na úplný závěr pak patří Jihomoravskému kraji, který umožnil svou
všestrannou podporou uskutečnit celý třídenní program.
Těšíme se na viděnou s vámi
všemi snad v příznivějších časech roku budoucího.
Dudáci Tryhuci

PODĚKOVÁNÍ
Rodina Procházkova a Ruppova děkuje všem za projev soustrasti a květinové
dary k úmrtí tatínka a manžela pana Zdeňka Procházky ze Zastávky.
Za rodinu manželka Alena Procházková
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Organizace SNN
Hodnocení činnosti Základní organizace Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, Zastávka u Brna v roce 2020
V letošním roce naše ZO
opět jako každoročně připravovala v lednu a únoru pobytové akce pro zdravotně postižené osoby. Zároveň se chystal
program na plánovanou členskou schůzi, která měla proběhnout 24. dubna 2020. To
znamená pozvánky pro starosty obcí Zastávka, Tetčice
a města Rosice. Dále zajištění velkého sálu v Dělnickém
domě v Zastávce, pozvánky pro všechny naše členy.
Připravit celý program. Ale
veškerá práce byla zhacena
příchodem koronaviru. Začátkem dubna bylo nutné všechno zrušit. Omluvit se starostům, zrušit objednávku sálu,
poslat na vědomí všem našim
členům. Protože jsou z celého okresu Brno‑venkov, bylo
to náročné. Tím nám vznikly zvýšené náklady na poštovné, se kterými jsme nepočítali. Bylo nutné i přehodnotit
všechny pobytové akce objednané na II. pololetí 2020.

Přesto se nám podařilo
uskutečnit akci pro děti od 11.
do 18. července 2020 v Deštné v Orlických horách. Zúčastnilo se 54 osob, z toho 18 dětí.
Akce proběhla za mimořádných, zpřísněných podmínek.
Bylo nutné reagovat na dané
podmínky z Ministerstva zdravotnictví ČR a hygieniků. Byl
zrušen plánovaný zájezd, výlety do Polska, platila nutnost používání roušek, dezinfekčních
prostředků. Nesmělo se slučovat se ve větších skupinách
v uzavřených prostorách. Přesto si děti užily dostatek pohybu
venku v přírodě. Hrály hry, soutěžily, mohly se koupat ve venkovním bazénu. Bylo výhodou,
že bylo pěkné počasí. Na závěr děti obdržely drobné dárky.
Přes veškerá zpřísněná opatření se akce vydařila ke spokojenosti všech přítomných. Děti si
našly nové kamarády a těší se,
že se v příštím roce opět sejdou.
Druhá akce se uskutečnila v září od 6. do 12. 9. 2020

na Vysočině (Tři Studně
RS Horník) za přítomnosti 70 účastníků. Opět akce
proběhla
za
zpřísněných
podmínek. Nebyl zájezd, neuskutečnily se ani večírky, maškarní bál, tombola. Užili jsme
si hodně pohybu na čerstvém
vzduchu. Štěstí, že bylo pěkné počasí, jinak bychom seděli
na pokojích. I přesto se nám podařilo zajistit náhradní kulturní program. Venku, pod širým
nebem byly přehrány známé
písničky, u nichž si na volném
prostranství RS mohli někteří
i zatančit. Při závěrečném hodnocení, opět venku, byli všichni
spokojení a těší se, že se v příštím roce opět setkají. Třeba
bude i příznivější doba.
V měsíci říjnu jsme měli připravenou akci v Karlově Studánce. A v listopadu se měl
konat pobyt v Poděbradech. Bohužel mimořádná opatření naplánovaným akcím nepřála…
Alena Procházková,
SNN v ČR, ZO Zastávka

k druhé vlně koronaviru neuskutečnil. V září jsme absolvovali pouze klubovou schůzi. V říjnu už ani schůze klubu
nebyla, ba ani schůze našeho
výboru, stejné to bylo i v listopadu. V říjnu ale přišla pro

náš výbor i klub velice smutná
událost. Dne 18. října 2020 zemřel náš dlouholetý člen a organizátor vycházek Jan Karber. Zapálili jsme mu svíčky
u jeho domu a přinesli květiny.
Budeme na něj vzpomínat!

Klub seniorů
Informace o našem klubu
seniorů byly podány naposledy k srpnu roku 2020.
V září jsme měli jet na druhý letošní zájezd na Prostějovsko. Ten se ale vzhledem
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Poslední rozloučení s J. Karberem

Vycházky se uskutečnily pouze v září, a to tři. První
proběhla 8. září, druhá 15. září
a třetí 22. září. V říjnu ani v listopadu vzhledem k rozmáhajícímu se koronaviru už žádná
vycházka nebyla naplánována.
První zářijová vycházka
vedla do Adamova. Tam jsme
prošli kolem kostela sv. Barbory, šli k Památníku lesníků
a došli až k Alexandrově rozhledně a pak zpět do Adamova.
Na druhou vycházku jsme nejdříve jeli autobusem do Brna
a z Brna vlakem do Čejče.
Z Čejče se šlo směr Kobylí, kolem vinohradu až k rozhledně
a pak zpět do Kobylí, odkud se
všichni vrátili domů.
Na třetí vycházku se jelo nejdříve autobusem do Neslovic
a odtud už pěšky směr Tetčice.
Šlo se přes les až k památnému stromu – buku, jehož stáří se odhaduje na 280–300 let.
Z Tetčic, kde vycházka skončila, jsme se do Zastávky vrátili
autobusem.
Klub seniorů vám přeje
hezké svátky a pohodu v roce
2021.
Zora Stejskalová,
Klub seniorů Zastávka

Vyhlídka z Alexandrovy rozhledny na Adamov, r. v. 1970, foto B. Vinohradský

Stezka nad vinohrady v Kobylí z r. 2018, foto L. Říhová

Památný strom na Bučíně, dub lesní, stáří 280–300 let, obvod 583 cm,
výška 35 m, foto L. Říhová
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Informace od zahrádkářů
Tak jako s každým koncem
roku se opět ohlížíme, co jsme
v uplynulém roce prožili.
Díky dotacím z obce mohla
být opravena budova zahrádkářů v Zastávce, která prošla
významnou rekonstrukcí, při
vjezdu do obce Zastávka si každý může všimnout nové fasády.
Této pomoci obce si nesmírně
vážíme a děkujeme za ni. I když
byl tento rok chudší na setkávání členů, tradiční výstavu
úrody zahrádkářů se podařilo zorganizovat, protože na výpěstky byl naopak rok úrodný.
Dne 19. 9. 2020 při příležitosti
Hornických slavností v Zastávce mohli návštěvníci vidět nejrůznější výpěstky – dýně, cukety, cibuli i velký výběr papriček.
Nechyběla ani vyřezávaná zelenina a domácí zavařeniny. Tímto děkujeme všem vystavovatelům a těšíme se na shledání
v příštím roce.
Hana Procházková,
Zahrádkáři Zastávka
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Oněmělá ZUŠ(?)
Ano, naše škola do jisté míry opravdu oněměla. Ne ovšem
docela, a hlavně, věřme, pouze dočasně.
V období adventu a Vánoc
bývá naše škola obvykle hodně slyšet. Kalendář akcí bývá
„našlapaný“ a mnozí žáci
(a někdy i učitelé) se těší, až
to bude takzvaně za nimi.
Za každým veřejným vystoupením se totiž skrývá spousta
práce, starostí, trémy i obav.
Zřejmě nikoho z nás by před
rokem nenapadlo, že se věci
mohou tak rychle a tak podstatně změnit. Dnes bychom
vystupovali rádi, ale bohužel to není možné. Samozřejmě to všichni chápeme
a jsme s tím srovnáni. Jsou
však mezi námi lidé, pro které je to těžší. Jsou to babičky
a dědečkové žijící v domově
pro seniory, pro něž je v jejich osamění absence koncertů i jiných akcí, a hlavně kontaktů s nejbližšími citelnou
ztrátou. Přejme jim tedy alespoň pevné zdraví a nezapomínejme na ně.
Přes
všechna
aktuální opatření a omezení naše
škola zcela neoněměla. Stále hrajeme, zpíváme, tančíme a tvoříme. Rušno však
není v učebnách, ale někde
ve vzduchu, kudy létají tóny
a informace mezi počítači či
mobily vyučujících a žáků.
Už si na to dokonce i zvykáme. I náš tříletý syn zná pojem „distanční výuka“ a umí
ho i vysvětlit: „Distanční

výuka je, když taťka učí děti
přes počítač.“
Vlastně můžeme být rádi,
že v této době máme alespoň
technologie,
které nám umožní omezeným

způsobem vyučovat a komunikovat. Neumožní nám
ale například soutěžit ve hře
na hudební nástroje, zpěvu či tanci. Mírnou výhodu
zde má výtvarný obor, protože tam můžeme výtvory

Jan Ševela
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studentů prostě odeslat
k posouzení a počkat na výsledek. Tak to udělala naše
paní učitelka Irena Jochová
se svými svěřenci. Zúčastnili
se přehlídky k uctění 75. výročí konce 2. světové války
a k připomenutí obětí holokaustu s názvem „NEZAPOMENEME“, kterou organizovala Univerzita Karlova,
Slovenský inštitút v Prahe a spolek W & ART, z. s.
Do užšího kola postoupila Šárka Klapalová (letošní
absolventka I. stupně), která vytvořila dílo „Naděje“
a ocenění od odborné poroty
získal Jan Ševela (5. ročník)
s dílem „Osvobození“. Oceněným i paní učitelce gratuluji a všem účastníkům děkuji za jejich práci.
Rád bych vám o naší aktuální činnosti napsal více, ale
vypadalo by to podobně, jako
když nás moderátoři televizních sportovních zpráv informovali o tom, jak který
sportovec doma posiluje či
trénuje, protože nám nemohli nabídnout obvyklé informace o nejrůznějších soutěžích a jejich výsledcích. Mohl
bych se také dotknout mnoha
úskalí aktuální formy výuky. Pomineme‑li různé technické problémy s přístroji či
připojením a kvalitou obrazu i zvuku, není vždy snadné například sedmiletému
dítěti vysvětlit, že dělá chybu na druhé stránce v pátém
řádku ve čtvrtém taktu a jak
má správně poskládat prsty
na klávesách a podobně.
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Šárka Klapalová – Naděje

Jan Ševela – Osvobození

Věřím, že se naše školy
i jiná „umlčená“ místa opět
brzy rozezní a my se znovu pustíme do přípravy akcí.
Budeme si toho určitě všichni
považovat. Aspoň chviličku…

Přeji vám všem advent pokud možno bez stresu, pokojné Vánoce, a hlavně, byť
to zní trošku otřepaně…
zdravíčko.
Jiří Skřípek, ZUŠ Rosice

Pohádka pro děti u Regionálního informačního centra Zastávka

Účastnící Gajdefestu při návštěvě Regionální úzkorozchodné železnice

Účastníci Zábavného trojboje

Klub seniorů u Památníku lesníků z r. 1946 nad Adamovem, foto B. Vinohradský

