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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám vás všechny u jarního
čísla Zastáveckého zpravodaje.
Protože jsme neměli možnost
se osobně potkávat, využiji i stránky tohoto periodika,
abych vám popřál hodně zdraví, štěstí, pohody pracovní i rodinné v roce 2021.
Je tomu více než rok, kdy jsou
naše životy ovlivňovány způsobem, který zažil dříve málokdo
z nás. Jsme každodenně konfrontováni se skutečností, že
k zachování možnosti budovat
lepší svět pro naše dětí nestačí,
a pravděpodobně nebude stačit, pouze respektovat vyhlašovaná pravidla, ale budeme
muset začít přemýšlet o osobní odpovědnosti k sobě, k druhým, k přírodě.
Dříve než mnozí z nás čekali,
se podařilo vyvinout vakcíny,
jež by nám ke zvládnutí pandemie mohly napomoci. Pevně věřím, že stejně jako v případě dalších vakcín chránících
lidstvo před smrtelnými chorobami i vakcíny nově vytvořené
pomohou zvládnout i současnou koronavirovou pandemii.
Na druhou stranu máme
za sebou rok, kdy se narodila krásná miminka, vznikla
nová manželství, přátelství,
kamarádství. Lidské vědění
dopomohlo k mnoha důležitým objevům. Doufám, že i vy
jste zažili nemálo nenahraditelných okamžiků, na něž rádi
vzpomínáte. Jako nezdolný
optimista jsem přesvědčen, že
příchod jarních měsíců, teplot
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a sluníčka pomůže v návratu dětí do škol a návratu života do přírody, na sportoviště,
mezi blízké.
Různorodost aktuální výjimečné situace se promítla samozřejmě i do života obce.
Na jedné straně se nepodařilo
realizovat půdní vestavbu základní školy, ani v plném provozu vyzkoušet nově zakoupenou ledovou plochu. Na straně
druhé však probíhá přístavba domu dětí a mládeže, podařilo se nám prosadit výstavbu
přechodu pro chodce se semaforem na ulici Lípová pod
schodištěm ke škole u domova
seniorů. V nejbližší době nás
čeká zásadní změna v podpoře
separace odpadů v naší obci,
kdy výrazně zkrátíme docházkovou vzdálenost pro odpady
plastové, papírové, biologické,
komunální. Předpokládáme, že
dosáhneme důležitého pokroku v množství separovaných
odpadů.
Aktuální informace stále potvrzují, že v letošním roce by
měla proběhnout rekonstrukce silnic ve středu obce, včetně obou křižovatek. Ačkoliv
se na nový stav vesměs těšíme,
asi si dovedeme představit, jaké
dopravní komplikace nás čekají. Předem děkuji za trpělivost.
Zahajujeme rovněž jednání s Jihomoravským krajem
ohledně spolupráce a zřizování
gymnázia, protože jsme se pro
příští školní rok dostali do nepříjemné situace, kdy s námi
nebyly diskutovány záměry

v počtu žáků a tříd gymnázia.
Zastávecké gymnázium a základní škola tvořily vždy organický celek. Domnívám se, že
bychom se mohli vrátit k praxi, kdy žáci obou škol mohou
společně využívat možnosti
poskytované celým školským
areálem.
Musíme se také věnovat publikaci o Zastávce, jejíž dokončení jsme museli přerušit. Máme
před sebou celou řadu úkolů,
plánů, cílů. Zejména se těšíme
na realizaci těch, jež umožní
potkávat se s vámi.
Vážení spoluobčané, je před
námi většina roku 2021. Přál
bych nám všem, abychom naším jednáním a chováním, stejně jako absolvováním očkování, výrazně přispěli k tomu,
abychom mohli nechat zdravotníky se nadechnout k další
péči o naše zdraví, k tomu, aby
naše děti mohly být se svými
vrstevníky ve školách, k tomu,
aby ožila čilým ruchem všechna místa v naší krásné obci.
Těším se na vás a na setkávání s vámi.
Petr Pospíšil, starosta obce

Ilustrační foto
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Výpisy z usnesení z jednání
Zastupitelstva obce Zastávka
25. 11. 2020
ZO schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. 11. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 25. 11. 2020 paní A. Š. a pana P. Š.,
3. plán inventur na rok 2020 majetku obce
Zastávka,
4. „Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“,
5. pronájem pozemku p. č. 986, zahrada, o výměře 130 m 2, panu J. K. za cenu
5 Kč/1 m2/1 rok,
6. prodej pozemku p. č. 86/26, ostatní plocha, o výměře 45 m2, panu D. K. a paní A. B.,
za cenu 150 Kč/1 m2,
7. uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi
obcí Zastávka a společností 3 V & H, s. r. o.,
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod, jehož předmětem je odstoupení od uzavřené Smlouvy o dílo na akci „Půdní vestavba
Základní školy“, a pověřuje místostarostu
obce podpisem tohoto Dodatku č. 1,
8. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int., s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
IČ 27857255, jejímž předmětem je zajištění projektového managementu v rámci projektu s názvem „Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“, a pověřuje
místostarostu obce podpisem smlouvy,
9. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int., s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
IČ 27857255, jejímž předmětem je zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Přístavba učeben a školicího

střediska k DDM, Zastávka“, a pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy.
10. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a společností INNOVA Int., s. r. o.
Rudná 847/10, 703 00 Ostrava -Vítkovice,
IČ 27857255, jejímž předmětem je zajištění
administrace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Přístavba učeben a školicího střediska k DDM, Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy,
11. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka a společností PEND, a. s., Vojanova 1,
615 00 Brno, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – stupeň DPS na akci: „Přístavba
učeben a školicího střediska k DDM Zastávka“ a pověřuje místostarostu obce podpisem
smlouvy,
12. podání žádosti o dotaci na obnovu místních
komunikací na ulici Havířská, Sportovní,
Červený vrch, Domky a na ulici Mánesova
z dotačního titulu MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021 Dotační titul
„A“ – Podpora obnovy místních komunikací,
13. uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Zastávka a INNOVA Int., s. r. o., Rudná 847/10,
703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 27857255, jejímž předmětem je poskytnutí poradenských služeb spočívajících především ve
zpracování a následného podání žádosti o finanční podporu v rámci MMR PORV
pro rok 2021 – DT „A“, „Obnova místní komunikací – Zastávka“, a pověřuje místostarostu obce jejím podpisem,
14. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka
a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČ: 45659176, jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti, poradenství a administrace k žádosti o dotaci na projekt
s názvem „Rekonstrukce multifunkčního
objektu – Dělnický dům v obci Zastávka“
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(dále jen žádost), která bude podána do programu Ministerstva pro místní rozvoj, výzvy DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov (dále jen Program), případně obdobného dotačního titulu, a pověřuje místostarostu obce jejím podpisem,
15. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka
a Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČ: 45659176, jejímž předmětem je zpracování projektové žádosti, poradenství a administrace k žádosti o dotaci na projekt
s názvem „Víceúčelové plochy a sociální
zázemí ve sportovním areálu“ (dále jen žádost), která bude podána do programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, výzvy č. 117d8210H
program – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku a pověřuje
místostarostu obce jejím podpisem,
16. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o zjištění činnosti obecní policie
mezi obcí Zastávka a městem Rosice,
17. uzavření Dodatku č. 2 ke kupní smlouvě mezi obcí Zastávka a společností SSKT, s. r. o., Hlína 67, 664 91 Hlína, IČ
05647363, jehož předmětem bude odstoupení kupní smlouvy na nákup „Elektrického užitkového nákladního automobilu“,
18. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
001030061233/002-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. 675/2 v k. ú. Zastávka v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – Chadim:
NN přip. kab. ved.“, a pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy,
19. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040016285/023
mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je realizace stavby „Zastávka – obnova a kabelizace
NN Sever“ na pozemcích p. č. 325, 327, 328,
1333/1, 10/7, 134/1, 8/1, 133/9, 7/2, 344, 547,
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443/5, 10/1 v k. ú. Zastávka.“, a pověřuje
místostarostu obce podpisem této smlouvy,
20. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040016285/023
mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž předmětem je realizace
stavby „Obnova VN a TS Zastávka sever“ na
pozemcích p. č. 443/6, 550/1, 443/4, 443/1,
443/3, 338, 1265/8, 199/2, 212/1, 326, 162,
159/7, 339/1, 570/8, 577/6, 8/2, 22/2, 11/1,
22/1, 22/3, 21/2, 21/1, 9/1, 9/3, 734/3, 11/2,
537/2, 209/35, 209/23, 22/5 a 23/5 v k. ú.
Zastávka,
21. „Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zastávka“,
22. termíny jednání zastupitelstva obce Zastávka v roce 2021: 27. ledna, 24. února,
31. března, 28. dubna, 26. května, 30. června, 25. srpna, 29. září, 27. října, 24. listopadu, 15. prosince,
23. termíny jednání komise životního prostředí obce Zastávka v roce 2021: 25. ledna,
22. února, 29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 23. srpna, 27. září, 25. října,
22. listopadu, 13. prosince,
24. termíny jednání finančního výboru obce
Zastávka v roce 2021: 25. ledna, 22. února,
29. března, 26. dubna, 24. května, 28. června, 23. srpna, 27. září, 25. října, 22. listopadu, 13. prosince,
25. plán inventur za rok 2020 a zřízení ústřední inventarizační komise a inventarizačních komisí,
26. vyhlášení dotačního programu „Individuální dotace z rozpočtu obce Zastávka na rok
2021“,
27. podporu zajištění nadstandardních služeb
v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a to ve smyslu
zajištění nočních spojů autobusové dopravy mezi obcí Tetčice, městem Rosice a obcí
Zastávka,
28. Program obnovy venkova,
29. uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy mezi
obcí Zastávka a firmou JESTECH, s. r. o.,
Důlní 672/12, 696 18 Lužice, IČ 05357390.
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ZO bere na vědomí:

1. rozpočtové opatření č. 32/2020, 33/2020
a 34/2020 obce Zastávka,
2. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy
a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvkové organizace,
3. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Domu dětí a mládeže
Zastávka, příspěvkové organizace,
4. návrh rozpočtu na rok 2021, návrh odpisového plánu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionálního informačního centra Zastávka, příspěvkové
organizace,
5. informaci o činnosti zřízených příspěvkových organizací a organizačních složek
obce,
6. návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregionu
Kahan, dso,
7. návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice,
8. informace místostarosty obce o činnosti
organizací, jichž je obec Zastávka členem,
nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020…),
9. informace o činnosti výborů zastupitelstva
obce a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce zveřejnit návrh rozpočtu obce na rok 2021 způsobem a v termínu požadovaném platnými právními
předpisy,
2. místostarostovi obce zveřejnit návrh střednědobého výhledu obce na roky 2022, 2023,
2024 způsobem a v termínu požadovaném
platnými právními předpisy,
3. předsedům a členům inventarizačních komisí zahájit práce na provedení
inventarizace,
4. místostarostovi obce znovu informovat obyvatele obce Zastávka o možnosti

systému rozdělování nádob na odpad (na
papír a plasty) k jednotlivým domácnostem,
5. místostarostovi obce informovat Ministerstvo financí ČR o odmítnutí poskytnuté finanční dotace na akci „Půdní vestavba základní školy“,
6. místostarostovi obce informovat Regionální
rozvojovou agenturu Východ Moravy o odmítnutí poskytnuté finanční dotace na akci
„Půdní vestavba základní školy“ a ukončení této investiční akce,
7. místostarostovi obce zveřejnit dotační program „Individuální dotace z rozpočtu obce
Zastávka na rok 2021“.

17. 12. 2020
ZO schvaluje:

1. program jednání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2020,
2. ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva
ze dne 17. 12. 2020 pana Z. S. a pana P. P.,
3. rozpočet obce Zastávka na rok 2021,
4. střednědobý výhled rozpočtu obce Zastávka na roky 2022, 2023 a 2024,
5. odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace na rok 2021,
6. odpisový plán RIC Zastávka, příspěvková
organizace na rok 2021,
7. odpisový plán Dům dětí a mládeže Zastávka,
příspěvková organizace na rok 2021,
8. pronájem pozemku p. č. 1003/30, zahrada,
o výměře 185 m2 a p. č. 1004/4, ostatní plocha, o výměře 35 m2 panu P. K.,
9. prodej pozemku p. č. 1130/4, zahrada,
o výměře 348 m2, manželům M., za cenu
150 Kč/1 m2,
10. prodej pozemku p. č. 167/4, zahrada, o výměře 188 m2, panu J. B., za cenu 150 Kč/1 m2,
11. prodej pozemku p. č. 123/28, zastavěná plocha, o výměře 36 m2, panu V. B., za cenu
300 Kč/1 m2,
12. ceník za služby a za pronájem sportovních
ploch a objektů v majetku obce na rok 2021.
13. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní E. B., jejímž předmětem je
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pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
14. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a manželi J. a N. G., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 2 v bytovém domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
15. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní M. H., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 3 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
16. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem J. M., jejímž předmětem
je pronájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
17. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní T. M., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 5 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
18. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem J. D., jejímž předmětem
je pronájem bytové jednotky č. 8 v bytovém domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
19. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní M. Š., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 9 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 9 v obci
Zastávka,
20. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem R. K., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 3 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 10 v obci
Zastávka,
21. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní N. Z., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 10 v obci Zastávka,
22. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem J. M., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 6 v bytovém
domě na ulici Stará osada č. p. 10 v obci
Zastávka,

8

01 | 2021
23. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem R. M., jejímž předmětem
je pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na ulici Stará osada č. p. 11 v obci
Zastávka,
24. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a panem P. H., jejímž předmětem
je pronájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě na ulici Stará osada č. p. 11 v obci
Zastávka,
25. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní A. Š., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 5 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
26. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní P. K., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 7 v bytovém domě
na ulici Stará osada č. p. 11 v obci Zastávka,
27. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní L. P., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 4 v bytovém domě
na ulici Hutní osada č. p. 14 v obci Zastávka,
28. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní E. Š., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém
domě na ulici Martinská osada č. p. 76 v obci
Zastávka,
29. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní G. K., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém
domě na ulici Martinská osada č. p. 77 v obci
Zastávka,
30. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní R. H., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém
domě na ulici Martinská osada č. p. 573
v obci Zastávka,
31. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní J. L., jejímž předmětem je pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě
na ulici Martinská osada č. p. 574 v obci
Zastávka,
32. uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Zastávka a paní D. M., jejímž předmětem je
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém
domě na ulici Martinská osada č. p. 575
v obci Zastávka,
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33. prominutí nájemného za pronájem prostor
v Dělnickém domě Zastávka v roce 2021 při
příležitosti konání společenských akcí (ples,
schůze) pro organizace a spolky Zahrádkáři
Zastávka, Hasičský sbor Zastávka, Gymnazijní společnost, z. s., SVČ Rosice, Svaz tělesně postižených Rosice, KSČM Zastávka,
TJ Čechie Zastávka, Šachy Zastávka, Klub
seniorů Zastávka, Rybáři, Mighty Shake Zastávka, Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, obl. org. Brno‑venkov, Základní škola
T. G. Masaryka Zastávka, Dům dětí a mládeže Zastávka, Základní umělecká škola, Regionální informační centrum Zastávka, obec
Zastávka,
34. uzavření Smlouvy č.: ZN-001030062580/
001-DURP o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Zastávka
a společností E.ON Distribuce, a. s., jejímž
předmětem je uzavření věcného břemene
v souvislostí s realizací stavby „Zastávka –
Správa železnic: VN kab. sm.“ na pozemcích
1271/19, 1271/20, 774/4, 774/5 a 774/6 v katastrálním území obce Zastávka. Po věcné diskusi bylo přistoupeno k hlasování a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy,
35. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330058253/01 mezi obcí Zastávka a společností E.ON Distribuce, a. s.,
jejímž předmětem je uzavření věcného břemene v souvislosti s realizací stavby „Zastávka – Musil: NN přip. kab. příp.“ na pozemku parc. č. 802/1 v katastrálním území
obce Zastávka, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtové opatření č. 36/2020, 37/2020,
38/2020, 39/2020 a 40/2020 obce Zastávka.
2. neinvestiční příspěvek Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace ve výši 4 990 000 Kč,
z toho na odpisy 352 000 Kč,
3. rozpočet Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace na rok 2021,

4. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace na roky 2022–2023,
5. neinvestiční příspěvek RIC Zastávka, příspěvková organizace ve výši 2 000 000 Kč,
z toho na odpisy 39 000 Kč,
6. rozpočet RIC Zastávka, příspěvková organizace na rok 2021,
7. střednědobý výhled rozpočtu RIC Zastávka,
příspěvková organizace na roky 2022–2023,
8. neinvestiční příspěvek Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace ve výši
550 000 Kč, z toho na odpisy 42 000 Kč,
9. rozpočet Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace na rok 2021,
10. střednědobý výhled rozpočtu Domu dětí
a mládeže Zastávka, příspěvková organizace na roky 2022–2023,
11. rozpočet Mikroregionu Kahan, dso na rok
2021,
12. návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice,
13. informace místostarosty obce o činnosti
organizací, jichž je obec Zastávka členem,
nebo s nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020…),
14. informace o činnosti výborů zastupitelstva
obce a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce Zastávka na rok 2021 zákonným způsobem
a v termínu požadovaným platnými právními předpisy,
2. místostarostovi obce znovu informovat obyvatele obce Zastávka o systému rozdělování
nádob na odpad (na papír a plasty) k jednotlivým domácnostem.
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Plány letošního roku
I když letošní rok nezačal úplně nejveseleji a celý svět pořád bojuje
s pandemií omezující nás na každém kroku, přece jen je třeba
pokračovat na rozpracovaných projektech.
V minulém čísle jsem se již
zmínil o dotaci na přístavbu
učeben a školicího střediska Domu dětí a mládeže Zastávka. V lednu byla zahájena
demolice stávajícího objektu „hangáru“, kterou provedli pracovníci technické čety
obce Zastávka. Díky využití naší technické čety obce se
podařilo ušetřit více než jeden milion korun. A protože
vedení obce počítá i s některými dalšími pracemi, jež budou provedeny vlastními silami, předpokládáme úsporu
asi pěti milionů korun v rámci celé stavby.
V současné době probíhá
příprava výběrového řízení
na dodavatele vlastní stavby.
Pokud vše půjde podle plánu,
tak by mohla být stavba samotná nejpozději v červnu letošního roku zahájena. Vlastní realizaci této stavby samozřejmě
zčásti ovlivní i využití stávajícího areálu domu dětí a mládeže jak v rámci připravovaných
letních táborů, tak i v následujícím školním roce. I přesto
věřím, že nově vzniklé prostory následně povedou ke zkvalitnění mimoškolních aktivit
a radost přinesou především
dětem zapsaných v jednotlivých kroužcích.
Další oblastí, jíž se vedení
obce dlouhodobě věnuje, jsou
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opravy kanalizace a zkvalitnění nakládání jak se splaškovými, tak i s dešťovými vodami.
V letošním roce je plánováno
odstranění havarijního stavu kanalizačního řadu na ulici Havířská, přesněji odvod
splaškových vod z bytových
domů č. p. 253, 254, 255, 241
a 242. Tato investiční akce
bude realizována ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice, kdy dojde
nejen k výměně starého potrubí, ale také k částečnému přeložení trasy kanalizace, a tak
i k odlehčení věcných břemen
z některých soukromých pozemků. Současně je ve fázi
přípravy pokračování rekonstrukce splaškové kanalizace
z ulice Červený vrch směrem
na ulici Sportovní.
Podobně důležitou připravovanou investiční akcí je
oprava kanalizace a zlepšení
nakládání s dešťovými vodami
v lokalitě ulice Babická. V tomto případě intenzivně pracujeme na získání stavebního povolení pro vybudovaní nové
oddílné kanalizace, kdy bychom chtěli především zajistit oddělení splaškových a dešťových vod, tyto by následně
měly být odvedeny do potoku
Habřina. Samozřejmě, že stejně jako tomu bylo při minulých opravách kanalizačních

systémů, bude snahou vedení
obce následně provést opravy
povrchu komunikací. Pokud to
bude nutné, tak dojde i k opravám chodníků. Chtěli bychom
také pokračovat s výstavbou
chodníků a kójí pro nádoby na
odpad na ulici Červený vrch,
s níž jsme začali v závěru minulého roku.
Mimo takzvané stavební akce plánujeme opět přiložit ruku i v oblasti ekologie a péče o přírodu. Jak jistě
víte, vedení obce v minulém
roce uspořádalo anketu zájmu o zapůjčení nádob na separovaný odpad do domácností. Tento projekt je realizován
ve spolupráci s Mikroregionem Kahan dso. V současné
době již byl vybrán dodavatel 240litrových nádob na papír a plast a předpokládáme,
že někdy v měsících červenci a srpnu budou tyto nádoby
distribuovány k občanům, kteří o ně projevili zájem. Nádob
má obec Zastávka získat celkem 500 kusů, a i když řada
domácností již projevila zájem
o jejich zapůjčení, přesto zde
ještě nějakou rezervu máme.
Pokud by se tedy ještě našla
domácnost se zájmem o zapůjčení, může kontaktovat obecní úřad (slečna Slámová, telefon 546 429 048 nebo e‑mail:
slamova@zastavka.cz).
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V letošním roce bychom již
také konečně chtěli pokročit
s výsadbou vegetace v našem
lesoparku. Za poslední tři roky
jsme byli nuceni provést celkem rozsáhlé kácení suchých
borovic v prostoru lesoparku.
Tento stav je výsledkem nejen
sucha panujícího v minulých
letech, ale samozřejmě vliv
na situaci má také stáří stromů. V současné době probíhá
snad již poslední větší kácení
a další fází by mělo být vysazování nových stromů. Předpokládáme, že dojde k výsadbě několika stovek tentokrát
již listnatých stromů, jejichž
složení by měly tvořit buk,
dub, habr a podobně. Pokud
to situace dovolí, bude naší

snahou uspořádat společné
sázení stromů, tedy za účasti všech občanů, kteří o tuto
aktivitu projeví zájem. Určitě o připravované akci budeme veřejnost informovat dostatečně včas.
Rozhodně i nadále intenzivně pracujeme na všech
ostatních projektech, o nichž
jsem psal na konci minulého
roku. Ať už se jedná o rekonstrukci místních komunikací, vybudování bezpečného
přechodu pro chodce na ulici Lípová, zkvalitnění zázemí ve sportovním areálu, ve
sběrném středisku odpadů,
rekonstrukci vnitřních prostor Dělnického domu, opravy
bytových jednotek v majetku

obce a v neposlední řadě pak
již konečně rekonstrukci silnice ve středu obce a přestavbu
stávajících křižovatek. Plánů
je mnoho a vše je otázkou především financí. Vedení obce na
řadu uvedených projektů požádala o dotace z příslušných
dotačních titulů a snad by se
v následujícím období mělo
ukázat, jak budeme úspěšní.
Bez ohledu na tento výsledek
se i nadále budeme snažit některé akce realizovat i z vlastních finančních prostředků a udělat tak zase Zastávku
o kousek krásnější.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Použití příspěvku k částečné úhradě
nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením v roce 2020
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra České republiky
Příjmy

Výdaje

IV. čtvrtletí 2019

54 000,00 Kč

Odvoz komunálních odpadů

154 637,52 Kč

I. čtvrtletí 2020

67 570,00 Kč

Odvoz ostatních odpadů

85 056,33 Kč

II. čtvrtletí 2020

68 790,00 Kč

Silnice – posyp

III. čtvrtletí 2020

75 230,00 Kč

Oprava VO

CELKEM

265 590,00 Kč

CELKEM

8 621,25 Kč
17 274,90 Kč
265 590,00 Kč

RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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Aktualizace kanálů
zastávecké „kabelovky“
V prvních měsících
nového roku si účastníci
zastávecké „kabelovky“ jistě
povšimli změn ve skladbě
dostupných kanálů.
Analogové vysílání se postupně utlumuje, tj. kanály „mizí“ a nadále již nebude
možné je naladit. Změny u digitálního vysílání jsou zapříčiněny v první řadě změnami,
které proběhly v samotných
multiplexech (změna sestavy
vysílaných kanálů). Dále pak
šlo o přesuny na nové kanály

i přímo v rámci našeho televizního kabelového rozvodu. Zde
jsou důvody zejména v záměru efektivně využívat stávající
technologie a dále v řešení potíží některých zařízení účastníků s příjmem vysílání na vyšších frekvencích.
Bohužel, jistá množina přijímačů (ať už jde o televizory nebo set‑top‑boxy) se neumí s přidáním či přeskládáním
kanálů automaticky vypořádat.
Takové přijímače pak vyžadují lidský zásah – v lepším případě stačí přetřídění seznamu,

v horším případě je nutné nové
přeladění.
Do budoucna se připravuje posílení rozvodů, zejména
přechod na optiku v oblastech,
kde se ještě používají metalické kabely.
Potíže a připomínky k provozu (například časté „kostičkování“ obrazu) je třeba hlásit na
tel. čísle 604 919 004, a to nejlépe formou SMS.
Přejeme všem ostrý obraz
a čistý zvuk!
Aleš Dumek,
informační komise obce

Aktuální seznam programů a jejich kanálů (k 20. březnu 2021)
Název stanice

Kanál

Název stanice

Kanál

Nova Sport 1 HD

5

Prima KRIMI

10

CS Mystery

12

Nova HD

5

Prima LOVE

10

Paramount Network

12

ČT2 HD

6

CNN Prima News

10

Nova

12

ČT sport HD

6

Paramount Network

10

ČT1 HD

6

Nova 2

11

INFO TV

12

ČT24

7

Nova Gold

11

Óčko

21

ČT :D / Art

7

Nova Action

11

Óčko Star

21

ČT3

7

Nova Cinema

11

Retro Music Television

21

STV1 HD

8

Joj Family

11

Prima +1

21

STV2

8

Šlágr TV

11

STV3

8

Sport 5

11

JOJ

9

TV Barrandov

11

JOJ PLUS

9

Krimi Barrandov

11

WAU

9

Kino Barrandov

Prima

10

Relax

Název stanice

Kanál

Obecní kanál / Kahan

21

CS Film

22

Spektrum HD

22

JimJam

23

11

RTL

24

12

EuroSport 1

24
24

Prima ZOOM

10

Rebel

12

Vox

Prima MAX

10

TV Seznam

12

Super RTL

24

Prima COOL

10

TV Noe

12

Euro News

24
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RIC INFORMUJE
Ohlédnutí aneb Čím se zabýváme v době covidové.
Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli využít čas,
kdy nemůžeme pořádat kulturní akce naživo, k rozšíření naší
činnosti o takové aktivity, u kterých se s vámi nepotkáváme.
Přečtěte si a posuďte, jestli se nám to podařilo.
Archiv Zastávka
Začátkem roku jsme začali zpracovávat historické fotografie naší obce s využitím
webové aplikace Memoria. Nejdříve jsme se pustili do snímků, které máme v digitální podobě: třídíme je, doplňujeme
popisy a vkládáme do systému.
Věříme, že se nám podaří sestavit kvalitní archiv fotografií
a dalších historických materiálů, jež budou na našem webu
k dispozici pro všechny zájemce o historii Zastávky a okolí.
Sloužit mohou nejen místním
obyvatelům, ale i těm, kteří se
např. odstěhovali a touto formou budou moci na časy strávené v Zastávce zavzpomínat.
Užitečné se stanou třeba i pro
žáky a učitele místních škol.

V další etapě přijde řada
na klasické papírové snímky.
Chtěli bychom požádat o spolupráci všechny, již by byli
ochotni se o svoje historické
fotografie s námi podělit a zapůjčit nám je k oskenování.
Rádi bychom tuto sbírku využívali k pořádání společných
promítání spojených s besedami a povídáním o „starých dobrých časech“. Třeba
tak společně doplníme další údaje o dění nebo osobách
zde zachycených. Bude ji možné využívat také k virtuálním
tematickým výstavám nebo
v případě zájmu k vycházkám ať už naživo, nebo on
‑line a dále třeba k soutěžím
a různým kláním historických
nadšenců.

Skupina Znáte Zastávku?
Nově jsme na Facebooku založili skupinu, do níž se může
přidat každý, kdo v Zastávce
žije, nebo k ní má nějaký vztah.
Cílem tohoto projektu je zapojit co nejvíce lidí do dění v Zastávce, momentálně alespoň
takhle distančně. Do skupiny
přidáváme fotky s detaily, pohledy či zajímavostmi ze Zastávky a poté pod nimi rozvíjíme diskusi, kde se daná fotka
pořídila a co zobrazuje. Svoje příspěvky mohou přidávat
všichni členové skupiny.
Kalendárium na Facebooku
Další virtuální aktivitou je
tzv. KALENDÁRIUM. Na naší
facebookové stránce upozorňujeme na známé i méně
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známé svátky, významné dny
nebo události spojené s minulostí naší obce. Pokud ještě nejste naším fanouškem na Facebooku a kalendárium by vás
zajímalo, neváhejte se k nám
přidat.

Videogalerie na webu
Vzhledem ke změnám v našem programu způsobenými
pandemií jsme začali natáčet
více videí, a proto je nyní náš
web rozšířený o videogalerii.
Zde najdete všechno, co jsme
dosud natočili, a samozřejmě
přidáváme i videa nová.

Virtuální univerzita
Začátkem února jsme odstartovali pátý semestr Virtuální univerzity třetího věku. Pokračujeme druhou částí studia
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českých dějin zahrnující úsek
od 15. do 19. století. Minulý
semestr jsme zahájili společným promítáním v infocentru, ale díky pandemii musely
studentky absolvovat jeho větší část individuálně. Nový kurz
jsme začali opět touto distanční
formou. Jakmile to situace dovolí, budeme opět pokračovat
společnými přednáškami.
On‑line pískování s Jitkou
Martinkovičovou
V únorové virtuální dílně
nám paní Jitka Martinkovičová se svou dcerou Evičkou
představily pískovací sady, a to
především nový set se zastáveckými motivy. Skládá se z pěti
předloh: věže bývalého dolu Julius, Permoníka, bývalého dolu
Herring, hasičského auta a vlakové mašinky. Jsou doplněny
devíti barevnými písky. Pískování je příjemná relaxační činnost vhodná nejen pro děti, ale
i dospělé. Ze samolepicích šablon se odlepují jednotlivé kousky plochy a na ně se pak postupně vysypává barevný písek.
Video jsme zveřejnili na naší
facebookové stránce a poté
umístili i na webové stránky,
kde zůstane trvale. Pískovací
sady Zastávky a Mikroregionu
Kahan si můžete zakoupit v našem infocentru.
Permoníček on‑line
Hádanky a říkanky – hlavní téma dalšího Permoníčka,
jenž musel proběhnout opět
on-line. Básničky doplněné
o protažení tělíček dětí připravila paní Nikola a její dcera Kristýnka. To, jak se jim to

14

povedlo, můžete posoudit sami
na našem Facebooku, webu, či
YouTube kanále.
Šití ponožek on‑line +
soutěž Zastávecká fuska
S blížícím se koncem velmi chladného února jsme společně s místní švadlenou Petrou Koukalovou natočili video
s návodem, jak si můžete sami
doma ušít ponožky. Návod je
velmi jednoduchý, zvládne je
ušít opravdu každý. Při natáčení videa vznikl nápad vyhlásit soutěž o nejoriginálnější zastáveckou fusku.
Semínkovna
V loňském roce jsme založili Semínkovnu, takovou obdobu knihovny, kde se místo knih
půjčují semínka. Byli jsme příjemně překvapeni tím, že o ně
byl velký zájem, a ještě více,
že jste se na distribuci aktivně podíleli a své osivo nám přinášeli. V zimním období jsme
je roztřídili do sáčků a přidali

Obec informuje
Prodlužujeme otevírací
dobu. V pondělí a ve středu
do 17 hodin!
Od 1. 3. 2021 prodlužujeme
naši otevírací dobu, a to zejména kvůli vyzvedávání balíčků ze Zásilkovny. Každé pondělí a středu budeme v RIC mít
otevřeno do 17 hodin! Těšíme se
na vaši návštěvu.

zahradnické poklady ze svých
zahrádek, se kterými se rádi
podělíte, přineste nám je. Určitě někoho potěší. Připomínáme ještě, že osivo nesmí být
mořené a má pocházet z chemicky neošetřovaných rostlin.
Výstava 100 let
od přejmenování Zastávky
RIC Zastávka je zatím stále bez návštěvníků, stejně jako
naše výstava připravovaná
ke 100. výročí od přejmenování Božího Požehnání na Zastávku. Ale o výstavu nepřijdete. Jakmile budeme moci
otevřít, bude výstava k vidění
pro všechny návštěvníky.
semínka od nás. Zatím jsme
pro nadcházející zahrádkářskou sezónu dali dohromady
téměř tři stovky sáčků semen
jak květin a zeleniny, tak také
bylinek.
Doufáme, že na jaře už
bude moci fungovat výměna,
a tak pokud máte ještě nějaké

PŘIPRAVUJEME
Protože v situaci, kdy sestavujeme tento příspěvek, není
jisté, jak to bude s akcemi pro
veřejnost v nejbližší době, zmiňujeme alespoň stručně to, co
pro vás máme zatím připravené. Jakmile to bude možné,
budeme pokračovat v příjemných podvečerech s trénováním mozku. Plánujeme vycházky s holemi, celodenní kurz šití,
Férovou snídani, pro milovníky
vína Jarní ovínění. Doufáme, že
se letos akci podaří uskutečnit,
pokud se nebudeme moci ovíňovat na jaře, tak snad v létě
určitě. Máme také domluveno
„voňavé“ dostaveníčko o aromaterapii a samozřejmě nezapomeneme na Velikonoce.
Po výstavě Zastávka stoletá navážeme výstavou ze dvou fotografických soutěží Mikroregionu Kahan. Sledujte prosím
naše webové stránky, Facebook
a Instagram, kam budeme přidávat další a podrobnější zprávy o tom, co pro vás chystáme.
V příštím čísle Zpravodaje se
také můžete těšit na informaci
o plánovaném překvapení.
Jarmila Helsnerová
a Kateřina Havlová,
RIC Zastávka
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Zprávy z běžeckého světa
tentokrát virtuálně
3. ročník běhu ETIKA ON RUN se uskutečnil
poněkud netradičně, a to ve virtuálním světě.
Zadání znělo jasně: „Váš běh
v jakékoliv podobě (rychlosti,
délce, náročnosti, v lese, obývacím pokoji) se může uskutečnit kdykoliv od 2. do 5. prosince 2020“. A tak jsme si jej
tedy zaběhly a startovným opět
podpořily ÚSMĚVY – spolek
pro pomoc lidem s Downovým
syndromem.
Letošní ročník proběhl především díky velkému nasazení MUDr. Martiny Novotné
z Ústavu lékařské etiky LF MU
Brno, která se nenechala odradit nepříznivou situací spojenou s pandemií a pustila se již
potřetí s nadšením do organizace charitativního běhu. Vymyslela to opravdu skvěle!
Účastníci se tentokrát nepotkali naživo v univerzitním

kampusu Masarykovy univerzity, ale posílali běžecké pozdravy přímo ze svého domova technickému týmu, který
v sobotu 5. prosince 2020 zrealizoval živé vysílání a poté ze
všech příspěvků vytvořil úžasné půlhodinové video, které je
nyní k dispozici na YouTube
a my ho vřele doporučujeme
zhlédnout.
Vzkaz pro lidi s Downovým
syndromem v záznamu poslali mimo jiné Ing. Dana Drábová, Ph.D., prof. MUDr. Cyril
Höeschl, Dr. Sc., JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města
Brna, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Marian
Kacerovský, Ph.D., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., MgA. Martin Glaser, ředitel Národního

divadla v Brně, Jiří Bartoška,
prof. MUDr. Martin Repko, děkan LF MU a mnozí další.
Lidé podpořili spolek Úsměvy nejen svými běžeckými
příspěvky, ale i virtuálním
startovným, které přicházelo v průběhu akce i po ní.
Ke 14. prosinci 2020 se sešly
příspěvky v báječné celkové
částce 68 682 Kč! Výtěžek bude
využit na terapie a na organizaci společného pobytu pro rodiny, jakmile to situace dovolí.
Simča Klímová
& Peťa Kosková

na pěti místech naší země –
V Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Milovicích a na Žebráku. Ale to zdaleka není vše,
celkem se letos oficiálně zapojilo 34 měst, z toho dvě v USA
(Portland, Washington D. C.)
a více než 2000 běžců. A u ničeho z toho nechyběli ani naši
ambasadoři – David a Tomáš
Svobodovi, Jakub Kohák, Miloš

Škorpil, Jiří Ježek, Running2.cz
nebo Tomáš Touha.
I přesto, že oficiální závody
proběhly až 12. prosince 2020,
a to jako první velká běžecká
akce po 2. vlně epidemických
opatření, už 28. října a 28. listopadu 2020 se zapojili běžci nejen z Česka, ale z celého
světa, aby oslavili vznik samostatného československého

Foto z roku 2019

Sokolský běh
Na letošní ročník Sokolského běhu republiky organizátoři jen tak nezapomenou. Kvůli epidemické situaci v Česku
museli původní termín 28. října přesunout na 28. listopadu 2020, ale ani v tomto termínu nebylo možné závody
oficiálně odběhnout. Povedlo se
to až 12. prosince 2020 a Sokolský běh republiky se uskutečnil
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státu pohybem. Běhy se uskutečnily formou tzv. individuální výzvy a běželo se na stovkách míst naší země, ale také
například v Londýně, Dubaji, Sydney, Švýcarsku, Itálii či
Lucemburku.
Pražský závod letos v mužské kategorii ovládl Michal Suchý, za sebou nechal na druhém
místě Tomáše Svobodu, který byl letos rychlejší než jeho
bratr David, olympijský vítěz
z Londýna 2012. Co však bylo
nejdůležitější, byla pohodová
a pozitivní atmosféra, která na
startu i v cíli panovala. Mezi ženami pak byla nejrychlejší Tereza Hlaváčová.
Soudržnost a síla sokolské
komunity se projevila i v zájmu pomoci druhým. Celkem
282 zaregistrovaných běžců
přispělo na charitu částkou
22 800 Kč. Sumu zaokrouhlil na finální částku 30 000 Kč

organizátor akce a šek v této
hodnotě bude předán bratru Jaroslavu Šenkovi, kterému v červnu tohoto roku povodeň zničila dům. Díky této
bratrské a sesterské pomoci je
reálné, že bude moci svůj dům
opravit a znovu v něm plnohodnotně bydlet. A my jsme rády,

že mohl pomoci i Sokolský běh
republiky.
Věříme, že 28. října 2021 se
již všichni zase setkáme na
startu a budeme pokračovat
v tradici Sokolského běhu republiky tak, jak jsme zvyklí.
Simča Klímová
& Peťa Kosková

Hasiči (ne)hodnotili rok 2020
Začátkem každého roku
se vždy schází celá členská
základna místního
hasičského sboru, aby
provedla zhodnocení
své činnosti za rok
předcházející. Bohužel
ten letošní začátek roku
obvyklé shromáždění hasičů
neumožnil, a tak si vlastně
takové malé zhodnocení
přečtou spolu s vámi nyní,
v našem zpravodaji.
Rok 2020 byl z pohledu hasičů zahájen tradičně hasičským

plesem. Tak jako již mnoho let,
i tentokrát se hasiči těšili velké
podpoře. Jak ze strany spoluobčanů, kteří jim přispěli při zvaní na ples, tak sponzorů (prostřednictvím hodnotných darů
do tomboly) a samozřejmě i vysokou návštěvností samotného
plesu. Ihned po uspořádání plesu se naši hasiči začali intenzivně zabývat přípravami úklidové
akce „Ukliďme Zastávku“, oslav
140. výročí založení místního
sboru, letního tábora a mnoha dalších akcí, jež každoročně organizují samostatně, nebo

ve spolupráci s obcí a ostatními spolky v naší obci. Pozadu
nezůstala ani činnost kolektivu
mladých hasičů a naši mladí hasiči se pilně začali připravovat
na soutěže v požárním sportu,
jelikož začátek soutěžní sezóny
už klepal na dveře.
To se však vše změnilo na začátku března, kdy musela být
veškerá hasičská aktivita zastavena z důvodu nastupující pandemie Covid–19. Původní plány se změnily a hasiči
a hasičky zasedli k šicím strojům a téměř měsíc neprováděli
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nic jiného než šití roušek a jejich distribuci nejen občanům
naší obce a blízkého okolí, ale
také do nemocnic a všude tam,
kde jich byl nedostatek. Soutěže v požárním sportu byly pro
rok 2020 zrušeny a naši mladí hasiči si na ně museli počkat
do června.
První soutěží bylo otevřené obvodní kolo v požárním
sportu, které se konalo ve
sportovním areálu TJ Čechie.
Abstinenci jarních soutěží
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prokázala účast soutěžních
kolektivů, kdy se na startovní
čáru postupně postavilo více
než 200 dětí. Druhou soutěží,
již naše děti absolvovaly, bylo
otevřené obvodní kolo v Syrovicích na Brněnsku. I zde byla
účast soutěžících velká, ale
i přesto se naše družstva umístila zhruba ve středu výsledkové tabulky. Následovaly letní prázdniny, a i když už tomu
téměř nikdo nevěřil, podařilo
se nám zrealizovat letní tábor
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pro mladé hasiče v rekreačním
středisku Krkavec u Veselí nad
Lužnicí. Více než 40 dětí pod
vedením zkušených vedoucích
a instruktorů prožilo 14 dní
v krásném prostředí jižních
Čech. Na dobré náladě nikomu neubrala ani přísná hygie
nická pravidla stanovená pro
pořádání táborů.
Na úplném konci prázdnin
hasiči oslavili 140. výročí založení místního hasičského sboru. Poslední srpnovou sobotu
se do naší obce sjeli hasiči se
svojí technikou ze širokého
okolí a v průvodu se od hasičské zbrojnice přesunuli do
sportovního areálu TJ Čechie.
Tady už byl celý den vyplněn
bohatým programem ukázek
činnosti mladých hasičů, zásahů profesionálních i dobrovolných hasičů. Akce vyvrcholila
slavnostním předáním nového dopravního automobilu pro
zásahovou jednotku, předávajícím byl JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje. Úplný závěr oslav pak patřil taneční zábavě.
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V září se naši mladí hasiči ještě stihli účastnit otevřeného okresního kola mládeže
v požárním sportu na sportovním stadionu VUT Pod Palackého vrchem v Brně. Následně
pak bohužel opět činnost hasičského sboru omezila nová nařízení Vlády ČR, což vedlo ke
zrušení všech na podzim naplánovaných akcí a soutěží.
Samozřejmě, že jak na jaře,
tak i na podzim a vlastně až
dosud měla nastavená opatření vlády vliv na činnost samotných hasičů. Hasiči se již
dlouhodobě neschází na hasičské zbrojnici na pravidelné

pondělní schůze, kde se probírala a hlavně plánovala činnost pro další dny, ale schází
se pouze výjezdoví hasiči, a to
za účelem zajištění režimu stálé pohotovosti, služeb, kontroly a údržby zásahové techniky.
Navíc se naši hasiči museli naučit zasahovat u událostí podle nových taktických postupů. Do vybavení všech vozidel
přibyly respirátory, dezinfekce, ochranné obleky, ochranné
štíty a řada dalších prostředků
chránících před nákazou Covid–19. I přesto zastávečtí hasiči byli a jsou i nadále připraveni kdykoliv vyjet k pomoci
a v případě potřeby odpovědně a profesionálně zasáhnout.
V roce 2020 jednotka zasahovala celkem u 65 událostí,
z nichž tvořily požáry 18 událostí, technické pomoci 22 událostí a ostatní činnost jednotky (kácení stromů pro občany
a obec, čištění kanalizace a podobně) činila 25 událostí. Mimo
tuto činnost samozřejmě naši
výjezdoví hasiči prováděli po
celou dobu pandemie dezinfekce veřejných prostor, autobusových zastávek, dětských
hřišť a podobně. Jednotka byla

obcí vybavena také dvěma ionizátory, s nimiž v pravidelných
intervalech zajišťuje ionizaci
prostor všech tří mateřských
školek, učeben pro 1. a 2. ročník základní školy a prostor Regionálního informačního centra Zastávka.
Rok 2020 by pro všechny
náročný, ale přesto se podařilo našim hasičům i nadále dostát svému hesla „Bohu ke cti –
bližnímu ku pomoci“. To by se
však nikdy nemohlo podařit
bez podpory našich spoluobčanů, obce Zastávka a všech
spolupracujících organizací.
A za to bychom chtěli všem ze
srdce poděkovat. Moc si této
vaší podpory vážíme. Na závěr mi dovolte, abych vám nejen jménem svým, ale jménem
všech zastáveckých hasičů popřál především hodně zdraví, pohody a optimismu. A jak
se dnes moderně říká: myslete
pozitivně, buďte negativní, ale
o to více se usmívejte. Tahle
nepříjemná doba jednou skončí, začneme zase všichni normálně žít a na to zlé jistě rychle zapomeneme.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

Informace STP Rosice
Ve spolupráci s KIC Rosice
zajišťujeme promítání
pro seniory v kině
Panorama Rosice.
V loňském roce jich bylo
plánováno devět, podařilo
se uskutečnit pouze tři.

V lednu to byl film Poslední
aristokratka. Pro velký zájem
se promítal dvakrát a celkem
ho vidělo 270 diváků. V únoru to byl film Šťastný nový rok.
Kvůli karanténě pokračoval
program až v září filmem Kouzelné pírko.

Další plánované akce byly
zájezdy, celkem naplánovaných bylo pět, avšak uskutečnily se pouze dva. První
byla návštěva Flory Olomouc
v srpnu. Druhý se konal
v září, kdy jsme navštívili zámek Plumlov. Po obědě jsme
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se přesunuli do Čech pod Kosířem, kde jsme se podívali do
místního krásného zámku. Po
prohlídce jsme došli k Muzeu
kočárů. Průvodce expozicí je
velký odborník, který pracuje na renovaci kočárů. Jeho výklad byl perfektní. Třetí zájezd do Valtic se již nekonal.
Ani další dva zájezdy do termálních lázní Mosonmagyaróvár v Maďarsku se kvůli nákaze nemohly konat.
V našem plánu byla dvě posezení s harmonikou ve vinném sklípku pana Vyhnalíka
v Lukovanech. Únorové proběhlo ke spokojenosti všech

účastníků. Druhé, na Martinskou husu, se neuskutečnilo.
Každoroční setkání s tramp
skou skupinou Olymp v restauraci na hřišti Slovanu
Rosice se také neuskutečnila. Měla se konat na Velikonoce, další na Mikuláše.
Také výroční členská schůze STP Rosice, připravená na
březen v Dělnickém domě na
Zastávce, se nemohla uskutečnit pro omezení počtu
přítomných osob. Ze stejného důvodu se schůze neuskutečnila ani na podzim.
Poslední akcí v prosinci
2020 bylo rozdání vánočních
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balíčků pro naše imobilní
členy.
V této těžké době bych chtěl
poděkovat členům našeho výboru za práci při uskutečnění
těchto akcí. Také děkuji městu
Rosice, obcím Zastávka a Tetčice za dotace, bez nichž bychom nemohli většinu akcí
uskutečnit. Věřím, že v tomto roce 2021 se zdravotní situace zlepší, abychom se mohli opět setkávat bez omezení.
Bohumil Klíma,
STP Rosice

inzerce

20

Školství

Distanční vzdělávání
ve školských organizacích
Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych vás
stručně seznámil s aktuální
situací ve školských
organizacích, jejichž
činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka,
příspěvková organizace.
Jak jste jistě zaznamenali, dne
26. února 2021 vydala vláda ČR
krizové opatření č. 200, kterým
nad rámec dosavadních opatření mimo jiné zakázala osobní přítomnost dětí v mateřské
škole a také dětí 1. a 2. ročníků
v základní škole, jež se do této
doby mohly účastnit prezenční výuky ve škole. Všichni pedagogičtí pracovníci tak začali
formou práce home office zajišťovat vzdělávání všech žáků základní školy a dětí s povinnou
předškolní docházkou v mateřské škole formou distančního vzdělávání. Zároveň byla
přerušena činnost školní družiny. Výše uvedené opatření vlády bylo následně prodlouženo
minimálně do 28. března 2021.
Zda je v době, kdy čtete tyto
řádky, již prezenční výuka obnovena, záleží na aktuální epidemiologické situaci.
V podmínkách naší školy
má distanční vzdělávání následující podobu. Vzdělávání
žáků základní školy probíhá
ve dvou formách. Všichni žáci
se musí povinně účastnit on
‑line výuky prostřednictvím

videokonferencí, která probíhá v rozsahu 8 až 9 hodin týdně ve třídách prvního stupně
a 10 až 12 hodin týdně ve třídách druhého stupně. Výuka tímto způsobem zahrnuje
většinu předmětů s výjimkou
tzv. „výchov“. Tento formát výuky je doplňován tvorbou a zasíláním výukových materiálů,
kvízů a testů, atp., jež na každý týden připravují učitelé a zadávají je prostřednictvím aplikace Učebna v rámci platformy
Google.

Také díky tomu, že škola nabídla a poskytla potřebnou techniku žákům, kteří
doma neměli vhodné technické zázemí a vybavení, probíhá v současné době distanční výuka bez větších potíží.
Je však třeba si uvědomit, že
distanční vzdělávání má svoje limity. Nemůže zcela nahradit klasické prezenční vzdělávání žáků, a proto bylo nutné
upravit – redukovat vzdělávací obsah. Ve výjimečných případech, pokud žáci a zákonní
zástupci mají z různých objektivních příčin potíže se zvládnutím digitálních technologií,
mají možnost vyzvedávat si

a následně odevzdávat zadané
úkoly v listinné podobě při dodržování mimořádných opatření přímo ve škole. Změnu také
zaznamenala práce asistentů
pedagoga, kteří kromě účasti
na videokonferencích nabízejí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami individuální vzdělávací hodiny ve škole.
O individuální konzultace
ve formátu 1:1 s konkrétním
vyučujícím si mohou požádat
i ostatní žáci.Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pokračuje také realizace
dalších doporučených podpůrných opatření (pedagogické intervence a předměty speciálně
pedagogické péče) formou videokonferencí. Za velmi důležitou považujeme také komunikaci se zákonnými zástupci
probíhající prostřednictvím
aplikace Bakaláři/Komens.
V mateřských školách je zajišťováno vzdělávání dětí majících povinnou předškolní docházku, tzv. předškoláků. Jako
již ověřený způsob jsme zvolili
předávání vzdělávacích materiálů prostřednictvím e-mailů,
případně osobní předávání materiálů v listinné podobě přímo
v mateřských školách. Vzhledem k tomu, že i toto vzdělávání je povinné, musí škola
vyžadovat od zákonných zástupců stručnou formu zpětné vazby, aby mohla účast dětí
na distančním vzdělávání ověřit a doložit.
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Školství
Domnívám se, že přes veškerou snahu všech participujících na vzdělávání žáků základní školy a dětí s povinou
předškolní docházkou je zřejmé, že s důsledky distančního
vzdělávání se budeme vyrovnávat po návratu k „normální“
výuce dlouhou dobu. Z mého
pohledu nebude největším

01 | 2021
problémem neprobrané učivo
(učební obsah základní školy je
podle mého názoru stejně předimenzován), ale prohlubující se rozdíly v úrovni znalostí
mezi žáky a především omezení
sociálního kontaktu dětí s vrstevníky, stejně jako dlouhodobá
absence pravidelného „režimu“
a povinností, jež přináší pouze

pobyt žáků v třídních kolektivech přímo ve škole. Jsem proto
přesvědčen, že se většina vyučujících, rodičů i žáků v současné době shodne na společném
přání: brzký návrat žáků a dětí
do školy. Samozřejmě, pokud
to bude pro všechny bezpečné.
Zdeněk Strnad, ředitel školy

DDM Zastávka v roce 2021
Od prvního lednového týdne
roku 2021 bylo v našem
„domečku“ rušno a živo.
Děti vystřídali zaměstnanci
technické čety obce Zastávka.
V průběhu ledna byl demontován hangár u budovy DDM
a plocha je již připravena na
započetí stavebních prací. V období let 2021 a 2022 bude v areálu DDM postavena nová budova s několika učebnami a sálem.
Díky přístavbě bude možné rozšířit nabídku kroužků pro širokou veřejnost a stávající kroužky budou probíhat v nově
vybavených místnostech. Tyto
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stavební práce neohrozí průběh našich příměstských táborů a jsme rádi za váš trvající
zájem. Programy táborů jsou již
připraveny a chybí zaplnit poslední volná místa. Pro léto 2021
jsme připravili témata s detektivním motivem, šermířskými
legendami, herním game over
a další. Nechybí i tradiční výtvarný duhový týden, sportovní tábor, fotbalové soustředění
a pro větší děti airsoftový tábor.
Doufám, že letošní léto k nám
bude počasím přívětivé a všichni táborníci si odnesou mnoho
krásných zážitků.
Mimo stavebních prací nás
potkalo velké omezení činností, i přesto se snažíme v rámci zákonných možností pořádat akce. Ze všech kroužků se
nám zatím daří alespoň on‑line
kroužky přípravy matematiky
a českého jazyka k přijímacímu
řízení na střední školy pro deváťáky zastávecké základní školy. Výtvarné kroužky nahradily
domácí výtvarné dílny. Vedoucí kroužků nachystali materiál a pracovní návod, vše si poté
zájemci vyzvedli v DDM a doma

si výrobek vytvořili sami. Nám
udělali radost alespoň fotkou jejich tvorby. Vedoucí kroužků se
již těší, až budou moci přivítat
nazpět svoje žáky.
Než se tak stane, budeme
pokračovat alespoň v outdoorových akcích. V prvních měsících roku jste mohli prověřit
svoje znalosti v Zastáveckém
toulání. Nejen sportovní úkoly
jste mohli plnit o jarních prázdninách. Březen jsme začali sedmidenní výzvou, která byla mixem sportovních i výtvarných
úkolů, další úkoly chtěly osobní odvahu a odhodlání. Pokračovali jsme vědomostní soutěžní procházkou lesoparkem
Hrátky se zvířátky, kterou vystřídala velikonoční hra. I na
duben plánujeme vědomostní a sportovní akce. Můžete
se těšit i na domácí výtvarné
dílny. Chcete vše vědět přesně a aktuálně? Není nic lehčího. Sledujte naše internetové
stránky www.ddmzastavka.cz
nebo náš facebookový profil
ddmzastavka.
Michal Kříž,
za pracovníky DDM

Zastávecké toulání

UŽIJTE SI KAHAN!

Zajímá vás
dění v obcích
Mikroregionu
Kahan?

Hledáte zajímavé
tipy na výlety,
máte rádi krásné
fotografie?

Víte, že se zde
ještě před pár
desítkami let
dolovalo černé
uhlí?

A že se nám
tu procházely
hlavní postavy
slavné Pohádky
máje?

TAK SI KAHAN UŽÍVEJTE POŘÁD:
s webem Mikroregionu Kahan mikroregionkahan.cz
s facebookovými stránkami Mikroregionu Kahan facebook.com/mikroregionkahan
s instagramovým účtem Mikroregionu Kahan instagram.com/mikroregionkahan
se skupinou facebook.com/groups/mikroregionkahan

Čtěte rozhovory a lidské příběhy
z vašeho okolí.
Ponořte se do historie a zajímavostí,
o nichž jste třeba ještě neslyšeli.
Účastněte se soutěží.
Vyrážejte s námi na výlety.
Sledujte aktuální dění.
A také sami zpravodajství vytvářejte.

#mikroregionkahan
#uzijtesikahan

