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Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,

také druhé číslo letošního ročníku Zpravodaje je 
pro Vás připraveno a přináší Vám zprávy, zajíma-
vosti a informace o Zastávce a životě v ní.

Svou činnost na  stránkách Zpravodaje předsta-
vují nebo bilancují zastávecké spolky a organizace 
(hasiči, TJ Čechie, šachisté Sokola, ZUŠ a ZŠ, DDM, 
Klub seniorů, zahrádkáři, …). V rubrice Na aktuál-
ní téma je představen jeden ze hmatatelných výsled-
ků působení Mikroregionu Kahan dso, Zastávecká 
sekce Vlastivědného spolku dále pro toto číslo zpra-
covala materiály a texty týkající se Masarykovy stu-
dánky a historie jejího jejího vzniku.

V  rubrice Obec informuje se opět dotkneme 
tématu separace odpadů, zajímavé nepochybně 
budou i další příspěvky týkající se obce a obecní-
ho úřadu, např. reakce na  téma úpravy schodiště 
ke škole, zhodnocení „obecní exkurze“ a další.

S přáním pěkného léta se na shledanou na konci 
prázdnin těší…

redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám, jmé-

nem zastupitelstva obce a  jmé-
nem svým především, popřál 
příjemný konec jara a  stejně 
krásný vstup do  léta. Doufám, 
že budete mít možnost využít 
letních měsíců a případně letní 
dovolené k  načerpání potřeb-
ných sil k  tomu, abyste moh-
li i  nadále dělat radost sobě 
i svým bližním.

Obec Zastávka bude letní 
měsíce očekávat se značným 
napětím. V tomto období pad-
ne rozhodnutí o  přidělení do-
tace pro dvě zásadní stavby  – 
dokončení kanalizace v  obci 
a přístavba základní školy. Pří-
padná realizace těchto staveb 
významně zasáhne a  ovlivní 
život naší obce na  mnoho let 
dopředu, protože objem těchto 
dvou staveb činí takřka 150 mi-
lionů korun. Přestože máme 
zažádáno o  poměrně význam-
né dotace, systém průběžného 
financování vyžaduje, aby obec 
měla na  realizaci dostatek fi-
nančních prostředků. Navíc 
i  samotné vlastní zdroje obce 
dosahují takřka 30 milionů ko-
run. Vzhledem k tomu, že tato 
výše přesahuje celý roční roz-
počet obce, je zřejmé, že obec 
bude nucena si na  financování 
těchto akcí vzít úvěry.

I  při jednání o  případném 
financování těchto akcí máme 
na  mysli jednu základní věc. 
Vnitřní život obce včetně kul-

turních, spolkových, sportov-
ních a  volnočasových aktivit 
musí být zachován.

Přesto však případná reali-
zace, zejména dostavby kana-
lizační sítě, významně ovlivní 
život v  naší obci. V  případě 
úspěchu při získání dotace bu-
dete samozřejmě přesně infor-
mováni o termínech a průběhu 
realizace této akce.

Krátce bych se chtěl zmínit 
o  situaci v  lokalitě Martinská 
osada, které se obšírněji vě-
nuje ve  svém článku členka 
zastupitelstva Mgr.  J. Baštařo-
vá. Úvodem bych chtěl říct, že 
jsem ve  funkci starosty obce 
10  let a  některé záležitosti 
pro mne byly, jsou a  budou 
nepřekročitelnou záležitostí. 
Nemám v úmyslu podlehnout 
líbivé politice a  dělit občany 
podle jakýchkoliv jiných hle-
disek než těch, zda se někdo 
chová jako slušný člověk, či 
tak nečiní a snaží se jen zneu-
žívat všeho, co stát umožňuje. 
V  průběhu svého funkčního 
období mohu s  čistým svědo-
mím konstatovat, že obec ni-
kdy neobdržela finanční pro-
středky určené pro některou 
ze skupin obyvatel. Proto jsme 
se vždycky snažili, aby tyto 
prostředky byly užity ku pro-
spěchu většiny. Tímto způso-
bem se neřídím jen já, ale měl 
jsem vždy štěstí i na členy za-
stupitelstva, kteří tento princip 
rovněž preferují.

V  poslední době se objevily 
diskuse k problematice bydlení 
v Martinské osadě. K její obno-
vě chci říct jen jedno. Myslím 
si, že tato lokalita si zaslouží, 
aby byla upravena a  pokud 
možno zkrášlena v  podobném 
duchu, jak se to stalo v  centru 
obce. Aby byl zachován, pří-
padně zmenšen počet obyvatel, 
a především: aby byla odstraně-
na místa neustálého přibývání 
nepořádku. Naopak, aby tato 
místa byla využita k  možným 
příjemným aktivitám. Je smut-
né, že většina obyvatel v  této 
lokalitě tuto práci dělala a dělá 
z  vlastních prostředků a  obec 
musí hledat vlastní a  dotač-
ní prostředky k  tomu, aby tak 
učinila v  místech, kde zájem 
o zlepšení je čistě v rovině teo-
rie a jak se někdy říká i „prázd-
ných tlachů“. Nicméně bychom 
chtěli, aby došlo ke  zlepšení 
situace, a  proto činíme kroky 
k  tomu, aby se tak v  dohled-
né době i  stalo. Připomínám 
však základní myšlenku, která 
je nepřekročitelná  – má dojít 
ke zlepšení života obyvatel, kte-
ří zde žijí.

Vážení spoluobčané, děkuji 
Vám za  pozornost, kterou jste 
věnovali mému článku a  ještě 
jednou Vám přeji především 
hodně zdraví, štěstí, pracovních 
i osobních úspěchů. 

Petr Pospíšil, 
starosta obce

SLOVO STAROSTY
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Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. odvolání pana Zahradníka z  funkce člena 
kontrolního výboru z pracovních důvodů

2. kooptování pana Jana Chmelíčka za  člena 
kontrolního výboru zastupitelstva obce

3. rozpočtové opatření číslo 2/2008
4. uzavření smluv o poskytnutí finančních pro-

středků z  rozpočtu obce ve  výši stanovené 
finančním výborem s  těmito organizacemi: 
Klub důchodců při OS pracovníků hornictví, 
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, o.s., 
DC YO-YO Zastávka, Zahrádkáři Zastávka, 
HCM Slovan Rosice

5. výsledky řádné inventarizace majetku obce 
Zastávka ke dni 31. 12. 2007

6. předložení projektu Zvýšení kapaci-
ty Základní školy a  Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov 
za  účelem vzdělávání znevýhodněných sku-
pin Regionální radě regionu soudržnosti 
NUTS II Jihovýchod za účelem získání dotace 
z regionálního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod a v případě jeho přijetí se zava-
zuje zajistit zdroje financování po celou dobu 
realizace projektu. Rozhodnutí o  uvolnění 
zdrojů projedná zastupitelstvo na  prvním 
zasedání po oznámení výsledku schvalování 
žádostí o dotaci.

7. mandátní smlouvu MVR-1080019 s  firmou 
Renards, s. r. o. na zajištění přípravy a realiza-
ci veřejné zakázky „Přestavba a rekonstrukce 
školy“

8. přílohu k mandátní smlouvě MVR-1080019 
s  firmou Renards, s. r. o., kterou Obec 
Zastávka uděluje zmocněnci firmě Renards 
plnou moc

9. mandátní smlouvu MVR-1080018 s  fir-
mou Renards, s. r. o. na  zajištění přípravy 

a realizaci veřejné zakázky „Výstavba hasičské 
zbrojnice“

10. přílohu k mandátní smlouvě MVR-1080018 
s  firmou Renards, s. r. o., kterou Obec 
Zastávka uděluje zmocněnci firmy Renards 
plnou moc

11. hospodaření Základní školy a Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov 
za rok 2007

12. využití kladného výsledku hospodaření 
ve  výši 393 290,59  Kč do  rezervního fon-
du příspěvkové organizace Základní škola 
a  Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

13. výměnu bytu č. 4 a bytu č. 1 Stará osada 10, 
mezi panem Davidem Pinčiarem a  panem 
Martinem Grégrem

14. prodloužení nájmu do 31. 12. 2013 na restau-
raci Dělnický dům

15. uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy s pa-
nem Vladimírem Blažejovským na pronájem 
restaurace v Dělnickém domě do 31. 12. 2013

16. zařazení kanalizace v  ulicích U  Školy, 
Sportovní, Nádražní, Brusy a  Komenského 
do majetku obce Zastávka

17. uzavření dodatku č.  4 ke  Smlouvě o  vkladu 
majetku ze dne 22. 1. 2003 uzavřené dle § 38 
z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a dle stanov Svazku vo-
dovodů a kanalizací Ivančice

18. prodej pozemku p.  č. 142/7 o  výměře 
97m2 manželům Novotným, Domky 109, 
Zastávka.

19. pronájem pozemku p. č. 986 o výměře 196 m2 
jako zahrady panu Dušanu Jarošovi, Havířská 
242, Zastávka za cenu 5 Kč/m2

20. zrušení čl. X kupní smlouvy uzavřené s paní 
Márií Svobodovou, Havířská 238, Zastávka

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 2. 2008
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Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. platbu za sečení travních ploch pro rok 2008 
ve výši 1,50 Kč /m2 za plochy větší než 1000m2

2. rozpočtové opatření číslo 3/2008
3. uzavření smlouvy o  poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč 
s organizací Sokol Zastávka

4. výši odměn starosty a  místostarosty obce 
dle novely č.  79/2008Sb., nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstva (pro rok 2008) s plat-
ností od 1. 2. 2008 (viz příloha)

5. výši odměn předsedům výborů a  komisí 
ve výši 1240 Kč/měsíc, členům výborů a ko-
misí 1010  Kč/měsíc, členům zastupitelstva 
510 Kč/měsíc dle novely č. 79/2008 Sb., naří-
zení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členům zastupitelstva (pro rok 
2008) s platností od 1. 3. 2008 

6. hospodářský výsledek bytového hospodářství 
ve výši 144 533,11 Kč

7. převedení částky po  zdanění ve  výši 
109 973,11 Kč do fondu hospodářské činnosti 
a převedení daně z příjmů ve výši 34 560 Kč 
do rozpočtu obce

21. zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce Zastávka

22. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní ško-
ly a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno venkov

23. uzavření darovací smlouvy mezi Obcí 
Zastávka a  paní Michaelou Francovou 
o  převodu pozemku p.  č. 119/27 o  výměře 
1216 m2 – chodník, parkoviště a zelená plo-
cha u  bytových domů č. p.  594 a  č. p.  595 
na ulici Sportovní

24. uzavření darovací smlouvy mezi Obcí 
Zastávka a firmou Univers s. r. o. o převodu 
pozemků p. č. 999/6 o výměře 464 m2 na uli-
ci Havířská  – ve  prospěch obce bude zříze-
no věcné břemeno, dále p. č. 47/17 o výměře 
29 m2 a p. č. 47/18 o výměře 32 m2 na ulici 
Kloboučky

25. uzavření směnné smlouvy, kterou se pře-
vádí pozemky p.  č. 1129/8 o  výměře 9 m2, 
p. č. 1129/9 o výměře 31 m2 a p. č. 1129/15 
o výměře 12 m2 do vlastnictví obce, pozem-
ky p. č. 1129/10 o výměře 4 m2, p. č. 1129/11 
o výměře 4 m2, p. č. 1129/12 o výměře 2 m2, 
p.  č. 1129/13 o  výměře 3  m2, p.  č. 1129/14 

o výměře 4 m2 a p. č. 1129/16 o výměře 29 m2 
do vlastnictví firmy Univers s. r. o.

Zastupitelstvo neschvaluje:

1. prodej ani pronájem pozemků p.  č. 1245 
a 1248, a to vzhledem k plánované výstavbě 
komunitního bydlení.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

2. informace o činnosti DDM 
3. využití neinvestiční dotace poskytnuté v sou-

vislosti s  činností azylového zařízení za  rok 
2007.

Zastupitelstvo ukládá:

1. starostovi obce zahájit práce na  projektové 
dokumentaci na realizaci komunitní výstav-
by v lokalitě Martinská osada.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 3. 2008
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8. složení výběrových komisí na  akce vý-
stavba has. zbrojnice, přístavba školy: Petr 
Pospíšil (starosta), Zdeněk Milan (místosta-
rosta), Petr Krupica (předseda stav. komi-
se  – případně komisí vybraný náhradník), 
Bronislav Leitner (předseda fin. výboru  – 
případně výborem vybraný náhradník), 
Jaroslava Baštařová (předsedkyně kontr. 
výboru  – případně výborem vybraný ná-
hradník), Ladislav Kavřík (zástupce konz. 
firmy Renards); v případě školy dále Zdeněk 
Strnad – ředitel školy

9. podání žádosti o příspěvek na vytvoření pra-
covních příležitostí v rámci veřejně prospěš-
ných prací na Úřad práce Brno-venkov

10. navýšení počtu pracovních sil o 1,00 úvazku 
(dělník nádvorní skupiny) do 31. 12. 2008

11. bezplatný pronájem ploch v areálu TJ Čechie 
Zastávka pro pořádání oslav Svátku práce 
dne 1. 5. 2008

12. výši neinvestičních příspěvků za žáka Základní 
školy a  Mateřské školy T.  G.  Masaryka 
Zastávka, okres Brno-venkov (viz příloha)

13. ZO schvaluje výši neinvestičních příspěv-
ků za  žáka Základní školy a  Mateřské ško-
ly T.  G.  Masaryka Zastávka, okres Brno-
venkov  – detašované pracoviště Mateřská 
škola Babice u Rosic (viz příloha)

14. směnu pozemků mezi Obcí Zastávka 
a Jihomoravským krajem: pozemky p. č. 211/2 
a  211/3 směnit za  pozemky před garážemi 

na  ulici Červený vrch. Jedná se o  pozemky 
p. č. 209/24, 209/25, 209/26, 209/27, 209/28, 
209/29, 209/30, 209/31, 209/32, 209/33, 
209/34 

15. nákup schránek a  sáčků na  psí exkrementy 
a  zahájení zkušební instalace těchto zaříze-
ní ve  vytypovaných lokalitách katastrálního 
území obce Zastávka

16. připomínky k záměru výstavby „Logistického 
areálu IDEA nábytek – Rosice u Brna“, k. ú. 
Rosice u Brna, okr. Brno-venkov

17. ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o umož-
nění uložení části kanalizační sítě na pozem-
ku vlastníka s firmou PASO Brno, a. s.

18. uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odbě-
ru elektrozařízení prostřednictvím mobilní-
ho svozu s firmou ASEKOL s. r. o.

19. záměr koupě části pozemku p. č. 769
20. dodatek č. 1 ke kupní smlouvě B – 14/01
21. uzavření kupní smlouvy o  prodeji pozem-

ku p. č. 315/24 o výměře 113 m² manželům 
Kellnerovým za cenu 300 Kč/m2

22. vyřazení investiční akce  – výstavba garáže 
v areálu TJ Čechie.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

2. výroční zprávu o činnosti DDM za rok 2007.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 23. 4. 2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. uzavření podnájemní smlouvy s panem Atabaf 
Dildžachbek v bytě na Staré osadě 9 na dobu 
určitou do 31. 12. 2008

2. uzavření smlouvy o poskytnutí finančních pro-
středků z rozpočtu obce ve výši 15 000 Kč s or-
ganizací Gymnazijní společnost o. s., Zastávka

3. rozpočtové opatření číslo 4/2008
4. termín mimořádného jednání zastupitelstva 

obce dne 7. 5. 2008
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5. uzavření Smlouvy o  bezúplatném převodu 
vlastnictví mezi Obcí Zastávka a Svazkem vo-
dovodů a kanalizací Ivančice

6. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o pře-
vodu majetku mezi Obcí Zastávka a Svazkem 
vodovodů a kanalizací Ivančice

7. prohlášení vlastníka bytových domů č. p. 568 
a 569 na Staré osadě

8. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického 
domu Svazu neslyšících a  nedoslýchavých 
v ČR na 20. 5. 2008 – členská schůze

9. dohodu o  vytvoření pracovních příležitostí 
v  rámci veřejně prospěšných prací a  poskyt-
nutí příspěvku, spolufinancování ze státního 
rozpočtu a  Evropského sociálního fondu č. 
BOA-VL-67/2008

10. smlouvu o  připojení k  distribuční soustavě 
č.  700057102000010  – připojení multifunkč-
ního zařízení na hřišti 

11. smlouvu o  připojení k  distribuční sousta-
vě č.  320020002443  – připojení hasičské 
zbrojnice

12. smlouvu o dílo „Zastávka – dokončení kana-
lizace“ – zajištění inženýrské činnosti, zpraco-
vání žádosti o  dotaci a  případná aktualizace 
a zapracování podkladů na základě připomí-
nek SFŽP

13. závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso 
ve  znění zveřejněném na  úřední desce obce 
Zastávka a předneseném starostou obce

14. přijetí dotace z  Operačního programu 
Životního prostředí poskytnutou Státním fon-
dem životního prostředí ČR na investiční akci 
„CZ.1.02/4.1.00/07.00269 Sběrné středisko 
odpadů Zastávka u Brna“

15. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a  využití odpadů z  obalů 
mezi Obcí Zastávka a  společností EKO  – 
KOM, a. s.

16. uzavření Dohody o spolupráci a zřízení místa 
zpětného odběru použitých světelných zdro-
jů pocházejících z  domácností mezi Obcí 
Zastávka a společností Ekolamp s. r.o.

17. uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Zastávka 
a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r. o. 
na vypracování změny č. III Územního plánu 
sídelního útvaru Zastávka

18. uzavření Smlouvy o  připojení k  distribuční 
soustavě mezi Obcí Zastávka a  společností 
Jihomoravská plynárenská, a. s. v rámci inves-
tiční akce „Výstavba multifunkčního zařízení 
v areálu TJ Čechie Zastávka“

19. smlouvu o  převodu členských práv a  povin-
ností v bytovém družstvu a majetkovém vypo-
řádání (převod bytu v domě č. p. 570 převádě-
jících manželů RSDr. Petra Zoufalého a Emílie 
Zoufalé na nabyvatele Mgr. Michala Krále)

20. smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu (věcné bře-
meno budoucí povinné obce Zastávka ve pro-
spěch budoucího oprávněného E.ON ČR a. s. 
na pozemku p. č. 852 v k. ú. Zastávka – úprava 
přípojky NN v ulici Dvořákova)

21. smlouvu o zřízení věcného břemene – (věcné 
břemeno povinné obce Zastávka ve prospěch 
JMP Net, s. r. o. na pozemcích p. č. 1043, 1086 
a 1127 v k. ú. Zastávka – zřízení a provozování 
plynových zařízení)

22. prodej pozemku p.  č. 175/3 o výměře 19 m² 
panu Janu Slámovi, Hutní osada 544, Zastávka, 
za cenu 300 Kč/m²

23. prodej pozemku p.  č. 175/2 o výměře 19 m² 
panu Vítu Vrbovi, bytem Červený vrch 233, 
Zastávka, za cenu 300 Kč/m²

24. záměr nájmu části p. č. 199/27 o výměře 80 m².

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

2. informaci o kontrole dodržování pravidel sil-
ničního provozu (rychlost) v průběhu měsíce 
března ze strany Policie ČR

3. podání přihlášky obce Zastávka do  soutěže 
Vesnice roku a o zaplacení startovného do této 
soutěže.
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I když si někdo myslí, že dis-
kuse na  toto téma končí uhra-
zením poplatku za  likvidaci 
komunálního odpadu z  do-
mácnosti, popřípadě odpadu 
tvořeného v místní firmě, mohu 
konstatovat, že tento názor je 
velice krátkozraký. Mnohokrát 
jsem již slyšel odpovědi na toto 
téma ve znění „…mě se to netý-
ká, mě to nezajímá, já jsem po-
platek za odpad na obci uhradil 
a tím to pro mě končí.“ Bohužel 
tomu tak není a pokud u někte-
rého občana naší obce ano, tak 
je to velice špatný přístup.

Snahou vedení obce je to, aby 
veškerý odpad odcestoval tam, 
kam patří. Komunální odpad 
z  domácnosti aby svezla firma 
k  tomu určená, plasty, papír 
a sklo aby se dostaly do kontej-
nerů k  tomu určeným, biood-
pad (tráva, větve, listí) do kom-
postáren k dalšímu zpracování 
a nebezpečný odpad do spalov-
ny. Náklady na  tuto likvidaci 
stojí statisíce korun. Z  části se 
na této úhradě za likvidaci po-
dílí sami občané, a  to pokud 
uhradí řádně poplatek za odpad 
na našem obecním úřadě, a zby-
tek hradí obec ze svého rozpoč-
tu. Celková částka za  likvidaci 
odpadů v  naší obci přesahuje 

ročně 1 000 000  Kč. Vzhledem 
k  tomu, že odpadů neustále 
přibývá, zvedají se také náklady 
na  jejich likvidaci. Za poslední 
rok bylo nainstalováno dalších 
třicet kusů odpadkových košů 
a  to v  místech, na  která jsme 
byli upozorněni ze strany ob-
čanů. Na  jaře letošního roku 
bylo zakoupeno a  rozčleněno 
po  obci dalších osmnáct kusů 
kontejnerů na  separovaný od-
pad, přesněji na  plast a  papír. 
V  současné době budou ještě 
vybudována dvě sběrná místa: 
jedno v  lokalitě Brusy, druhé 
u křižovatky ulic Babická a Pod 
Ploty. Odpad, který je tříděný 
do těchto kontejnerů, je násled-
ně odvezen a vytříděn k dalšímu 
zpracování a obec za odevzda-
né množství dostává finanční 
podporu ze systému Ekonom. 
Tyto finanční prostředky jsou 
pak zpětně vraceny do odpado-
vého hospodářství obce a zpra-
vidla jsou za  ně nakoupeny 
další kontejnery a  odpadkové 
koše. Aby byla podpora sepa-
race co největší, probíhá také 
sběr plastů prostřednictvím 
pytlového systému, kdy jsou 
každých čtrnáct dní sváženy 
v  rámci celé obce pytle s  plas-
tovými láhvemi. Pytle si lze 

vyzvednout na Obecním úřadě 
Zastávka, kdy každá domácnost 
dostává pět kusů pytlů zdarma. 
V  případě, že občanům tyto 
pytle dojdou, je možné použít 
na plastové láhve jakýkoliv jiný 
igelitový pytel, který je ale čis-
tý, řádně zavázaný a  naplněný 
pouze sešlápnutými plastovými 
láhvemi.

V  neposlední řadě je také 
nutno zmínit to, že po  disku-
si na  internetových stránkách 
obce Zastávka, se vedení obce 
rozhodlo, že bude zahájena 
zkušební instalace sáčků na psí 
exkrementy. Slovo zkušební 
znamená, že bylo nainstalová-
no celkem dvacet kusů schrá-
nek na  tyto pytlíky a  pravidel-
ně každý týden jsou tato místa 
doplňována. Pokud by se tento 
systém osvědčil, plánujeme jeho 
rozšíření na všechna místa, kde 
bude tato podpora vyžadována. 
Někde to doopravdy funguje 
a  občané těchto pytlíků využí-
vají a sklidí do nich to, co jejich 
miláčkové zanechali při pro-
cházce po obci. Někde to tak ale 
nefunguje. Jen pro informaci: 
instalace u obecního úřadu vy-
držela asi hodinu. Po  uplynutí 
této doby byly pytlíky vytrženy 
z  nosiče a  rozházeny na  blíz-
kém dětském hřišti. Na  ulici 
Stará osada se zase děti bavily 
tím, že pytlíky z nosiče vytrhly 
a naházely je do schránek blíz-
kých bytových domů. Ale těmto 
možná křivdím, třeba to mys-

PODPORA SEPARACE ODPADŮ

Problematika odpadového hospodářství je jednou 
z nejdiskutovanějších věcí, kterými se neustále zabývají 
nejen členové Zastupitelstva obce Zastávka, ale také 
samotní občané. 
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lely dobře a  pytlíky roznášely 
preventivně po schránkách, aby 
měl každý možnost je vyzkou-
šet. Mezi funkční prostranství, 
kde se tohle zařízení jak se říká 
„chytlo“, jsou lokality Červe-
ný vrch, Kopečky a Nivky. Zde 
jsou doopravdy pytlíky využí-
vány ke  svému účelu, nikde se 
nepovalují a  vždy skončí pou-
žité v odpadkovém koši tak, jak 
tomu má být. S tímto způsobem 
předcházení znečišťování veřej-
ného prostranství jsme teprve 
na začátku a já věřím, že časem 
to bude automatické a  občan 
nenechá ležet na  chodníku to, 
co tam jeho miláček ponechal. 

Jedním ze stěžejních bodů 
odpadového hospodářství je 
také místní sběrné středisko 
odpadů, které je provozováno 
na  ulici Havířská. Toto zaříze-
ní je otevřeno každou sobotu 
od 8.00 do 12.00 hodin. Každý 
občan, který má uhrazen po-
platek za  odpad na  příslušný 
rok a předloží občanský průkaz 

ke  kontrole trvalého bydliště, 
má možnost zde zcela zdarma 
uložit odpad, který je určen k li-
kvidaci. Mezi vybírané odpady 
patří stavební suť, komunální 
odpad, velkoobjemný odpad, 
tráva, listí, starý nábytek, sklo, 
papír, plast, televize, lednič-
ky, autobaterie, staré nátěrové 
hmoty a mnoho dalšího. Je ale 
nutné říci, že sběrné středisko 
není skládka, a proto není mož-
né najíždět s  nákladními vozi-
dly a  likvidovat odpad ve  vel-
kém. Pokud potřebuje občan 
uložit někam velké množství 
stavební suti nebo jiného odpa-
du, musí si zajistit jiný způsob 
likvidace, jako například přista-
vení kontejneru a následně od-
voz na skládku. Sběrný dvůr je 
provozován pouze na množství 
odpadů maximálně v množství 
jednoho vozíku za  osobní au-
tomobil na domácnost. Lze zde 
však také uložit starý nábytek 
a  jiný dřevěný odpad. Opět, 
množství by mělo odpovídat 

jedné domácnosti, což před-
stavuje například kuchyňská 
linka, sedací souprava a  po-
dobně. Jsme si vědomi toho, že 
takovýto nábytek je pro naše 
občany problémem, protože 
od  dob zrušení obecních sme-
tišť není kam starý nábytek dát. 
Naši snahou prostě je to, že 
i  když za  likvidaci takovéhoto 
odpadu obec zaplatí nemalé 
finanční prostředky, je to po-
řád lepší, než aby se takovýto 
odpad povaloval v  příkopech 
nebo po okolní přírodě tak, jak 
je tomu například u Masaryko-
vy studánky nebo za  bývalými 
uhelnými sklady.

Na  závěr bych se chtěl zmí-
nit o  připravované výstavbě 
nového Sběrného střediska 
odpadů Zastávka, které bude 
vybudováno v  prostoru stá-
vajícího zařízení, tedy na  ulici 
Havířská. Obec Zastávka získa-
la v  roce 2008 dotaci z  Minis-
terstva životního prostředí ČR 
ve  výši 4 600 000 Kč na  výstav-
bu a zkvalitnění služeb v oblasti 
likvidace a  separace odpadů. 
Z  vlastních finančních pro-
středků je plánována investice 
ve výši asi 1 000 000 Kč. Za tyto 
finanční prostředky by mělo 
být vybudováno takové sběr-
né středisko, kde bude možné 
nejen odpad vybírat, ale čás-
tečně jej i  zpracovávat do  po-
doby, která vyhovuje zákonům 
dnes již v této oblasti platným. 
Sběrné středisko odpadů by 
mělo být vybudováno na  plo-
še toho stávajícího, a dále ještě 
na  ploše dnes využívané jako 

Ilustrační foto Jaroslav Macháček
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sběrna kovového odpadu. Bude 
vybudováno nové betonové 
oplocení, které bude odolávat 
vandalizmu daleko více než to 
stávající, na ploše budou umís-
těny kontejnery pro jednotlivé 
komodity odpadu a  to od  pa-
píru přes komunální odpad až 
po  nebezpečné kapaliny. Mezi 
vybavení bude patřit štěpkovač 

na zpracování větví a keřů a lis 
na lisování plastu a papíru. Dle 
projektu, který řeší nové sběrné 
středisko odpadů, by mělo být 
v naší obci vybudováno takové 
zařízení, které bude vyhovovat 
všem právním předpisům dané 
problematiky a  bude patřit 
mezi jedno z  nejmodernějších 
v našem okolí. 

Doufám, že takováto stavba 
bude ku prospěchu nás všech 
a  podstatně sníží tvorbu čer-
ných skládek v  našem okolí, 
kterých není možné se zbavit 
jinak než za vynaložení velkých 
finančních částek za jejich likvi-
daci.

Zdeněk Milan, 
místostarosta

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Za-

stávka na svém řádném jed-
nání dne 26.  března 2008 
schválilo proplácení pří-
spěvků v roce 2008 za údrž-
bu (sečení trávy) veřejných 
prostranství na katastrálním 

území obce Zastávka pouze 
u  pozemků, které svoji roz-
lohou přesahují 1 000 m².

Na  ostatních pozemcích, 
tedy na  pozemcích menší 
rozlohy jak 1000 m², bude 
sekání trávy prováděno pra-
covníky technické čety obce 

Zastávka a to v rozsahu dva-
krát za  rok. V  případě, že 
obyvatelé provedou sekání 
trávy na  těchto pozemcích 
sami, bude tato činnost plně 
na jejich náklady.

Zdeněk Milan, 
místostarosta

Proplácení příspěvků občanům za údržbu veřejných 
prostranství na katastrálním území obce Zastávka

Do  působnosti Obvodního 
oddělení Policie ČR v  Rosicích 
spadá v  rámci okresu Brno-
venkov územní celek o  rozlo-
ze 21  154,3 hektarů spadající 
do  katastrálních území celkem 
27  obcí, v  nichž bydlí přibližně 
30 135 obyvatel.

Za rok 2007 bylo na OOP Ro-
sice podáno celkem 1420  pod-
nětů týkajících se podezření 
z porušení zákona. Z tohoto po-
čtu bylo 591 podnětů prošetřeno 
jako trestný čin a  829  případů 
šetřeno jako přestupek.

Na  celkovém počtu evido-
vaných trestných činů se obec 
Zastávka podílí počtem 40, kdy 
21 skutků zůstává neobjasněno, 
u 16 případů je pachatel známý 
a  ve  třech případech se jedná 
o náhlá úmrtí, kde nebylo zjiště-
no cizí zavinění.

U  trestných činů, kde jsou 
známi pachatelé, se jedná nej-
častěji o  majetkové delikty: 1x 
loupežné přepadení (na  nádra-
ží ČD), 1x krádež, 2x vloupání 
do objektů, 3x podvodné jedná-
ní, 1x porušení práv k ochranné 

známce při stánkovém prodeji, 
1x poškození zařízení v PoS Za-
stávka.

Dále jsou evidovány tři pří-
pady řízení vozidla bez pří-
slušného řidičského opravně-
ní či v  době zákazu řízení, 1x 
jízda pod vlivem alkoholu, 1x 
ublížení na  zdraví, 1x neplně-
ní vyživovací povinnosti a  po-
slední prověřované oznámení 
se týkalo úrazu v  domově pro 
důchodce. 

Policie ČR, OOP Rosice

PČR Okresní ředitelství Brno-venkov, Obvodní oddělení ROSICE

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI VE SLUŽEBNÍM 
OBVODĚ ZA ROK 2007
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Všichni, kteří uvedené scho-
dy využívají, mi jistě potvrdí, 
že chůze po nich se v poslední 
době rovnala cestě na  tanko-
dromu. Schodnice byly polo-
rozpadlé, zámková dlažba byla 
buď naházená v  lese nebo si ji 
už někdo odnesl domů na svůj 
chodníček. Jelikož po  několi-
ka opravách se dostaly schody 
vždy do  stejného stavu, roz-
hodlo vedení obce o provedení 
generální opravy, která měla 
vést k uvedení schodů 
do  jejich původního 
stavu. Protože jejich 
stav byl již tak kritic-
ký, že chůze po  nich 
byla nebezpečná, za-
hájení prací na  opra-
vě nesneslo odkladu 
a  oprava byla zaháje-
na neprodleně, tedy 
jakmile to umožnilo 
počasí.

Původně měla být 
demontována pouze 
zbylá zámková dlažba 
a  provedeno její nové 
uložení do  cemen-
tového potěru. Při 
demontáži zámkové 
dlažby bylo však zjiš-
těno, že podkladní 
beton nebyl izolovaný, 

neměl kvalitní podloží, a  tím 
došlo k  provlhnutí. Tento be-
ton již byl v tak vysokém stadiu 
zvětralosti, že nemělo smysl 
na  něj ukládat zpět zámkovou 
dlažbu. Proto se vlastně z  ge-
nerální opravy stala výstavba 
nových schodů. Po odbagrová-
ní starého podkladního betonu 
bylo provedeno nové štěrkové 
uložení kryté textilií. Na tomto 
uložení byl vybudován pod-
kladní beton a za pomoci bed-

nících tvarovek byly vybudová-
ny schodnice.

Tyto schodnice však nejsou 
provedeny tak jako ty původní, 
ale jsou vytvořeny prodlouže-
né, s  mírným sklonem. I  když 
se to zdá jako nesmysl, má toto 
řešení schodů své opodstatně-
ní. Uvedené schody ke  škole 
neslouží pouze žákům míst-
ních školských zařízení, ale 
také především starým lidem. 
Lidem, kteří bydlí v  lokalitě 

Brusy, lidem, kteří 
chodí pro svá vnou-
čata do školy, a v ne-
poslední řadě lidem, 
kteří se rozhodli své 
stáří strávit v  míst-
ním domově důchod-
ců a přilehlý lesopark 
využívají k  procház-
kám. Právě protože 
pohyb po  schodech 
lidem ve stáří dělá jis-
tě problém, bylo roz-
hodnuto, že nebudou 
obnoveny schodnice 
s  mnoha schody, ale 
naopak se prodlouží 
na  rampy co nejdelší 
a  s  mírným sklonem 
tak, aby schodů bylo 
minimum. I dle mého 
názoru se staršímu 

SCHODY KE ŠKOLE ANEB 
„ZASTÁVECKÁ SKLUZAVKA“
Protože se ke mně dostala informace o tom, že opravované schody vedoucí k budově základní školy 
dostaly nový název „Zastávecká skluzavka“, rozhodl jsem se o probíhající opravě uvedených schodů 
napsat pár informací a vysvětlení.
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člověku chodí lépe do mírného 
kopce než do  schodů. Obavy 
z  toho, že někdo na  mírném 
sklonu uklouzne a  zraní se 
o schodnice, jsou zbytečné. Ne, 
že by se to nemohlo stát, stává 
se to, a to i na rovných schodech 
a plochách. Ale jistě mi všichni, 
kdo tuto lokalitu znají, potvrdí, 
že se zde nacházejí chodníky se 
stejným a někdy i daleko větším 
sklonem. Pokud se podívám 
na  chodník na  ulici Lípová, 
který lemuje silnici na  Zbra-
slav, nebo chodník u Matoušků, 
chodník nad místní hasičkou 
a  mnoho dalších. Prostě jsme 
obec, která je z části vybudová-
na v kopcovitém terénu, a pro-
to není možné, aby zde bylo vše 
rovné. V  zimním období jsou 
tyto schody udržovány jako 
jedny z  prvních komunikač-
ních těles v rámci celé obce. Je 
to z důvodu velkého využívání 
právě ze strany návštěvníků 
školských zařízení. Schody se 
pravidelně odhrnují a  sypou 
a myslím si, že tuto péči může-
me garantovat i v následujících 
zimních obdobích.

Když nad tím teď, u  psaní 
tohoto článku přemýšlím, dnes 
se již ani nedá bavit o  scho-
dech, jelikož se z nich stal dlou-
hý chodník, který je několikrát 
lomený. Tam kde již byl kopec 
ve  velkém sklonu, muselo být 
provedeno zkrácení schodnic 
na  délku, která zaručuje sklon 
bezpečný. Je také třeba říci, že 
tento způsob provedení není 
ojedinělý. Pokud se půjdete po-
dívat například do Rosic na zá-

mecké schody, tak ani tyto ne-
jsou v rovině a mají tento mírný 
sklon. Nejsou zde však vytvo-
řeny rampy šest metrů, jelikož 
zde sklon kopce tuto variantu 
neumožňuje. Po  pár diskusích 
s  místními občany (především 
těmi staršími) na  toto téma 
jsem se vždy setkal s pochope-
ním a  jakousi radostí z  toho, 
že nebudou muset absolvovat 
tolik schodů. Věřím, že my, 
mladí občané Zastávky, jistě 
překonáme mírný sklon stejně, 
jako jsme kdysi překonávali ko-
pec v tomto prostranství, kdy se 
o žádných schodech a jejich vy-
budování ani nediskutovalo. 

Já sám si říkám, že jednou 
budu taky starší a jistě budu rád 
za  každý schod, který nebudu 
muset překonávat s vnoučetem 
do místních školských zařízení. 
Samozřejmě, že jsem se setkal 
i s tím, že mi bylo odpovězeno, 
že staří lidé mají cestu lesopar-
kem a  po  schodech nemusí 
chodit vůbec. Toto je možná 

pravda, ale pouze a  jen v  pří-
padě procházky. Rozhodně ne 
při cestě s vnoučetem do školy. 
Někteří staří lidé se pohybují 
s  problémy a  jsou rádi za  kaž-
dou zkratku k  cíli, k  němuž 
musí dojít. A  proto si myslím 
že na  úkor toho, že mladí lidé 
schody přejdou bravurně, ne-
musejí tito lidé trpět nějakým 
dlouhým obcházením cestami 
v lesoparku. Věřím v to, že nové 
provedení schodů bude příno-
sem pro všechny, kdo tuto cestu 
využívají a všem nám přeji aby-
chom neutrpěli úraz na  žád-
ném z prostranství na katastru 
naší krásné obce.

Posledním mým přáním je 
ještě to, aby nové schody nedo-
padly tak jako ty předešlé. Aby 
je nikdo nedemoloval, neroze-
bíral dlažbu a  netvořil z  toho 
staronový tankodrom pro pěší. 
V tomto případě bych se teprve 
bál toho, že se zde někdo zraní. 

Zdeněk Milan, 
místostarosta
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IQ Roma servis, o. s. dále 
v  Brně nabízí služby pedago-
gického programu, kterými 
je nízkoprahový klub pro děti 
a mládež, doučování, počítačo-
vé kurzy, taneční kroužek, dra-
matický kroužek apod.

V Zastávce poskytujeme služ-
by Centra komunitní a  terénní 
sociální práce, avšak podle zá-
jmu klienta zprostředkovává-
me pracovní nabídky a v rámci 
řešení zakázky spolupracujeme 
s právníky.

Činnost terénního pracovníka 
spočívá ve  vyhledávání a  oslo-
vování potřebných jednotlivců 
nebo rodin romského etnika pří-
mo v jejich přirozeném prostředí. 
Společně s nimi pak hledá zdroje 
a možnosti, jak zvládat potíže.

Cílem služby terénního pro-
gramu je zvyšovat sebedůvěru, 
znalosti a dovednosti lidí tak, aby 
byli schopni informovaně a vlast-
ními silami řešit záležitosti svého 
života a  aby tak mohli žít spo-
kojený a  důstojný život v  široké 
společnosti.

Pracovníci mají adekvátní 
vzdělání a průběžně své vzdělání 
doplňují odbornými kurzy a  se-
mináři, jsou kompetentní řešit 
celou řadu zakázek a problema-
tických situací.

Mezi nejčastější zakázky patří:
• bytová problematika – ukon-

čení stávajícího nájmu z  nej-
různějších důvodů, vyklizení, 
prodloužení smlouvy, dluhy 
na nájmu, hledání nového byd-
lení, žádosti o obecní byt, žá-
dosti o azylové ubytování, sta-
vební nedostatky bytů apod.

• zadluženost – dluhy na inkasu, 
komerční zadluženost (půjčky, 
telefony, leasing)

• sociální dávky – asistence při 
vyplňování žádostí o nárokové 
i  nenárokové dávky, vyjedná-
vání s institucemi

• rodinné vztahy – konzultace 
ohledně péče o děti, podpora 
při řešení záležitostí rozvodu, 
mediace mezi znesvářenými 
stranami apod.

Terénní sociální práce v obci Zastávka je poskytována 
v rámci komplexního sociálního programu 
občanského sdružení IQ Roma servis, o. s. se sídlem 
v Brně. Sociální program nabízí tyto služby:
Centrum komunitní a terénní sociální práce (v Brně 
a obcích Jihomoravského kraje):
• terénní program
Centrum poradenství a zaměstnanosti (v Brně):
• odborné sociální poradenství
• pracovní poradenství a služby zaměstnanosti
• právní servis
• ochrana před diskriminací a pomoc obětem diskriminace

Kontaktní údaje pro zájemce: 
IQ Roma servis, o. s. - sociální 
program
Hybešova 41, 602 00 Brno
+420 543 210 725
socialniprace@iqrs.cz
Vedoucí programu: Lenka 
M. Maléřová, +420 774 224 511

Terénní pracovník působící 
v Zastávce: 
Slávek Koňařík, +420 774 224 509, 
jaroslav.konarik@iqrs.cz

Další informace:
www.iqrs.cz, www.jaktovidimja.cz, 
www.ethnic-friendly.eu

Občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. – 
sociální program v Zastávce
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Mohla by tato část Zastáv-
ky vypadat jinak? Určitě ano! 
Na tom se shodlo nejenom stá-
vající zastupitelstvo obce, ale 
o  problémech této lokality se 
jedná již delší dobu.

Některé staré domy z bývalé 
hornické kolonie si odkoupili 
za výhodnou cenu ti, kteří vě-
děli, že do  nich budou muset 
investovat svoji práci i finanč-
ní prostředky, aby v nich moh-
li bydlet. Znali i druhou strán-
ku mince  – kdo budou jejich 
sousedé.

Zlepšit celkový vzhled Mar-
tinské osady, to byla a  je stále 
otázka finančních prostředků. 
Ty obec v současné době volné 
nemá a  neměla je k  dispozici 
v takové výši, která je potřebná. 
Jako členka zastupitelstva jsem 
využila možnosti podávat žá-
dosti o  finanční prostředky ze 
státního rozpočtu. Tak jsem to 
udělala vloni a  také letos. Pro 
letošní rok tato žádost byla za-
řazena do  státního rozpočtu 
v  kapitole VPS, číslo kapitoly 
398, poř. číslo usnesení rozpoč-
tového výboru A/5/43 – na část-
ku 9  mil.  Kč  – „Rekonstrukce 
inženýrských sítí – příprava lo-

kality pro výstavbu komunitní-
ho bydlení“. O přidělení financí 
obci jsme obdrželi vyrozumění. 
Tak se zde objevily peníze.

Došlo ale k  problému  – jak 
spojit tuto akci s  dalším vel-
kým investičním záměrem, 
jakým je celková rekonstrukce 
a  vybudování kanalizační sítě 
v obci – akce, která je ohodno-
cena na 120 mil. Kč?

Vytrhnout akci Martin-
ská z  velké investice, která by 
se snad měla začít realizovat 
v  roce 2008, 2009, nebo požá-
dat o  možnost převedení pe-
něz na  jinou akci, neméně po-

třebnou pro obec? Zvolili jsme 
druhou variantu a  po  dohodě 
a  následně schválené žádosti, 
byla tato částka rozpočtovým 
výborem převedena na  akci 
„Hasička“.

To neznamená, že se nebu-
dou peníze pro Martinskou 
shánět dále. Do  konce měsíce 
dubna jsme využili možnosti 
podání žádostí na příslušná mi-
nisterstva.

Záměr je stále stejný  – ka-
nalizace, silnice, chodníky, 
odstranění staré nevyhovující 
zástavby a  výstavba odpovída-
jícího bydlení pro stávající ná-
jemce bytů, kteří mají platnou 
nájemní smlouvu na byty v této 
lokalitě. 

J. Baštařová, členka 
Zastupitelstva obce Zastávka

MÁME V OBCI JEŠTĚ NĚCO 
ZLEPŠOVAT?
Určitě je zde mnoho míst, která si zaslouží pozornost 
zastupitelstva a všech, kteří se o obec starají. Jednou takovou 
částí obce je Martinská osada. Kdo zde bydlí více než 20 let, 
tak ví o problémech, které zde jsou a musí se řešit.
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V  letošním ročníku bylo za-
prezentováno šestnáct  hráčů, 
z toho polovina dětí a mládeže. 
Turnaj byl hrán systémem kaž-
dý s  každým, to znamená, že 
každý hráč odehrál patnáct zá-
pasů. Partie byla nastavena 
na pět minut.

Celý turnaj byl obsazen 
kvalitními hráči ze Zastávky 
a  okolních obcí. Nejstarším 
účastníkem byl  pan Jaroslav 

Spodniak (76  let) ze Zbýšova. 
Naopak nejmladším hráčem se 
stal David Dumek (7 let), 
který přes svůj 
nízký věk pře-
kvapil vítěz-
stvím řadu hrá-
čů. Jako nejlepší 
junior se ukázal 
Michal Keda 
(17 let) z oddílu 
Duras Brno.

Během turnaje bylo sehráno 
několik velmi kvalitních partií. 
Hlavně vedoucí šestka mezi se-
bou sváděla tuhé boje, které si 
zasloužily obdiv jak odborníka, 
tak i laika. Naopak herně zkla-

29. ROČNÍK MEMORIÁLU 
LEOŠE ROZTOČILA
Ve středu 19. března 2008 od 17.00 hod. se v restauraci Čechie 
Zastávka uskutečnil již 29. ročník turnaje v bleskovém šachu 
Memoriál Leoše Roztočila.
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mali hráči výkonného výbo-
ru TJ  Čechie Zastávka Daniel 
Denygr a  Marek Štukl. Neu-
nesli roli černých koňů turnaje 
a herně propadli. Velmi kurióz-
ní zápas proběhl mezi p.  Lac-
kem a p. Denygrem, kde prvně 
jmenovaný během partie telefo-
noval a  za  dvě minuty soupeři 
oznámil šach-mat. Zajímavé 
zápasy sehrávali děti a  junioři, 
kteří svými výkony leckdy za-
skočili dospělé.

Na konci turnaje si po vyhlá-
šení výsledků každý z účastníků 
odnesl hodnotnou cenu. Závě-
rem můžeme vyhodnotit turnaj 
jako velice zdařilý, poděkovat 
všem hráčům za účast a společ-
ně se těšit na další ročník.

Daniel Denygr

VÝZVA OBECNÍ KNIHOVNY V ZASTÁVCE

Vážení občané, knihy, které chcete odevzdat do sběru, nebo vyhodit do kontejneru, věnujte, 
prosím, naší knihovně. Možná právě teď někdo v naší knihovně marně hledá knihu, které se 
chcete zbavit. Po domluvě je možný odvoz, tel. 546 429 755 nebo 608 767 083.

Děkuji.
Jarmila Zahradníková, knihovnice

PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY
PŮJČOVNÍ DOBA KNIHOVNY V ZASTÁVCE ZŮSTÁVÁ O PRÁZDNINÁCH 
BEZE ZMĚNY:

po + pá 8.00–11.30 a 12.00-15.00
út + st 12.00–18.00
Knihovna má zavřeno od 21. července do 8. srpna 2008!

V Ý S L E D K O V Á  T A B U L K A

 1. Lacko Jan 15 b Duras Brno
 2. Sysek Jiří 12 b Bydo Zakřany
 3. Karber Jan 12 b ŠK Tetčice
 4. Macholan Miroslav 11,5 b Kaskadéři
 5. Keda Michal 11 b Duras Brno 
 6. Spodniak Jaroslav 9,5 b Zbýšov
 7. Kratochvíl Michal 9 b Sokol Zastávka
 8. Klapal Ruda 9 b Čechie Zastávka
 9. Mattes Zdeněk 7 b Sokol Zastávka
10. Krupica Roman 7 b Sokol Zastávka
11. Dumek David 5 b Sokol Zastávka
12. Sýkorová Soňa 5 b Sokol Zastávka
13. Dumek Aleš 4 b obec Zastávka
14. Denygr Daniel 2 b Čechie Zastávka
15. Štukl Marek 1 b Čechie Zastávka
16. Kratochvílová 0 b Sokol Zastávka
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Poslední březnové sobotě 
přálo počasí a v šest hodin ráno 
se vypravil autobus s 21 účast-
níky na exkurzi do Moravsko-
slezského kraje. Role průvodce 

se zhostil zaměstnanec OÚ Za-
stávka a průvodce poznávacích 
zájezdů Daniel Denygr.

První zastávkou byla oblast 
Dolních Vítkovic v  Ostravě 

u  bývalých hutí a  dolu Hlubi-
na. Celé panorama industri-
álního komplexu nazývaného 
„Ostravské Hradčany“ nebylo 
přístupné, přesto krátká pro-
hlídka kolem komplexu byla 
zajímavá.

Po  přejezdu do  místní části 
Petřkovice byla na  programu 
tříhodinová prohlídka největ-
šího hornického muzea v Čes-
ku. Účastníci měli možnost 
prohlídky rozlehlého areálu, 
který je velmi romanticky za-
sazen do  malebné přírodní 
rezervace Landek. Během 
prohlídky byla k  vidění histo-
rie a  technika dolování uhlí, 
báňské profese a  různé mo-
dely techniky dolování uhlí. 
Ve  druhé části byla možnost 
sfárat do původních slojí dolu 
Anselm. Hornickým výtahem 
účastníci sfárali do  hloubky 
485 cm a  prohlédli si původní 
štoly, důlní kombajn, rozvadě-
če, důlní vozíky a mnoho dal-
ších artefaktů. Prohlídka byla 
umocněna podrobným výkla-
dem, který obstarávali místní 
průvodci, kteří většinu života 
strávili v  ostravských dolech 
jako horníci. Vrcholem pro-
hlídky Muzea OKD byla ex-
pozice báňského záchranářství 
s modelem cvičného polygonu 
pro záchranáře. 

OBECNÍ EXKURZE SE VYDAŘILA

V sobotu 29. března 2008 pořádal Obecní úřad Zastávka vlastivědnou exkurzi do Ostravy, 
Kopřivnice a Štramberka.
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Po  necelé hodině přejezdu 
z  Ostravy do  Kopřivnice byla 
na  programu zájezdu prohlíd-
ka Technického muzea Tatry. 
Expozice muzea čítala něko-
lik desítek historických vozů 
značky Tatra. Průvodce velmi 
podrobně popisoval jednot-
livé etapy výroby automobi-
lů v  Kopřivnici, upozorňoval 
na  technické detaily a  zají-

mavosti jednotlivých vozů. 
K  vidění bylo mnoho histo-
rických modelů, nákladních 
a  hasičských vozů, osobních 
a závodních a samozřejmě ne-
mohly chybět legendární vozy 
President, Tatraplán, Tatra 603 
nebo 613.

Posledním místem v  iti-
neráři zájezdu byl nedaleký 
Štramberk. Městečko známé 

výrobou štramberkých uší je 
městskou památkovou zónou. 
K  procházce a  prohlídce vy-
bízelo mnoho památek jako 
roubené domy, kostel Jana 
Nepomuckého na náměstí, Ja-
roňkova ulička se sedmi rou-
benými domy a  středověkou 
studnou s  rumpálem, gotická 
věž hradu nazývaná Trúba, ze 
které se naskytl krásný výhled 
na  nedaleké Beskydy. Příjem-
nou tečkou za  celým zájez-
dem bylo posezení v  místním 
pivovaru a  gotickém sklepě, 
kde byla možnost ochutnávky 
kvalitních moravských odrů-
dových vín. Po  odjezdu snad 
u  nikoho nechybělo alespoň 
jedno balení pochoutky zvané 
štramberské uši. 

Na  cestě domů v  autobu-
su vládla celková spokojenost 
s  příjemně stráveným dnem, 
kterou umocňovala ochutnáv-
ka novojičínské slivovice.

Daniel Denygr
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Obec Zastávka Vás zve na exkurzi

JAROMĚŘ – JOSEFOV, KUKS, 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ n. L.
sobota 14. června 2008

■  PROGRAM ZÁJEZDU
PEVNOST JOSEFOV – nad soutokem Labe a Metuje vybudována v 18. století jedna 
z nejmohutnějších a nejmodernějších vojenských pevností, 45 kilometrů podzemních 
chodeb, dobové artefakty a 1 km prohlídkový okruh podzemí se svíčkami, lapidárium soch 
světců od M. Baruna, hradby, …
Vstupné: 40 Kč, 20 Kč

HOSPITAL A ZÁMEK KUKS – unikátní soubor barokních svateb, NKP, bývalý klášter s kostelem, 
hrobka, lázeňský zámeček, lapidárium a Expozice Českého farmaceutického muzea – dobová 
barokní lékárna, …
Vstupné: 60 Kč, 40 Kč, Expozice lékárenství: 30 Kč a 15 Kč

ZOO A SAFARI VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM – největší a nejkrásnější zoologická zahrada 
v Česku, Safari, kopytníci, šelmy, sloni, plazi, ptáci, …
Vstupné: 90 Kč, 65 Kč a děti do 5 let 30 Kč

■  INFORMACE
Odjezd: Autobusem v 5.30 hod. z nádraží ČD Zastávka, návrat kolem 21.00 hod.
Cena: Dospělí 150 Kč, děti do 15 let, studenti a ZTP 100 Kč. V ceně není zahrnuto vstupné. 
Bližší info: denygr@zastavka.cz, mobil: 725 709 935.

REZERVACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ. MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 35.  
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK V ÚTERÝ 10. ČERVNA DO 15.30 HOD.



• programátor NC strojů
• konstrukční a technologická 

příprava výroby
• pracovník odbytu se znalostí NJ
• soustružník na klasické 

i NC soustruhy
• obráběč na klasické  

i NC stroje

• horizontkář, vrtač
• svářeč
• montér – servisní pracovník
• montér hydrauliky a mazání
• montér – opravář
• brusič na plocho i na kulato
• vedoucí svařovny 
• pracovník ŘKJ

METALPRES s. r. o. Zastávka
Stará osada 94

HLEDÁ KAPACITY V OBLASTECH:
• projektování zapojení řízení tvářecích a obráběcích strojů
• programování řídících systémů strojů
• navrhování a realizace hydraulických systémů strojů

Možnost externí spolupráce s osobami i firmami nebo i formou 
zaměstnání v HPP.

Příležitost pro kvalifikované pracovníky i možnost zapracování.
Bližší informace – tel.: 546 491 105, p. Holoubek

DÁLE NABÍZÍME TYTO PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:
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V  Zastávce, stejně tak jako 
v  ostatních členských obcích 
Mikroregionu Kahan dso, byly 
na  počátku dubna nainstalo-
vány téměř tři desítky turis-
tických panelů. Informační 

tabule jsou součástí projektu 
mikroregionu, jehož cílem je 
zajištění komplexní propaga-
ce turistických cílů i  jednotli-
vých obcí. Projekt vznikl díky 
finanční podpoře ze struktu-
rálních fondů Evropské unie 
a  za  podpory Jihomoravského 
kraje. 

Turistické tabule seznamují 
s jednotlivými obcemi, mikro-
regionem Kahan, ale především 
jsou pak zaměřeny tematicky – 
zpravidla na  sakrální stavby 
(lukovanský kostel ze 13.  sto-
letí, fara ve  Vysokých  Popo-

vicích ze 14.  století, unikátní 
příbramská kaple sv. Floriána 
z  r.  1999) nebo na  montánní 
památky (jediná technická pa-
mátka Rosicko -Oslavanska  – 
důl Simson ve  Zbýšově, sedm 
šachet a  důl Ferdinand v  Ba-
bicích a zastávecké doly Julius 
a Herring).

Cílem turistických panelů je 
poskytnout informace přímo 
v terénu zejména turistům při-
cházejícím do  regionu za  krá-
sami přírody, cykloturistikou 
nebo za  technickými památ-
kami bývalého černouhelného 
revíru.

Součástí projektu bylo také 
vytvoření tištěných propagač-
ních materiálů, zhotovení inter-

netových stránek mikroregionu 
(www.mikroregionkahan.cz) 
a  uspořádání sympozia o  ces-
tovním ruchu, které proběhlo 
1. února 2008 v Zastávce.

Celý projekt měla na staros-
ti obecně prospěšná společ-
nost Partnerství z Brna, která 
zajišťovala veškerou dodávku 
služeb, výrobu panelů a  tiš-
těných materiálů a  zhotovení 
internetových stránek. Part-
nerem byl Vlastivědný spolek 
Rosicko -Oslavanska a  Mu-
zeum průmyslových železnic 
ve Zbýšově.

V Zastávce, Babicích a Zbý-
šově jsou také panely, jejichž 
podklady připravil Vlastivěd-
ný spolek Rosicko-Oslavanska. 

PROPAGACE MIKROREGIONU 
KAHAN A TURISTICKÉ PANELY 
V ZASTÁVCE

Leták obce Zastávka, podobný má každá obec mikroregionu
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V  Zastávce je tématické 
zaměření a  rozmístění 
turistických tabulí kon-
cipováno tak, aby v  bu-
doucnu vytvořily jakousi 
naučnou stezku obcí. 

V  současné době jsou 
hotovy a  v  terénu nain-
stalovány panely Želez-
nice Brno–Boží Požeh-
nání, Hostinec Zastávka 
a  kaple sv. Jana Křtitele, 
Důl Julius, Zastávecké 
školství a  Důl Herring. 
Vzniknout by měly dále 
panely o zastáveckých že-
lezárnách a cukrovaru.

V  rámci projektu 
vznikla také naučná pu-
blikace o  historii těžby 
černého uhlí, na které se 
Vlastivědný spolek redakčně 
podílel. 

Na  podkladech jak k  pane-
lům, tak k  samotné publikaci 
se podílela řada lidí z  Vlasti-
vědného spolku. Texty redi-
govali RNDr. Dalibor Kolčava, 
Ing.  Alan Butschek a  Martin 
Horký. Navazovali jsme na prá-
ci především Ing. Arnošta Kej-
ty, Františka Čecha ze Zastáv-
ky a Jarmily Plchové z Oslavan. 
Zcela nové poznatky o historii 
Hostince Zastávka zpracovala 
Zdena Kolčavová. Pomocnou 

ruku nám poskytl také Petr 
Kubinský z  Moravan. Věcné 
korektury k  panelu školství 
prováděl PhDr.  Petr Kroutil, 
jazykové a  stylistické úpravy 
Mgr. Jiřina Švihálková.

Texty doplňuje řada foto-
grafií, z  nichž některé jsou 
publikovány vůbec poprvé 
(zejména snímky na  panelu 
Zastávecké školství: smuteční 
tryzna T.  G.  Masaryka, busty 
Masaryka a  Fučíka nebo po-
zemek na  stavbu Jubilejních 
Masarykových škol). Histo-

rické fotografie i  sním-
ky novodobé pocházejí 
z osobních archivů Fran-
tiška Čecha, manželů 
Kolčavových, Ing. Alana 
Butschka, Ludvíka Ho-
luba, Martina Horké-
ho a  Radka Chadima. 
Fotografie na  školních 
panelech jsou ze sbírek 
základní školy a gymná-
zia, za jejichž poskytnutí 
děkujeme Mgr. Vítězsla-
vě Radové a PhDr. Petru 
Kroutilovi. Bohatou ob-
razovou přílohu dopl-
ňuje reprodukce obrazu 
dolu Julius z  roku 1966 
od  našeho významného 
malíře Ludvíka Holuba, 
který Vlastivědnému 

spolku zapůjčil pan Jaroslav 
Kronek. 

Záměrem jak Mikroregionu 
Kahan, tak organizací, které se 
na přípravě a  realizaci podíle-
ly, je podpořit propagaci obce 
i  regionu. Zastávka má boha-
tou a velmi zajímavou historii, 
která je v kontextu jejího okolí 
unikátní. Je dobře, že vznikají 
podobné projekty, a přejme si, 
aby jejich realizace prospěla 
nejen přespolním, ale i  míst-
ním.

Martin Horký

Publikace o hornictví
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Družstvo Štafeta I. Štafeta II. Výsledek 
štafet

Body Požární 
útok

Body Celkem 
čas

Konečné 
pořadí

Zakřany 66,8 ****** 66,8 2 44,6 5 111,4 4

Říčany 92,0 94,6 92,0 6 129,2 6 221,2 6

Březina 75,4 ***** 75,4 4 35,8 3 111,2 3

Železné 64,2 74,0 64,2 1 24,2 1 88,4 1

Rosice 81,0 77,7 77,7 5 36,8 4 114,5 5

Zastávka 71,6 72,3 71,6 3 32,9 2 104,4 2

Družstvo mladší žáci: Nara Chačatrjan, Adélka Oujezská, Bětka Oujezská, Natálka Milanová, Denisa 
Machová, Drahuška Šmídová, Luboš Přibyl, Marcelka Karásková.

Družstvo žen Štafeta I. Štafeta II. Výsledek štafet Požární útok Výsledek PÚ Konečné 
pořadí

Zakřany 96,2 ***** 2 34,6 5 3

Javůrek 122,0 ***** 5 49,5 10 5

Zbraslav 89,8 90,6 1 27,6 3 1

Březina 96,6 ***** 3 25,5 4 2

Zastávka 100,4 ***** 4 46,6 8 4

Družstvo žen: Simona Žaloudková, Renata Rousková, Miluše Procházková, Světlana Králová, Marti-
na Šubíková, Markéta Štěpánová, Petra Přibylová.

OBVODNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU
V  dubnu letošního roku 

se uskutečnilo obvodní kolo 
v  požárním sportu hasebního 
obvodu Rosice. Tato soutěž se 
konala v krásném prostředí fot-

balového stadionu v obci Újezd 
u Rosic. 

Zastávecké hasiče reprezen-
tovalo jedno družstvo mladých 
hasičů, jedno družstvo mužů 

a  jedno družstvo žen. I  když 
konkurence byla vysoká, poda-
řilo se všem našim družstvům 
postoupit.
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Družstvo 
mužů

Štafeta I. Štafeta II. Výsledek štafet Požární útok Výsledek PÚ Konečné 
pořadí

Rudka A 86,8 84,3 9 30,9 13 5

Říčany A N ***** 15 38,7 24 12

Březina 82,1 ***** 7 42,8 19 10

Vys. Popovice 93,0 ***** 12 46,1 26 16

Omice 88,3 ***** 11 34,7 17 9

Železné A 84,1 ***** 8 49,5 23 11

Stanoviště 77,0 79,4 3 20,9 4 1

Rudka B 102,1 ***** 13 45,9 26 15

Říčany B 73,6 ***** 1 36,7 9 4

Zakřany 81,0 ***** 6 36,0 13 6

Javůrek 111,0 ***** 14 39,5 24 13

Zbraslav 77,1 ***** 4 23,5 7 3

Domašov 84,3 ***** 9 52,8 25 14

Železné B 87,5 ***** 10 32,7 15 8

Újezd u Rosic 81,4 77,5 5 22,6 7 2

Zastávka N 75,8 2 41,8 13 7

Družstvo mužů: Antonín Milan, David Crha, Martin Klusák, Petr Švejda, Jan Papež, Jakub Crha, Jiří 
Kraus, Miroslav Štěpán.

Zdeněk Milan, starosta hasičského sboru

Samozřejmě, že mezi hosty 
nechyběl RNDr.  Petr Pospíšil, 
starosta obce Zastávka. I  když 
únor je již dávno pryč a Vám se 
dostává do rukou letní číslo Za-
stáveckého zpravodaje, myslím 
si, že i  tak si jistě tento článek 
přečtete, abyste si udělali obrá-
zek o tom, co vlastně dobrovolní 
hasiči v roce 2007 dělali a jak ho 
oni sami prožili.

Členskou základnu organiza-
ce tvoří celkem 57  členů. Tento 
počet je tvořen 37 činnými členy, 

13  přispívajícími a  třemi čest-
nými členy. K  členské základně 
dospělých neodmyslitelně patří 
také oddíl mladých hasičů, kte-
rý tvořilo celkem 18 dětí. Tento 
oddíl byl rozdělen do  kategorií 
starší a mladší žáci.

Leden byl zahájen přípravou 
a  uskutečněním tradičního ha-
sičského plesu, který se konal 
20. ledna 2007 v prostorách Děl-
nického domu. Tato akce se jako 
již mnoho let vydařila, za  což 
jsme velice rádi a  uvědomuje-

me si, že svou návštěvností je 
projevována i  jakási náklonnost 
dobrovolným hasičů. Finanční 
částka získaná z  této akce tvoří 
podstatnou část rozpočtu naší 
dobrovolné organizace a  je z  ní 
hrazena celoroční činnost pře-
devším oddílu mladých hasičů. 
V dubnu se naše organizace po-
dílela na  pořádání „Aprílového 
běhu“, což je závod probíhající 
v  prostorách lesoparku a  po-
řadatelem je místní Dům dětí 
a  mládeže, Zastávka. My jsme 
byli požádáni o  zajištění disci-
plíny střelby ze vzduchovky, což 
jsme zvládli bravurně. Mimo 
to jsme se samozřejmě zařadi-
li i mezi soutěžící a  to ve všech 
kategoriích, tedy jak v  mládež-

HASIČI BILANCOVALI
Rok s rokem se sešel a tak se v pátek 15. února 2008 v prostorách 
školicí místnosti restaurace Harmonie v obci Zastávka sešli 
zastávečtí hasiči, aby zhodnotili činnost za uplynulý rok.
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nických, tak i v kategorii dospě-
lých. Pokud se jedná o umístění, 
tak soutěžícím za naší organizaci 
se podařilo obsadit přední mís-
ta. O přesném umístění jste byli 
informování v letním zpravodaji 
v  minulém roce, a  proto se zde 
nebudu opakovat. 

Mezi první soutěže v  po-
žárním sportu patří obvodní 
kolo, které pořádají hasičské 
sbory v  rámci hasebního ob-
vodu Rosice. V  minulém roce 
bylo uspořádáno v  prostorách 
fotbalového hřiště v obci Újezd 
u Rosic. Naše organizace se jej 
zúčastnila opět ve všech katego-
riích a  to včetně družstva žen. 
Svými výkony na  této soutěži 
si všechna družstva zajistila 
postup na  okresní kolo, které 
se konalo o čtrnáct dní později 
na stejném místě, tedy v Újezdě 
u Rosic. Na okresním kole se již 
soutěžním družstvům moc ne-
dařilo, a  tak si postup do kraj-
ského kola vybojovalo pouze 
družstvo starších žáků. Krajské 
kolo patří již mezi vrcholové 
soutěže a  zde se nedá spoléhat 
jen na um soutěžního družstva, 
ale podstatný vliv na  výsledek 
má také technické vybavení. 
I  když naše soutěžní družstvo 
má velice solidní výbavu, a  to 
včetně soutěžního agregátu, 
zdaleka nemůžeme konkurovat 
jiným družstvům, které na kraj-
ské kolo přijeli soutěžit z jiných 
okresů. No a  od  toho se také 
odvíjel i výsledek, kdy přes vel-
kou snahu soutěžících se nám 
na  mistrovství ČR postoupit 
nepodařilo. 

Samozřejmě, že i  přes neú-
spěch na  uvedených soutěžích 
jsme s  dětmi nehodili flintu 
do  žita a  v  soutěžení pokračo-
vali v rámci ligy mládeže okresu 
Brno-venkov. Liga mládeže je 
sestavena z  několika místních 
soutěží a  do  jedné z  nich patří 
i soutěž pořádána naší organiza-
cí v červnu v areálu sportovního 
stadionu TJ Čechie. Záštitu nad 
touto soutěží převzal RNDr. Petr 
Pospíšil, starosta obce Zastávka. 
O tom, že se nám daří uspořádat 
soutěž ke spokojenosti jak soutě-
žících, tak i diváků, svědčí to, že 
se účastní každým rokem mini-
málně 300 soutěžících. 

Jako vyvrcholení soutěžního 
roku je pro mladé hasiče již tra-
dičně pořádán tábor. Tato akce 
se v posledních třech letech ko-
nala v areálu Školicího střediska 
Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje v Tišnově. 
V minulém roce byl tábor pořá-
dán ve  spolupráci s  hasičským 
sborem z  Přísnotic a  zúčastnilo 
se jej 22 dětí. Tato akce je sice 

pořádána pro mladé hasiče, ale 
program není naplněn jen té-
maty z  požární ochrany. Jedná 
se o  tábor jako každý jiný a  to 
především proto, aby se jej moh-
ly zúčastnit také děti, které se 
činností v oddílech mladých ha-
sičů nezabývají. Program tábora 
je vyplněn hrami s  tematikou 
přírody, znalostí z  historie, vě-
domostními hrami a hlavně hra-
mi, které nutí děti ukázat svoje 
pohybové dovednosti. Nechybí 
zde samozřejmě bodování úkli-
du na pokojích a ostatní činnosti 
patřící ke správnému táboru. 

Mimo pořádání soutěží v po-
žárním sportu a  samotné sou-
těžení se snažíme také podílet 
na kulturním životě v obci a je-
jím okolí. V  roce 2007 jsme se 
podíleli na pořádání oslav „Me-
zinárodního dne dětí“, na zorga-
nizování a  realizaci soutěže pro 
místní organizace, která nese 
název „Tradiční víceboj v netra-
dičních disciplínách“. Naše člen-
ky a  manželky hasičů společně 
s manželkami hráčů fotbalového 
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klubu TJ Čechie Zastávka repre-
zentovali naši obec při fotbalo-
vém utkání s ženami ze sousední 
obce Příbram na Moravě. I když 
utkání skončilo prohrou se sou-
peřem, nálada byla perfektní 
a jistě bylo i na co koukat. 

V měsíci září jsme uspořádali 
pro nás novou akci: koncert Pet-
ry Černocké a skupiny Rangers. 
Vzhledem k tomu, že sál byl zce-
la vyprodán, bylo zřejmé, že se 
jednalo o úspěšnou akci, a proto 
bychom chtěli, aby se takovéto 
akce staly tradicí. V  roce 2008 
proto plánujeme další na 12. září! 
V tento den by v prostorách Děl-
nického domu měla vystoupit 
Věra Martinová a skupina HOP 
TROP. Pevně věříme, že i  tato 
akce bude úspěšná a pro všechny 
to bude pěkný kulturní zážitek.

Samozřejmě, že při hodnoce-
ní celého roku je třeba se zmínit 
také o činnosti zásahové jednot-
ky. Jednotka v  roce 2007 měla 
celkem 19 členů, kteří jsou od-
borně kvalifikováni pro výkon 
služby v  oblasti záchranářství. 
Možná že si mnoho lidí myslí, že 
dobrovolným hasičem může být 
každý, kdo se pro tuto činnost 
rozhodne. Bohužel, není tomu 
tak. Aby člověk mohl tuto čin-
nost vykonávat, musí být přede-
vším starší 18 let, být zdravotně 
způsobilý a  musí složit zkoušky 
odborné způsobilosti pro jednot-
livé funkce využívané u  hasičů. 
O  tom, že není každý schopný 
tento koníček vykonávat svědčí 
současné počty členů jednotky. 
Již dávno jsou pryč doby, kdy 
zastávecká jednotka měla přes 

30 členů a více. Tohle je zapříči-
něno jak náročností na fyzickou 
a  zdravotní způsobilost hasiče, 
tak i  tím, že tento koníček zna-
mená mnoho času stráveného 
při výcvicích, školení a  skládání 
zkoušek odborné způsobilosti. 
Mezi tuto činnost samozřejmě 
patří výjezdy k zásahům, kterých 
bylo v roce 2008 celkem 77. Tento 
počet tvořily výjezdy k 23 požá-
rům, k 42 technickým pomocím, 
k  10 dopravním nehodám, k  1 
úniku nebezpečné látky a jednou 
se jednalo o planý poplach. 

Jistě mezi práci našich členů 
také patří činnost pro obec, což 
představuje čištění obecní kana-
lizace, kácení a ořezávání stromů, 
které ohrožují bezpečnost obča-
nů v naší obci, umývání vozovek 
v  lokalitách prováděné výstavby 
a  mnoho dalšího. Pokud tuto 
činnost převedeme do čísel, tak 
členové naší organizace odpraco-
vali v roce 2008 na 590 hodin při 
zásazích, 400 hodin při práci pro 
obec, 512 hodin při školení, vý-
cviku, údržbě zásahové techniky 
a vybavení a 300 hodin při sběru 
kovového odpadu. V  minulém 
roce také členové absolvovali 
kurz „Hasič v  roli zdravotníka“, 
který je podporován dotačním 
titulem Evropské unie. Tento 
kurz je rozdělen na  tři víkendy, 
kdy každý účastník musel složit 
vždy na konci jednotlivého kur-
zu zkoušku, aby mohl postoupit 
dále do  další části. Do  výuky 
patřila témata jako první pomoc 
při dopravní nehodě, při utonutí, 
při náhlém porodu v kritických 
podmínkách a  mnoho dalšího 

pro záchranáře velice důležitého. 
Celkem z  naší organizace tento 
kurz absolvoval 19 členů, kteří 
také řádně a úspěšně složili i zá-
věrečnou zkoušku.

Je třeba se také zmínit o tom, 
že členové zásahové jednotky 
začali novým rokem 2007 sloužit 
noční služby přímo na hasičské 
zbrojnici. K  tomuto rozhodnutí 
došlo na  základě snahy zkvalit-
nit rychlost výjezdu k případům, 
ke  kterým je jednotka povolá-
vána. Dnes již je tomu více jak 
rok, kdy tento systém funguje 
a  v  mnoha případech ho bylo 
i ze strany Krajského operačního 
střediska Hasičského záchranné-
ho sboru Jihomoravského kraje 
využito. Pevně věříme, že tento 
systém bude i nadále plně fungo-
vat a my budeme moci dělat vše 
proto, aby pomoc, kterou jsme 
schopni zajistit, byla co nejkvali-
fikovanější.

O  činnosti naší dobrovolné 
organizace by se dalo psát ještě 
daleko více, je však otázkou, zda 
by se z  tohoto článku nestalo 
úplně nudné čtení. Proto bych si 
dovolil tento článek ukončit po-
děkováním za podporu a pomoc 
při naší činnosti a  aktivitách. 
Poděkování patří Zastupitelstvu 
obce Zastávka v čele se starostou 
obce RNDr.  Petrem Pospíšilem 
a všem příznivcům naší práce. 

Zdeněk Milan, starosta 
hasičského sboru

V  případě zájmu o  informace 
z naší činnosti lze také využít we-
bové stránky hasičů a to na adrese 
www.hasici-zastavka.cz.
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Nataša Richterová 
obsadila 5. místo!

Od  8. do  15. března 2008 
proběhlo v  Seči Mistrovství 
České republiky v šachu mlá-
deže do 16 let. V kategorii D12 
(dívky do 12 let) velice dobře 
reprezentovala Sokol Zastáv-
ka Nataša Richterová, která 
skončila těsně pod vítěznými 
stupni na  5. místě se ziskem 
5,5 bodů. Po prvních pěti ko-
lech byla dokonce v  čele tur-
naje se 4 body. Proti loňské-
mu 11.  místu pěkné zlepšení. 
Celkem se zúčastnilo v  této 

kategorii 28 děvčat. Blahopře-
jeme!

29. ročník Turnaje 
šachových nadějí 
ve Frýdku-Místku

Tradičního mezinárodního 
šachového festivalu ve  F-M 
(20.–24. 3. 2008) se zúčastnili 
dva šachisté ze Sokola Zastáv-
ka. Nataša Richterová v  ka-
tegorii dívek do  14 let, které 
hrály společně, a  v  kategorii 
H12 Radek Musil. Celkem se 
turnaje zúčastnilo 190 dětí ze 
17 zemí. 

Mezi dívkami zvítězila Ne-
viasiolaya Maryja z  Bělorus-
ka s  8,5 body (celkem 9  kol, 
22  účastnic) před Turkovou 
Karolínou ze Slovenska (7) 
a  Novákovou Veronikou 
z Frýdku-Místku (7 b). Nataša 
získala 5  bodů, což je v  tom-
to mezinárodním klání velký 
úspěch a nechala za sebou ce-
lou řadu kvalitních soupeřek. 
Radek získával na turnaji me-
zinárodní ostruhy a se ziskem 
3,5 bodů se v turnaji neztratil 
a získal nové zkušenosti.

Radek Musil 
přeborníkem Obce 
Sokolské

Dne 31.  března 2008 pro-
běhl v  Rajhradě mezinárodní 

šachový turnaj v  rapid šachu, 
který byl zároveň přeborem 
Obce Sokolské a kvalifikací pro 
Mistrovství ČR. Vynikajícího 
úspěchu dosáhl Radek Musil 
(Sokol Zastávka), když celko-
vě obsadil 6.  místo se ziskem 
4,5 bodu (7  kol) a  získal titul 
Přeborníka Obce Sokolské 
do 10 let. Zvítězil Lászlo Taka-
cs z Dunajské Stredy. V katego-
rii do 14 let byl Michal Krato-
chvíl 37. (3 b), Zdeněk Mattes 
45. (2,5 b), Soňa Sýkorová 49. 
(2  b). Celkem 57  účastníků. 
Zvítězil Kantor Reka z Dunaj-
ské Stredy (6,5 b)

Celkově si v  přeboru Jiho-
moravského kraje vede nejlépe 
Nataša Richterová na 6. místě 
a  Soňa Sýkorová na  7.  místě 
v  kategorii dívek do  12  let. 
V  kategorii chlapců do  10  let 
byl Radek Musil na  9.  místě, 
v  kategorii do  14  let Michal 
Kratochvíl rovněž na 9. místě 
a  Zdeňek Mattes na  15.  mís-
tě. Další kvalifikace se konala 
19. května v Hodoníně.

Okresní přebor 
v Žabčicích

Dne 1.  května 2008 probě-
hl v Žabčicích okresní přebor 
žactva. Nejlépe se umístnil 
Radek Musil, který získal dru-
hé místo a  Michal Kratochvíl 
(obhájce loňského prvenství) 
třetí místo. Zvítězil Radek Při-
byl z Tetčic.

Dušan Lacko st.,  
Sokol Zastávka

ZE ŠACHOVÉHO ŽIVOTA 
SOKOLA ZASTÁVKA

Nataša Richterová
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V  měsíci únoru připravi-
la místní organizace zájezd 
do Prahy na výstavu Albrecht 
z Valdštejna a jeho doba. Šes-
tého února za  deštivého po-
časí vyjížděl autobus se členy 
organizace z  Rosic, Tetčic 
a  Zastávky doplněný další-
mi občany směr Praha. Ces-
ta byla doplněna přehledně 
zpracovaným průřezem života 
Albrechta z  Valdštejna a  sou-
vislostmi spojenými s  ním 
a  jeho dobou. Za  zpracování 
informace a  její přednesení 
děkujeme paní Mgr.  Aleně 
Smutné. 

Na  Vysočině se počasí 
zlepšilo a  Praha nás přivítala 
krásným slunečným počasím. 
Většina účastníků využila 
možnosti procházky Prahou, 
zejména pak Starým Městem 
a  Malou Stranou. Výstava 
ve  Valdštejnské jízdárně byla 
úchvatná. Spokojeni a plní do-
jmů jsme v podvečer odjížděli 
do svých domovů.

14. března 2008 proběhla 
výroční schůze místní orga-
nizace STP. Více jak 120 členů 
vyslechlo zprávu o  činnosti 
MO, zprávu o  hospodaření 
MO a  plán akcí na  rok 2008 
včetně rozpočtu MO. Jedná-

ní výroční schůze se zúčast-
nil starosta města Rosic pan 
Ing.  Klíma. Jeho přítomnosti 
využili členové v  diskuzi za-
měřené tentokrát na  životní 
prostředí a pořádek ve městě. 
Mimo dalších organizačních 
otázek a  řešení problémů byl 
především doplněn výbor 
organizace a  revizní komise. 
Výbor byl po doplnění potvr-
zen ve  složení: předsedkyně 
paní Litvíková, členky výbo-
ru paní Radová, Bobulová, 
Poláková, Sáblíková, Urbán-
kova a Suchomelová. Revizní 
komise byla potvrzena ve slo-
žení pan Litschman – před-
seda, členky paní Rožnovská 
a Chatrná. 

Po  skončení oficiální čás-
ti schůze následovala bohatá 
tombola. Bylo losováno cel-
kem 170 cen. Výbor děkuje 
všem sponzorům a  dárcům, 
kteří ceny do tomboly věnova-
li: ať již firmám, podnikatelům, 
či členům organizace z Rosic, 
Tetčic a  Zastávky a  blízkého 
okolí. V  závěru zdařilé schů-
ze zahrál k  poslechu a  zpěvu 
náš člen pan Dorazil. Děkuje-
me mu a  děkujeme kolektivu 
restaurace FC Slovan Rosice 
pod vedením paní Prokešové 

za přípravu sálu, vzornou pří-
pravu jídel a obsluhu.

Zvláštní poděkování pat-
ří zastupitelům obce Tetčice, 
Zastávka a Radě města Rosice 
za  finanční podporu v  roce 
2007, bez níž bychom nebyli 
schopni řadu akcí ve prospěch 
našich členů a  též občanů 
těchto obcí uskutečnit. Děku-
jeme též za  finanční přípěvky 
poskytnuté organizaci v  roce 
2008 těmito obcemi.

Připravujeme

Na  měsíc červen připravu-
jeme poznávací zájezd. Je plá-
nována návštěva a  prohlídka 
státního zámku Jaroměřice 
nad Rokytnou, Náměšť nad 
Oslavou a  Památníku Bible 
kralické. Podrobnosti budou 
zveřejněny v  místních kabe-
lových televizích a  zpravoda-
jích, včetně vývěsky a plakátů 
organizace. Na  tento zájezd 
přijímá přihlášky paní  Bohý-
lová, Husova čtvrť 1085, Rosi-
ce, telefon 546 410 482, mobil 
774 992 926.

Božena Poláková, 
Jednatelka MO

ČINNOST SVAZU TĚLESNĚ 
POSTIŽENÝCH V ČR, O. S., MÍSTNÍ 
ORGANIZACE V ROSICÍCH V ZIMNÍM 
OBDOBÍ ROKU 2008
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Péče o zvěř a zajištění dostat-
ku krmiva pro přikrmování pa-
tří k  hlavním činnostem mys-
livců. Pro tento účel využíváme 
mimo jiné prostředky poskyt-
nuté z rozpočtu obce Zastávka.

Lov zvěře podle zásad správ-
ného mysliveckého hospo-
daření je jakousi pomyslnou 
odměnou za  celoroční práci. 
Výsledky této činnosti bylo 
možno zhlédnout na  chovatel-
ské přehlídce trofejí z  honiteb 
v působnosti Městského úřadu 
Rosice, kterou v  loňském roce 
naše sdružení uspořádalo. Ob-
libu mezi veřejností si každo-
ročně získává tradiční poslední 
leč v  Dělnickém domě. V  le-
tošním roce navíc připravuje-

me v  letních měsících country 
zábavu v  areálu naší střelnice 
v Babicích. 

Na této střelnici však zejmé-
na nabízíme všem zájemcům 
o  brokovou střelbu pravidelné 
páteční tréninky. Střelba na as-
faltové terče patří mezi oblíbené 
sportovní disciplíny a získává si 
stále více příznivců. 

V  září loňského roku však 
jednu z  budov střelnice zničil 
požár. Tato událost naše sdru-
žení velmi vážně zasáhla, pro-
tože jsme se jen těžko smiřovali 
s  tím, že stavbu z  roku 1975 
někdo úmyslně zapálil. Situaci 
komplikovaly také poměrně 
omezené finanční zdroje sdru-
žení. Prvotní beznaděj však 

vystřídalo po  několika dnech 
rozhodnutí tzv. vysokou věž 
do  zimy obnovit. Významnou 
pomoc nám poskytli při likvi-
daci spáleniště zastávečtí hasiči, 
kterým patří naše poděkování. 
Díky aktivitě členů sdružení 
a  pomoci finančních prostřed-
ků od  sponzorů se podařilo 
do  konce měsíce října budovu 
znovu postavit. V  současné 
době (po  dokončení veškeré 
elektroinstalace) je střelnice 
opět v provozu. Několik sním-
ků dokumentuje rozsah požáru 
i průběh stavby.

Miloš Pospíšil

CO DĚLAJÍ MYSLIVCI?
Myslivecké sdružení Bažant se sídlem v Zastávce hospodaří 
v honitbě o rozloze 598 ha. Polovinu honitby tvoří tzv. 
Babický les, zbytek jsou pole a ostatní plochy. V současné 
době má sdružení osm členů a tři hosty.
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V  loňském roce měla naše 
organizace 58  platících členů. 
Dovolte mi připomenout ty, kte-
ří nás v uplynulém období opus-
tili. V loňském roce zemřel pan 
Jaroslav Čermák a  v  letošním 
roce zemřela paní Millonigová 
a Dušan Hauser. 

Výbor naší organizace, zvo-
lený před dvěmi lety, byl jede-
náctičlenný a  jednotlivé funkce 
zastávali Anna Štrofová jako po-
kladní, Vlasta Vítová – jednatel-
ka, Mikuláš Bohuslav – správce 
areálu a  Jan Křivý  – předseda. 
Při našich akcích nám aktivně 
pomáhají vedle členů výboru 
revizní komise další členové, 
také jejich manželky a manželé. 
Každá pomoc je vítaným příno-
sem a zaslouží proto naše podě-
kování.

Dá se říci, že jednotlivé akti-
vity máme rozprostřeny do prů-
běhu celého roku. Na  začátku 
roku je to ples, začátkem jara 
valná hromada, v  létě každého 
sudého roku setkání s přáteli ze 
Slovenského Grobu. Zároveň se 
rozjíždí sezona na  středisku  – 
sušení, moštování, vaření povi-
del. Na  podzim končíme pěsti-
telskou výstavou ovoce, květin 
a zeleniny.

Tolik úvodní informace a nyní 
konkrétně k roku 2007.

Začal bych tentokrát podzim-
ní výstavou. Po  zkušenostech 

z  minulých let jsme zvažovali, 
zda má význam v pořádání vý-
stav pokračovat. Účast vystavu-
jících stagnovala nebo mírně 
klesala, navíc byl loňský rok 
poznamenán velmi slabou 
a  špatnou úrodou, což se nám 
projevilo i ve zpracování ovoce. 
Přesto ve výboru převládl názor 
výstavu uspořádat, s  tím, že se 
pokusíme ji oživit. Pro výstavu 
se nám podařilo získat kaktusáře 
Ing. Vladimíra Křivánka, po le-
tech odmlky zahradnického 
podnikatele pana Svačinu, ženy 
upekly na  výstavu různé ovoc-
né buchty a  pochoutky. Hlavní 
zlepšení se nám ale podařilo 
díky obecnímu úřadu, který 
chtěl uspořádat akci s ukázkami 
tradičních řemesel s tahákem, ja-
kým měla být domácí zabíjačka, 
případně i  dalším programem. 
Proto, když jsme byli panem 
starostou osloveni, zda bychom 
se této akce chtěli spoluúčastnit, 
pozvání jsme rádi přijali. A  tak 
vznikl Den Zastávky. Doufáme, 
že se podaří i tento rok Den Za-
stávky uspořádat, neboť je za-
tím oboustranný zájem v těchto 
Dnech pokračovat a  snad i  vy-
tvořit novou tradici.

Na  sezonu zpracování ovoce 
jsme se připravili vymalováním, 
novými nátěry v moštárně, zajiš-
těním dřeva, jenomže ke zpraco-
vání toho tentokrát moc nebylo. 

Vymoštovalo se 892 litrů, usuši-
lo se 48 kg ovoce a uvařilo 112 kg 
povidel. Byl to snad v  tomto 
ohledu nejslabší rok, co pama-
tujeme, způsobený nezvyklým 
nedostatkem ovoce. To se nám 
projevilo i na podzimní výstavě.

Musím se zmínit i  o  plese, 
který se konal v  letošním úno-
ru, protože i  když samozřejmě 
musíme zhodnotit minulý rok, 
ve zprávách se spíš zaměřujeme 
na  období od  jedné valné hro-
mady ke  druhé. Na  ples jsme 
měli pozvanou hudby Melody 
Makers, spíš známou jako „Leš-
tínští“. Pro zdar plesu je třeba 
zajisti zajímavou a  hodnotnou 
tombolu. Je mi jasné, že ne kaž-
dý má dost trpělivosti a  řekně-
me i odvahy obcházet jednotlivé 
donátory. Je proto radostné za-
znamenat, že i  v  letošním roce 
se nám podařilo zajistit tombolu 
hodnotnou, což se mimo jiné 
projevilo i tím, že lístky do tom-
boly, kterých bylo pětkrát víc než 
přítomných, byly při ceně 20 Kč 
vyprodány v  krátkém čase. Je 
třeba také říct, že tombolu ne-
naplňujeme pouze tím, co do-
staneme, ale vracíme do ní část 
prostředků vybraných. S  hud-
bou jsme byli spojeni, jak co 
do složení repertoáru, tak i tím, 
že muzikanti nedělali žádné 
dlouhé přestávky. Jediné, co nás 
trápilo a vedlo tak k diskusi, zda 

Ze zprávy o činnosti občanského sdružení 
Zahrádkáři Zastávka přednesené na valné 
hromadě 20. dubna 2008
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v  pořádání plesů pokračovat, 
byla slabá účast. Stanovený li-
mit 101 přítomných se smrsklo 
na 87. Takže pochválit můžeme 
jen to, že bylo dost místa na tan-
cování. A  opět jsme ve  výboru 
byli před rozhodnutím, zda se 
pustit do zajištění plesu pro rok 
2009, či nikoli. A  opět převládl 
optimistický názor – ano, půjde-
me do  toho. Zkusíme, zda do-
jde ke zlepšení, když posuneme 
termín na  leden. Náš stávající 
termín se potkával v  poslední 
době s  pololetními prázdnina-
mi a country bálem ve Zbýšově. 
Více pozornosti také musíme 
věnovat propagaci, a to i v okol-
ních obcích, a  snažit se zlepšit 
i osobní pozvání.

V  letošním roce je na  nás 
přivítat u  nás naše přátele ze 
Slovenského Grobu a  připravit 
pro ně program a potom setká-
ní a pohoštění tady na Zastávce. 
Máme dohodnouto základní 
schéma návštěvy. Návštěva bude 
jednodenní, uskuteční se v  so-
botu 23. srpna 2008. Začne pro-
hlídkou Porta Coeli v Předkláš-

teří, bude pokračovat návštěvou 
Zahradnického centra v Šebrově 
a  skončí společným setkáním 
na Zastávce.

Očekávám, že účast z  naší 
strany bude co nejlepší, že se 
zúčastníme nejen sami, ale i  se 
svými blízkými a přáteli. A také 
že ti co mohou, pomohou s pří-
pravou i vlastní organizací.

Vážení přátelé, letošní rok 
je nám prezentován jako rok 
osmiček. I  naše organizace má 
něco společného s  osmičkou. 
Jednak rok 1958 byl rokem, kdy 
náš předchůdce Oldřich Kocáb 
dával dohromady zastávecké 
zahrádkáře, aby potom v  roce 
1959 mohla zahrádkářská or-
ganizace ustavující schůzí za-
hájit svou činnost. V roce 1968 
potom zastávečtí zahrádkáři 
oslavili padesáté výročí republi-
ky, tehdy ještě Československé, 
výsadbou lípy svobody vedle 
schodů pod obecním úřadem. 
Protože chceme tuto skutečnost 
udržet v  paměti, rozhodli jsme 
se připomenout ji v  Zastávec-
kém zpravodaji.

Jak jsem řekl, příští rok bude 
pro naši zahrádkářskou orga-
nizaci jubilejní. Za padesát let 
se v  práci pro organizaci vy-
střídalo mnoho zastáveckých 
občanů i  občanů z  okolních 
obcí. Dnes jsme ve  vedení již 
druhá generace a  navazujeme 
na  práci svých otců. To nejen 
obrazně, ale u  mnohých z  nás 
i skutečně. A dnes i my jsme se 
dostali do  seniorského věku. 
A  všichni víme, že za  pade-
sát let se svět značně změnil. 
A  domnívám se, že se mění 
mnohem rychleji, než tomu 
bylo kdykoli v  minulosti. Má-
me-li uvažovat o  budoucnosti 
naší organizace, pak se do-
mnívám, že jediná možnost je 
získat mladé lidi a  organizaci 
přetvářet především podle je-
jich představ a  potřeb. Proto 
kdyby se našel někdo s novými 
nápady a  impulzy, velice rád 
bych mu předal předsednictví 
a pokud by měl zájem, tak mu 
i  pomáhal. Obracím se proto 
na vás, na členy, pomozte pod-
le svých možností a schopností 
při omlazování naší zahrád-
kářské organizace. Jak bylo 
napsáno: v létě přivítáme naše 
přátele ze Slovenska, bude zá-
jezd, potom společné posezení. 
To by mohlo být docela dobrou 
situací pro zapojení našich no-
vých členů a příznivců.

Na závěr bych chtěl poděko-
vat za  podporu zastáveckým 
zastupitelům a  za  velmi dob-
rou spolupráci i  zastáveckým 
hasičům. 

Jan Křivý

Ilustrační foto Jaroslav Macháček
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Vážení sportovní přátelé, vá-
žení hosté, dovolte mi, abych 
Vás seznámil s  činností výkon-
ného výboru TJ Čechie Za-
stávka za  uplynulý rok 2007. 
Veškerá naše činnost směřovala 
k zajištění akcí k 100. výročí za-
ložení naší tělovýchovné jedno-
ty. Z akcí například uveďme:
• 14. března – 28. ročník Me-

moriálu Leoše Roztočila 
v  bleskovém šachu za  účasti 
13 hráčů

• 25. dubna – jarní turistická 
neděle

• 23. června – 14. ročník turna-
je straších žáků v kopané

• 18. srpna – tenisový turnaj 
dvojic za  účasti 12 dvojic 
mužů a 6 dvojic žen

• 1. září – tenisový turnaj 
14 smíšených dvojic

• 1. září – odpolední fotbalové 
utkání internacionálů s  Če-
chií

• 13. října – fotbalový turnaj 
starých pánů

Vyvrcholením oslav byla 
slavnostní schůze 28. září 2007 
v sále Dělnického domu za pří-
tomnosti předsedy ČMFS pana 
Ing.  Pavla Mokrého, předsedy 
TUB pana Jiřího Sýkory a  dal-
ších hostů. Pozváno bylo 105 
členů Čechie dřívějších či stále 
aktivních. Na  této schůzi bylo 
poděkováno a předáno morální 
ocenění aktivním členům. Oce-
nění ČSTV obdrželo celkem 

20 našich členů, dalších 28 obdr-
želo uznání TJ, všichni přítomní 
si domů odnášeli grafické listy. 

Vedle výše uvedených akcí 
jsme se spolupodíleli na  pořá-
dání III. víceboje v netradičních 
disciplínách. Areál byl opětovně 
využit pro závod na  chůdách, 
turnaj v  malé kopané, hasič-
ské soutěže, Den dětí, oslavu 
1.  máje, zastáveckou pouť. Bez 
nadsázky můžeme říci, že areál 
slouží široké zastávecké veřej-
nosti a  stává se středem volno-
časových aktivit.

Značné finanční prostředky 
byly v  loňském roce investo-
vány do  údržby objektu kabin 
a  restaurace, kde jsme za  pří-
spěvku JM kraje provedli do-
končení výměny oken a  zatep-
lení fasády včetně nové omítky. 
Dále byl proveden nutný nátěr 
střechy nad prádelnou, kotel-
nou a skladem, osazeny lavičky 
na tréninkovém hřišti, vyměněn 
radiátor ve  schůzové místnosti, 
osazen nový radiátor do kabiny 
žáků. Obec Zastávka vybudova-
la opěrnou zeď k  zahradě pana 
Suchánka, provedla výměnu 
laviček na  tribuně, zajistila re-
generaci travnaté hrací plochy 
včetně položení závlahového 
systému, na  hřiště pro odbíje-
nou a asfaltovou plochu položili 
umělou trávu a  byla položena 
nová zámková dlažba jak před 
kabinami, tak i  na  příjezdové 
komunikaci. Zde se jednoznač-

ně ukazuje, že rozhodnutí, která 
jsme před čtyřmi lety učinili, 
když jsme převedli velkou část 
pozemku do majetku obce, byla 
velmi správná a prozíravá. 

A nyní mi dovolte, abych pře-
šel ke  statistickým informací 
o naší členské základně. K 31. 12. 
2007 jsme v  naší tělovýchov-
né jednotě vykazovali celkem 
397  členů, což je o  11  více než 
loni, z  toho 255  mužů, 20  žen, 
26  dorostenců, dvě dorosten-
ky, 76  žáků a  18  žaček. Máme 
celkem registrovaných 275  do-
spělých a 122 mládeže ve  třech 
oddílech. Statistika dle jednotli-
vých oddílů, ve kterých mohou 
být členové registrovaní vícekrát 
nám říká, že máme v  oddíle 
kopané registrováno 327  členů, 
v tenise 63 a ASPV 43 členů.

Fotbalový oddíl 
Činnost fotbalového oddílu 

řídil v  roce 2007 třináctičlenný 
výbor v  čele s  Petrem Pospíši-
lem a  sekretářem Janem Kři-
vým. Od poloviny roku 2007 se 
schůzí pravidelně účastnil pan 
Daniel Denygr, který se aktivně 
zapojil do veškeré funkcionářské 
práce. V roce 2007 se účastnilo 
soutěží šest mužstev. První muž-
stvo mužů hraje krajskou soutěž 
I.  B třídu. V  soutěžním roč-
níku 2006/2007 skončilo naše 
A mužstvo na 7. místě se ziskem 
36  bodů. V  tomto soutěžním 
ročníku mužstvo pracovalo 

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ ČECHIE ZASTÁVKA ZA ROK 2007 
PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ 3. BŘEZNA 2008
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pod vedením realizačního týmu 
ve složení Aleš Šrámek, Jaroslav 
Lakomý a  Vladislav Klos. Ne-
lehký úkol pokračovat v  tradici 
dobrých výsledků minulých let 
se jim podařilo splnit, a  proto 
jsme rádi, že tento realizační 
tým ve  své práci dále pokra-
čuje. V  podzimní části sezóny 
2007/2008 sehrálo naše mužstvo 
řadu kvalitních zápasů.

B mužstvo mužů hraje v okres-
ní soutěži III.  třídu. V  sezoně 
2006/2007 i  po  podzimní části 
sezony se toto mužstvo pohybo-
valo a pohybuje ve středních čás-
tech tabulky. Péči o toto mužstvo 
vzal na svá bedra pan Petr Klapal. 
Úloha B mužstva se pro náš oddíl 
stává velice důležitou. Očekávají 
nás poměrně silné vycházející 
ročníky z  mládežnických týmů 
a je nutné, aby tito hráči měli kde 
hrát. Proto se výbor FO domní-
vá, že je nesmírně důležité, aby-
chom panu Klapalovi více po-
máhali, ale především abychom 
našli optimální a  systematický 
způsob spolupráce mezi týmy A, 
B a dorostu. 

Družstvo dorostu patří 
k  mužstvům, které nám okolní 
týmy závidí a  které jsou přísli-
bem do budoucnosti. V ročníku 
2006/2007 sehráli naši doros-
tenci s  velice mladým týmem 
velice dobrou sezonu a  skončili 
na krásném pátém místě se zis-
kem 40 bodů. Po podzimní části 
sezony se nacházeli se ziskem 
20 bodů ve středu tabulky na os-
mém místě. U  dorostu působí 
ve funkci trenéra pan Radek Tri-
bula, který dokázal z  fotbalistů 

této kritické kategorie dostat ne-
jen skvělé fotbalové výkony, ale 
především udělal z těchto kluků 
skvělou partu.

Dlouhodobě dobré výsledky 
dosahují naše žákovská muž-
stva. I v roce 2007 hrála mužstva 
starších a  mladších žáků kraj-
skou soutěž I.  třídu. V  sezoně 
2006/2007 jsme se bez větších 
problémů zachránili, neboť 
družstvo starších žáků skončilo 
na 7. místě a družstvo mladších 
žáků na  9.  místě. Po  skončení 
sezony vyvolali trenéři mládež-
nických týmů diskusi o tom, zda 
vzhledem k  situaci by nebylo 
lepší nepřihlašovat žáky do kraj-
ských soutěží. Ve  výboru pře-
vládnul názor, že vzdávat se bez 
boje je zbytečné. Průběh pod-
zimní části sezony ukázal dvě 
věci. První je, že podle očeká-
vání jsou ročníky 1993 až 1997 
skutečně velice početně slabé, 
což komplikuje přípravu i výko-
ny mužstva. Druhou skutečností 
je fakt, že v  podobné situaci se 
nachází mnoho dalších týmů.

Realizační tým mužstev 
mladších a  starších žáků tvoří 
pánové Strnad, Pospíšil a  nově 
pan Michal Kříž. Stejně jako 
u  dorostu je třeba konstatovat, 
že mládežnické týmy  – a  žáci 
zvlášť – potřebují větší množství 
trenérů, nejen z důvodu kvalitní 
přípravy, ale rovněž z  hlediska 
značné časové náročnosti jak 
tréninků, tak zápasů. 

Velkou radost máme z  hrá-
čů přípravky. Existence tohoto 
mužstva se pozitivně projevuje 
zejména na činnosti všech mlá-

dežnických oddílů a nyní již vi-
díme, jak první hráči přípravky 
nastupují i  za  mužstva dospě-
lých. Výsledky v  tomto případě 
nejsou důležité, ale přesto je 
pozitivní, že se toto mužstvo 
pohybuje většinou ve středu ta-
bulky. Velké poděkování patří 
realizačnímu týmu, ve  kterém 
pracují pánové Klíma, Brychta, 
Čalkovský a nově i pan Zdeněk 
Baštař. 

ASPV
Odbor ASPV zajišťuje jednak 

průběžnou celoroční činnost, 
na  druhé straně pak pořádání 
a účast na jednorázových akcích. 
Do  prvně zmiňované kategorie 
patří kondiční cvičení starších 
mužů zaměřené na všeobecnou 
gymnastiku a hry pod vedením 
Ing.  Křivánka. Do  druhé pak 
účast žactva na  soutěžích orga-
nizovaných regionálním a  kraj-
ským odborem ASPV a  dále 
pořádání turistických a cyklotu-
ristických akcí. V roce 2007 jsme 
na soutěži žactva v Bränbalu ob-
sadili 2.  místo. V  oblasti turis-
tických a cykloturistických akcí, 
které možná málo propagujeme, 
jsme uspořádali všechny dříve 
osvědčené akce a lze říci, že vy-
dařené a  navíc jsme měli štěstí 
na  počasí. V  okresních a  kraj-
ských orgánech ASPV stále pra-
cují Libuše Říhová a Ing. Vladi-
mír Křivánek. 

Tenis
V  roce 2007 bylo do  soutěže 

zapojeno pouze jedno družstvo, 
které hrálo ve III. třídě krajské-
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ho přeboru, sk. B.  Umístilo se 
z  8 mužstev na  6.  místě a  bylo 
odsouzeno k  sestupu. Celkově 
sezonu tenisový oddíl hodno-
tí vcelku kladně, i  když došlo 
k  sestupu. Bylo odehráno ně-
kolik smolných zápasů, ve  kte-
rých se prohrálo 4:5. O sestupu 
rozhodlo pár gamů. V  novém 
soutěžním ročníku je mužstvo 
zařazeno do  IV.  třídy, sk.  A. 
Tato soutěž se bude hrát již bez 
hráčů, kteří u nás byli na hosto-
vání, tj. s vlastními odchovanci. 
Za  soupeře budeme mít násle-
dující oddíly: Sokol Moravské 
Budějovice, STK Okříšky, Sokol 
Jemnice A, Sokol Jemnice B, Sla-
voj Třešť  B, Slovan Ivančice  B, 
TK Rožná. Kapitánem týmu byl 
určen B. Kudláček, jeho zástup-
cem P. Sysel.

Pro rok 2008 bylo rozhodnuto 
o výši členském příspěvku, sta-
novena povinnost odpracovat 
deset brigádnických hodin, při 
neodpracování této výše je sta-
novena náhrada ve  výši 50 Kč 
za hodinu. Dále byla stanovena 
cena za pronájem kurtu pro ve-
řejnost ve výši 100 Kč/hod. 

Dovolte mi, abych se dále 
zmínil o práci výkonného výbo-
ru a plnění usnesení z poslední 
valné hromady. Před rokem 
přítomní delegáti na  návrh od-
dílů zvolili devítičlenný výbor. 
Musím říct, že hlavní úkoly 
byly zabezpečeny. Do  výbo-
ru se vůbec nezapojil zástupce 
tenisu pan Ladislav Benešov-
ský. Koncem roku 2007 jsme 
navrhli zástupcům tenisového 
oddílu panu Urbánkovi a  panu 
Dudovi, aby projednali na  své 
schůzi návrh na snížení zástup-
ců tenisu v  hlavním výboru ze 
tří na  dva. Tento návrh byl ak-
ceptován a oddíl kopané dopo-
ručil kooptovat do  výkonného 
výboru pana Daniela Denygra. 
Výkonný výbor v  měsíci lednu 
2008 přijal písemnou resignaci 
na  funkci předsedy VV Čechie 
pana Bořivoje Vinohradského. 
Po  zvážení všech souvislos-
tí bylo konstatováno, že pan 
Vinohradský připraví dnešní 
valnou hromadu, výbor bude 
hledat řešení stávající situace 
a  průběžně dojde k  předávání 
databáze a  písemností. Toto je 

jeden z  hlavních úkolů letošní-
ho roku a bude souviset i s pří-
pravou nových stanov a  názvu 
TJ, který musí být v souladu se 
zák. 342/2006 Sb. ke sdružování 
občanů. 

Můžeme říci, že vedle příjmu 
z dotací obce a sponzorů na zá-
kladě smluv jsou za poslední dva 
roky v rozpočtu již patrné i pří-
jmy z  oddílových a  členských 
příspěvků.

Výše příspěvků pro rok 2008:
Oddíl kopané:
– aktivní členové – 
400 Kč za rok mládež, 
500 Kč za rok dospělí,
200 Kč za rok funkcionáři 
a staří páni
– členská základna 50 Kč 
Oddíl tenisu:
– členský příspěvek 1 500 Kč, 
obnovení registračního průka-
zu – 400 Kč.
ASPV si neschválila oddílový 
příspěvek, byl stanoven členský 
příspěvek na roky 2007 a 2008 
ve výši 200 Kč.

Dovolte mi, abych na  závěr 
poděkoval všem členům, kte-
ří jsou ochotni obětovat svůj 
volný čas ve  prospěch Čechie, 
reprezentují Čechii v  řídících 
orgánech okresu a  kraje, abych 
poděkoval funkcionářům obce 
za  podporu sportu. Chtěl byl 
zvláště poděkovat panu Petru 
Pečenkovi za grafické zpracová-
ní všech materiálů ke 100. výro-
čí TJ Čechie. 

Bořivoj Vinohradský, 
předseda TJ Čechie
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V  rámci přípravných prací 
nás, jako Vlastivědný spolek, 
samozřejmě zajímala také his-
torie studánky. Jak jsme se ale 
přesvědčili, nic není tak jedno-
duché, jak se na  první pohled 
zdá. O  minulosti Masarykovy 
studánky to platí dvojnásob. 
Tajemstvím není zahalený jen 
samotný vznik studánky, ale 
především její 80letá historie. 
Ale po pořádku.

Staletá studánka

O  vzniku dnešní podoby 
studánky se dochoval tento 
záznam v  pamětní knize obce 
Zastávka z  roku 1928, ve  kte-
rém kronikář František Po-
korný píše: „Nákladem Rosic-
ké báňské spol. upravena byla 
studánka ve ,Žlebích‘ nalézající 
se při cestě do  Zakřan u  státní 
silnice Telčské a  pojmenována 
studánkou ,Masarykovou‘. Stu-

dánka má stálý pramen a velice 
dobrou vodu.“ Tolik historické 
dokumenty, které se nám pro-
zatím podařilo vypátrat.

Podívejme se však na  zápis 
v  kronice podrobněji. Jak je 
doslova uvedeno, studánka 
byla „upravena“. To znamená, 
že pramen vody zde existoval 
již před rokem 1928. Jak staré 
může být toto místo? Studánku 
mohli velmi dobře znát cestu-
jící, kteří kolem ní projížděli. 
Leží totiž u důležité středověké 
obchodní cesty, která po  sta-
letí spojovala Brno s  Třebíčí 
a jejíž trasa se prakticky vůbec 
nezměnila. Je tedy možné, že 
„Masarykovu studánku“ znali 
naši předci o  desítky, možná 
i stovky let dříve. Potvrdí nám 
to nějaký historický doku-
ment?

Wilson nebo Beneš

Na  objektu studánky jsou 
dva otvory, ve  kterých bývaly 
bronzové plakety význačných 
osobností. Na jedné z nich byl 
vyobrazen T. G. Masaryk. Kdo 
byl ale na druhé? Každý z pa-
mětníků říká něco jiného. Byl 
to Thomas Woodrow Wilson – 
americký prezident, který je 
spojen se zrodem samostatné-
ho Československa (Washing-
tonská deklarace), nebo to byl 

Rekonstrukce Masarykovy studánky
VLASTIVĚDNÝ SPOLEK ROSICKO-OSLAVANSKA

Masarykova studánka zřejmě v 80. letech ještě s portrétem prvního prezidenta. Vpravo 
jsou vytesaná písmena RBS na paměť Rosické báňské společnosti, která dala studánku 
v roce 1928 upravit.

Vlastivědný spolek v Zastávce pojal záměr v tomto roce 
rekonstruovat Masarykovu studánku. Cílem projektu je upravit 
studánku do podoby z první republiky, tj. provést zevnější úpravu 
kamenného obložení, upravit lavičky, strouhu a především pak 
osadit místa novými reliéfy Masaryka a Wilsona. Studánka by měla 
být otevřena k 28. říjnu 2008, tj. k 80. výročí její současné podoby 
a k 90. výročí vzniku Československa. Projekt zatím podporuje 
obec Babice, na jejímž katastru studánka leží.
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Edvard Beneš  – první česko-
slovenský ministr zahraničí 
a v letech 1921–22 ministerský 
předseda? A byl tam vůbec ně-
kdo? Někteří pamětníci uvádí, 
že na druhém místě vedle Ma-
saryka bývala pouze tabulka 
s blíže neurčeným textem.

Možná, že pravdu mají 
všichni. Pokud chtěli v  roce 
1928 naši předci uctít Masa-
ryka pojmenováním této stu-
dánky s jeho vyobrazením, pak 
je pravděpodobnější, že vedle 
Masaryka byl zpodobněn spíše 
prezident Wilson než v té době 
méně významnější Beneš. 

Masaryk a  Wilson byli 
na  studánce zřejmě do  konce 
první republiky. Podle dvou 
pamětníků byly obě plakety 
za  německé okupace zničeny. 

Obnoveny byly opět po  vál-
ce, ale zřejmě už v  jiném gar-
du: vlevo Masaryk, ale vpravo 
během války již proslavený 
exilový ministerský předseda 
a  poválečný prezident osvo-
bozeného Československa Ed-
vard Beneš.

Co se dělo s  plaketami 
po  únoru 1948, není přesně 
známé. Jisté však je, že někdy 
v 50. letech Beneš zmizel. Jeho 
místo mohlo být v  této době 
osazené zmíněnou plaketou 
s  textem. Zda na  studánce 
„vydržel“ i  Masaryk, nevíme. 
Podle některých informací, 
které se nám podařilo získat, 
měly být odstraněny obě dvě 
desky a později obnovena pou-

ze ta s  Masarykem (na  levém 
místě), která vydržela zřejmě 
až do  roku 2003, kdy si ji pro 
změnu odnesl další „vášnivý 
sběratel“. Dnes studánku ne-
zdobí pro jistotu nic.

O  častých změnách plaket 
osobností by mluvil i  další 
drobný detail. Když se pozorně 
podíváme na fotografii studán-
ky, všimneme si, že Masaryk se 
dívá vlevo, tedy směrem ven 
ze studánky. Kdyby se jedna-
lo o  původní plastiku, musel 
by být Wilson zpodobněn sy-
metricky opačně, tedy odvrá-
cen od  Masaryka dívající se 
doprava. Odvrácené tváře ale 
symbolizují nesoulad či rozpor 
a  je tedy nepravděpodobné, 

Současný stav (únor 2008). Studánku už nezdobí ani Masaryk, který „zmizel“ kolem 
roku 2003

Thomas Woodrow Wilson  
nebo Edvard Beneš?
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že by takovéto osobnosti byly 
v  roce 1928 záměrně zobraze-
ny zády k sobě. S plastikami se 
tedy muselo manipulovat. Po-
slední podoba Masaryka může 
pocházet z doby, kdy na druhé 
straně byla tabulka s textem.

Masaryk v Zastávce

Záhadou je také samotné po-
jmenování studánky. Je pravda, 
že za první republiky neslo Ma-
sarykovo jméno mnoho míst 

a  bylo běžným zvykem takto 
uctívat zakladatele státu. Proč 
ale byla pojmenována zrovna 
tato studánka? Byla snad pro-
slulá kvalitou vody, nebo vý-
značná jiným způsobem? 

S  největší pravděpodobnos-
tí to mělo souvislost s  Masa-
rykovou návštěvou Zastávky, 
která se konala 13.  července 
1928. Prezident tehdy navštívil 
velkou řadu míst celé Mora-
vy a zavítal také do naší obce. 
Kronikář Pokorný o tom píše:

O  okolnostech samotného 
pojmenování studánky se ale 
kronika nezmiňuje. Jak to tedy 
bylo? Shrňme tedy, co víme: 
Jednalo se o  iniciativu Rosic-
ké báňské společnosti, která 
projekt financovala. Studánka 
byla upravena ve  stejný rok, 
kdy obec navštívil prezident, 
tj. 1928. Onoho 13.  července 
vedla Masarykova cesta z  Ro-
sic přes Zastávku dále do  Ra-
potic. Kolona s  automobilem 
prezidenta značky Praga tedy 
jela po silnici kolem studánky. 
A  na  konec: samotná úprava 
studánky proběhla až po  Ma-
sarykově návštěvě. 

K  posledně uvedenému 
závěru vysvětlení: události 
v  obecní kronice jsou zapsá-
ny chronologicky. Záznam 
o „úpravě“ studánky následuje 
až za zápisem o návštěvě prezi-
denta, slavnostním otevřením 
sokolovny (2.  září) a  oslavě 
10.  výročí vzniku republiky. 
Kdyby byl záměr upravit stu-
dánku a pojmenovat ji po Ma-
sarykovi rozhodnut před 
samotnou návštěvou, nebo 
kdyby měla s  návštěvou něja-
kou souvislost, byly by oba zá-
pisy v kronice spojeny. Ale tak 
tomu není. Návrh na  úpravu 
studánky tedy zřejmě vznikl až 
po prezidentově návštěvě.

Proč ale RBS upravovala ně-
jakou, byť kvalitní studánku 
ležící daleko za  obcí? Mohla 
přece zhotovit např. pamětní 
desku nebo bustu a  umístit ji 
na  některou z  veřejných bu-
dov v  Zastávce. Proč studán-
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ka? Jistě se nejedná o náhodu, 
studánka a  Masaryk museli 
mít něco společného. Masa-
rykovou třídou byla pojmeno-
vána hlavní ulice z Rosic kudy 
prezident tehdy přijížděl a kde 
jej vítaly zástupy lidí (dnes je 
to ulice 1. máje). Lze spekulo-
vat, proč by se na počest Ma-
saryka nákladně upravovala 
lesní studánka, aniž by ji kdy 
navštívil...

O studánku pečovaly 
celé generace

I když je studánka na babic-
kém katastru, pečovaly o  ni 

zřejmě jen zastávecké organi-
zace. Za první republiky se zde 
konaly nejrůznější akce. Zpí-
vala se zde státní hymna, písně 
„Ach synku, synku“ nebo „My 
jsme děti republiky“. Na  ak-
cích se za první republiky (dle 
jednoho pamětníka) velmi 
angažovali hasiči, kteří stávali 
u studánky v uniformách.

V  padesátých letech pro-
běhla rekonstrukce studánky, 
kterou organizoval Českoslo-
venský svaz mládeže. Z dalších 
organizací nelze nevzpome-
nout také Sokol, Svaz ochránců 
přírody nebo místní organizaci 
ODS. Poslední rekonstrukce 
proběhla zřejmě v  roce 1993 
pod hlavičkou Svazu ochránců 
přírody. Práce tehdy vedl pan 
Oldřich Kocáb za podpory sta-
rosty Milana Boudného.

Je ve studánce 
kojenecká voda?

Vodu ze studánky v minulos-
ti pravidelně kontroloval pan 
Kocáb pro hydrometeorologic-
ký ústav. Voda byla testována 
několikrát do roka a dosahovala 
velmi vysokých kvalit. Později 
se ale kvalita vody zhoršila, což 
zřejmě souviselo s  úpravami 
lesních cest nad studánkou. 

Voda z pramene se shromaž-
ďuje v nádrži za zdí studánky, 
odkud vytéká trubkou ven. 
Před několika lety ovšem došlo 
během výstavby protipovod-
ňové hráze k  poškození trub-
ky a  nádrže. Voda prosakuje 
kolem celé stavby a  množství 
vody vytékající z trubky se tím 
snížilo. 

Pomozte nám v pátrání

Otazníků a  nepřesností ko-
lem studánky je nepočítaně. 
Proto uvítáme jakoukoliv in-
formaci, která povede k upřes-
nění (nebo vyvrácení) uvede-
ných údajů. Zejména fotografie 
z  oslav a  oprav studánky, její 
detailní záběry, výstřižky z no-
vin apod. 

U  studánky byla organizo-
vána řada setkání, kterých se 
zúčastňovalo mnoho lidí. Rádi 
bychom získali svědectví pa-
mětníků, informace o  akcích, 
které se u ní konaly, kdo je or-
ganizoval a  jak tyto akce pro-
bíhaly atd. Pokud máte nějaké 
zajímavé dokumenty, rádi vás 
navštívíme. Kopie dokumentů 
pořídíme přímo u  vás doma 
pomocí přenosného počítače.

Martin Horký

Nekvalitní fotografie Masaryka 
v Zastávce 13. 7. 1928

Vaše svědectví, postřehy a náměty prosím posílejte na e-mail 

horky@rosicko-oslavansko.cz nebo můžete spolu s námi diskutovat 

ve fóru obce Zastávka na adrese www.zastavka.cz/forum. Děkujeme.
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V  měsíci listopadu si ženy 
vlakem zajely na kulturní akci 
do Náměště nad Oslavou, kte-
rá měla název „Receptář aneb 
Když listí padá“ a  pořádaly ji 
organizace ČSŽ okresu Třebíč. 
Zhlédly jsme tam výstavu kvě-
tin, paličkování, módní pře-
hlídku a vystoupení žen a dětí. 
16. listopadu 2007 se zúčastni-
lo 10 členek našeho klubu Dne 
otevřených dveří v  Domově 
důchodců v Zastávce. 

Při dvou dalších listopado-
vých setkáních v klubu seniorů 
jsme strávili příjemná odpo-
ledne, při kterých jsme si po-
povídali a oživili také na obra-

zovce akce uskutečněné během 
roku. Prohlédli jsme si kroniku 
klubu seniorů a  plánovali dle 
námětů členů kulturní akce, 
vycházky, výlety a  autobusové 
zájezdy pro rok 2008. 

Při posledním prosincovém 
setkání jsme si vytvořili vánoč-
ní pohodu, pozvali jsme pana 
Štrobacha a  při hře na  kytaru 
jsme si s  ním zazpívali. Paní 
Rausová svým vystoupením 
přiblížila tradici Vánoc, za což 
sklidila potlesk. Připravili jsme 
i milé překvapení: navštívil nás 
Mikuláš, čert a anděl v přestro-
jení paní B.  Přibylové, Reich-
manové a  Vrbové. Nechyběla 

reprodukovaná hudba a zákus-
ky od našich seniorek.

Rok 2008 jsme zahájili 
14.  ledna valnou hromadou 
za  přítomnosti starosty pana 
RNDr.  Pospíšila. Seznámili 
jsme členy klubu s hospodaře-
ním, činností klubu za 2. polo-
letí roku 2007, s plánem práce 
na rok 2008. V diskusi zazněly 
dotazy a připomínky od členů, 
na které odpovídal pan staros-
ta, my jsme je rovněž písemně 
předali na obecní úřad. 

21. 1. 2008 jsme uskutečnili 
první vycházku do přírody. Se-
šlo se 19 seniorů a vydali jsme 
se k  šachtě Ferdinand do  Ba-
bic, odtud pak k  myslivecké 
střelnici a  po  modré značce 
na  Zbýšov, lesní cestou k  há-
jovně Na  Plantážích. Pověděli 
jsme si o historii navštívených 
míst a  poznali jsme i  jejich 
současnost. 

Na plese v DD (25. 1. 2008) 
jsme zhlédli vystoupení ma-
žoretek z  Rosic a  strávili jsme 
chvíle s občany Zastávky, kteří 
žijí v tomto zařízení.

V  únoru jsme mezi námi 
přivítali pana Denygra, který je 
pracovníkem obecního úřadu 
a  má na  starosti oblast volno-

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA 
INFORMUJE

V Zastáveckém zpravodaji č. 5/2007 jsme vás informovali o naší činnosti v loňském roce. 
Protože od té doby naši senioři nezaháleli, chceme vám přiblížit, co se v klubu událo.
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časových aktivit. Ten se nejen 
představil seniorům, ale rovněž 
je pozval na cestovatelskou be-
sedu a na zájezdy připravované 
Obcí Zastávka pro 1.  pololetí 
tohoto roku. Pan Z. Procházka 
nám promítnul videozáznam 
o městu Dolní Kounice.

14.  února 2008 jsme přijali 
pozvání z  oslavanského klubu 
seniorů na tradiční „Pochová-
vání basy“, kterého jsme se zú-
častnili již potřetí.

Vycházku do přírody v úno-
ru absolvovalo 12  seniorů 
a  cesta směřovala přes Novou 
osadu k  železničnímu mostu 
a  k  hájovně. Zde na  nás če-
kala paní A.  Horáková, která 
nám ukázala fotodokumentaci 
hájenky, seznámila nás s  její 
historií (zal.  1886) a  s  jejími 
obyvateli, kteří v ní žili. Pokra-
čovali jsme silničkou Vorzovka 
k místu Černý písek přes Ma-
sarykův jubilejní les (1928) 
k části obce Červený vrch.

Počátkem března 2008 jsme 
v  klubu oslavili svátek MDŽ, 
kdy nám zahrál a zazpíval pan 
Sigmund s  paní Medkovou. 
Následovalo občerstvení a poté 
osm členek našeho klubu vy-
stoupilo s  tanečním progra-
mem. Nejstarší účinkující paní 
Kocmanová obdržela diplom 
a  dort. Slavnostní setkání se 
vydařilo, o čemž svědčily spo-

kojené tváře a  děkovné proje-
vy organizátorkám. Děti z MŠ 
Havířská nám již tradičně zho-
tovily pro naše ženy přáníčka, 
za což jsme jim poděkovali.

Tradicí se stala i velikonoční 
výstava v  Rajhradě, kam zaví-
talo 30 seniorů. Výstava je vždy 
pěkná a  také máme možnost 
zakoupit si květiny ze skleníků 
zahradnické školy.

Vycházka v  březnu směřo-
vala autobusem k  Příbrami 
a  odtud se 16  seniorů vydalo 
k  Gürtlerově hájence, zaniklé 
obci Lhotka, kde se nachází 
kříž (1769). Přes kamenolom 
a  část Brusy jsme se vraceli 
domů.

Myslím, že činnost klubu je 
stále na  dobré úrovni, do  bu-
doucna chceme navázat spolu-
práci s kluby důchodců v Mik-
roregionu Kahan.

Naďa Klímová,  
Klub seniorů Zastávka
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V  něm například žáci 6. až 
9.  ročníků pracovali v  malých 
pracovních skupinách pod ve-
dením vyučujících na  vlastních 
samostatných projektech. Pro-
střednictvím těchto projektů 
byla v  naší škole realizována 
výuka povinných průřezových 
témat: Osobnostní a sociální vý-
chova, Výchova k myšlení v ev-
ropských a  sociálních souvis-
lostech, Multikulturní výchova 
a Enviromentální výchova. 

Hlavní smysl Projektového 
týdne vidíme v tom, že nám tato 
forma výuky umožňuje velmi 

efektivně vést žáky k  samostat-
nému získávání informací, jejich 
třídění a  k  samostatnému řeše-
ní problémů. Prací ve  skupině 
na společném problému se žáci 
učí také vzájemné spolupráci 
a  organizaci práce. Nezane-
dbatelným pozitivem je i  to, že 
vhodným výběrem projekto-
vých témat můžeme dosáhnout 
většího propojení vzdělávacího 
obsahu s praktickým životem. 

Vzhledem k tomu, že Projek-
tový týden byl realizován po-
prvé, probíhá v  současné době 
jeho vyhodnocení a posuzování 
toho, jak se nám předpokláda-
né cíle podařilo v  Projektovém 
týdnu naplnit. Výsledky této 
analýzy pak rozhodnou o  jeho 
budoucí podobě.

Ing. Zdeněk Strnad,  
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali, že v období od 26. dubna do 7. května probíhala výuka Vašich 
dětí jiným způsobem a neřídila se platným rozvrhem. V těchto dnech byl na naší škole poprvé 
realizován v souladu s novým Školním vzdělávacím programem tzv. Projektový týden.

Únor

Koncem února začal probíhat 
v  mateřské školce na  Havířské 
ulici výtvarný výukový program 
pod názvem Šikulky. Je zaměřen 
na  základní výtvarné techniky. 
Děti se zde seznamují z  nejzá-
kladnějšími úkony jako stříhání, 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ZASTÁVKA
Rádi bychom vás informovali o činnosti domečku v období 
února až dubna. Nabídka aktivit byla pestrá a mnozí z vás 
ji zplna využili. Jsme tomu velice rádi a budeme se usilovat 
tuto nabídku ještě dále rozšířit. Na našich www stránkách 
je malá anketa k naší činnosti. Byli bychom velice rádi, 
kdybyste nám psali vaše postřehy a náměty. Tato zpětná 
vazba je pro nás velice cenná a jistě z ní budeme čerpat.
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vystřihování, lepení, modelová-
ní z hlíny. Děti rozvíjí techniku 
i svou fantazii. Program je rozdě-
len do pěti modulů. Každý mě-
síc proběhne vždy jeden modul 
v trvání dvou hodin. Děti si své 
výrobky odnáší domů a mohou 
se tak pochlubit svým rodičům, 
jak jsou šikovní. V prvních mo-
dulech se seznámily s ubrousko-
vou technikou kombinovanou 
s  modelováním hlíny. Ve  dru-
hém modulu batikovaly trička 
a barvily křídu, ze které vyráběly 
dekorace do nádoby. 

V únoru proběhly prázdniny 
v DDM a zároveň lyžařský zájezd 
do Beskyd. Obě akce byly velmi 
úspěšné, o  čemž svědčí ohlas 
zúčastněných. V  Beskydech se 
děti naučily lyžovat a  zvládat 
snowboard. Kromě toho měly 
možnost navštívit s rodiči vyhlá-
šená kulturní a památková místa 
Beskyd.

29.  února proběhla na  DDM 
víkendová akce pod názvem 
„Budky“. Mnoho dětí sem přišlo 
v rámci ochrany přírody vyrobit 
budky pro ptáčky. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat firmě 
pana JUNA, která pro nás při-
pravila materiál na  budky. Ně-
které budky byly umístěny pří-
mo v areálu DDM a jiné si děti 
odnesly domů. V rámci kroužku 
ochránců přírody je děti budou 
kontrolovat, zda jsou obydlené 
a v jakém stavu se nacházejí.

Březen

Měsíc březen byl ve znamení 
Velikonoc. Nejdříve byla vyhlá-

šena soutěž „O  nejkrásnější va-
jíčko“, vyvrcholila v době konání 
velikonoční výstavy ve  dnech 
11.–13.  3., kde jako každým 
rokem své výrobky vystavují 
výtvarné kroužky ze Zastávky, 
Zbýšova, Vysokých Popovic 
a Zbraslavi. I letos se přišlo po-
dívat mnoho návštěvníků. O to 
příjemnější bylo setkání žáků 
ZŠ Zastávka a babiček z domova 
důchodců. Ač neplánovaně, při-
pravili pro ně překvapení v po-
době zpěvu a tance a rozzářené 
tváře a úsměvy babiček napoví-
daly o jejich spokojenosti a do-
jetí. Na  závěr měsíce proběhly 
v  domečku velikonoční deko-
race a  pro děti byly připraveny 
15. 3. ještě diskohrátky.

Duben

Začátkem dubna proběhl 
v  prostorách lesoparku již tra-
diční Aprílový běh. V  letošním 
roce se ho zúčastnilo na 61 dětí 
a rodičů. Opět se soutěžilo v ka-
tegoriích dle věku a  pohlaví. 
Soutěž byla zpestřena střelbou, 

která se nově hodnotila, a na sa-
motný závěr se pojídaly vdolky.

Střelba:
do 10 let – 1. místo Karolína 
Novotná
nad 10 let – 1. místo Madik 
Safariev

Výsledky:
kat. 0–4 roky 
Jakub Hájek
Sabina Orošová
Lucie Šrámková 

kat. 5–7 let dívky
Veronika Gloserová
Adéla Oujezská
Natálie Milanová

kat. 5–7 let chlapci
Marek Vižď
Michal Baláž
Jan Fiala

kat. 8–11 dívky
Blanka Oláhová
Světlana Golovinova
Zuzana Pokorná
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kat. 8–11 chlapci
Madik Safariev 
Roman Nováček
Jindřich Hubička

kat. 12–15 chlapci
Patrik Hunka
David Olah

Rádi bychom poděkovali 
sponzorům Aprílového běhu: 
p. Chatrnému – POOR Zastáv-
ka, p.  Mario Svobodovi  – 2m 
Cyklosport Zastávka, p.  Rosti-
slavu Hájkovi  – RH Transport, 
firmě HITEMAN s. r. o., p. Lin-
guerri  – U  pejska a  kočičky. 
Velký dík patří také hasičům ze 
Zastávky, kteří pomáhali s orga-
nizační stránkou akce.

Dne 22. 4. proběhl v rámci 
DNE ZEMĚ výlet do obory 
Holedná u Brna (Bystrc),  
Nové Dvory

Výletu se zúčastnily děti 
z  klubu ochránců přírody, 
z  kroužku turisticko-pozná-
vacího, Hopík, ZÚ Vysokých 
Popovic, ale i dospělí. V oboře 
měli možnost seznámit se se 
životem tamních zvířat (divo-

kých prasat, daňků a muflonů, 
životem u rybníka) i rostoucích 
rostlin. V Nových Dvorech ná-
sledovala prohlídka koňských 
stájí, krmení koní, domácí zví-
řata, příroda kolem hradu Ve-
veří. Vzhledem k  tomuto vý-
znamnému dni byly účastníci 
seznámeni s některými aspek-
ty ochrany přírody a s pomocí 
udržovat čistotu životního pro-
středí. Na tuto činnost navazu-
jí naši ochránci přírody, kteří 
se ve  svém kroužku ochránců 
zabývají především čistotou 
životního prostředí v Zastávce 
a  jejím okolí. O  tom ostatně 
svědčí i následující dopis, kte-
rý byl zaslán na  Obecní úřad 

v Zastávce a odboru životního 
prostředí v Rosicích.

29. dubna se konal v zahradě 
DDM tradiční čarodějný rej. 
Trošku nás zamrzelo, že čaroděj-
nice letos nějak nechtěly přiletět. 
Přesto se děti při soutěžích dob-
ře bavily a v závěru si pochutna-
ly na špekáčcích. 

V tomto období se našich ak-
tivit zúčastnilo 528 účastníků.

Děkujeme Vám za  přízeň 
a těšíme se na setkání při někte-
ré z aktivit DDM.

Mgr. Eva Ševčíková,  
ředitelka DDM
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Tábory

Rádi bychom ještě upozornili 
na poslední volná místa.

30. 6.–4. 7. – Příměstký tábor
13.–18. 7. – Putování po Evropě
10.–15. 8. – Výtvarně-taneční tábor
18.–22. 8. – Pod jezevčí skálou
Uzávěrka přihlášek a plateb je 
stanovena na 30. 5. 2008.

Připravujeme

červen
7. 6. – Pohádkový les – u hájenky ve Zbýšově
24. 6. – Putování za svatojánky – Chroustovské 
údolí
27. 6. – Hurá prázdniny – zahrada DDM
28. 6. – Neckyáda – rybník Kuchyňka, Příbram
Veselá pouť pro ZŠ a MŠ – termín bude 
upřesněn 
Šiklův mlýn – termín bude upřesněn

Základní umělecká škola 
v  Zastávce poskytuje již řadu 
let vzdělání ve třech oborech – 
hudebním, tanečním a  výtvar-
ném. V  letošním školním roce 
ji navštěvovalo 168 žáků, v ná-
sledujícím rozložení do jednot-
livých oborů:
Výtvarný obor – 47 žáků
Taneční obor – 27 žáků
Hudební obor – 94 žáků

V  hudebním oboru studují 
letos žáci hru na tyto nástroje:

Zobcová flétna – 18, klavír – 
15, kytara – 15, zpěv – 8, elek-
tronické klávesy – 7, akordeon – 
7, klarinet – 6, příčná flétna – 6, 
housle – 5, trubka – 4, tenorová 
tuba – 2, lesní roh – 1.

Své znalosti a dovednosti zís-
kávají žáci pod vedením kvali-
fikovaných pedagogů, kteří jim 
předávají nejen odborné zna-
losti, ale dokáží je i povzbudit, 
když je třeba. V současné době 

působí v  naší škole následující 
učitelé:

Hudební obor:
R. Andrle – kytara, zpěv
B. Hlaváčková – zpěv
E. Keřkovská – dechové nástro-
je dřevěné
P. Kříž – dechové nástroje 
žesťové a dřevěné
J. Leszczynski – dechové 
nástroje dřevěné, elektronické 
klávesy, hudební nauka
K. Prokešová – klavír
J. Skřípek – akordeon, elektro-
nické klávesy
J. Suchomel – housle

Taneční obor:
A. Tumová

Výtvarný obor:
M. Krupicová

Příjemným zpestřením 
mnohdy „tvrdé práce“ žáků 
i  učitelů bývají různá vystou-
pení, která jsou příležitostí pro 
prezentaci získaných doved-
ností. Vystoupení žáků a učite-
lů základní umělecké školy je 
již tradicí a uplynulý školní rok 
na ně byl opět poměrně bohatý 
(viz tabulka).

INFORMACE ZE ZUŠ

8. 11. 2007 Žákovský koncert Sál ZUŠ

11. 12. 2007 Vystoupení žáků pro seniory Domov pro seniory Zastávka

13. 12. 2007 Vánoční žákovský koncert Dělnický dům

18. 12. 2007 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Sál ZUŠ

26. 12. 2007 Malý vánoční koncert Kostel sv. Jana Křtitele

13. 3. 2008 Žákovský koncert Sál ZUŠ

3. 4. 2008 Učitelský koncert Dělnický dům

24. 4. 2008 Žákovský koncert Dělnický dům
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A  co žáci výtvarného oboru? 
Pokud jste možnost zhlédnout 
jejich mnohdy velmi zdařilá díla 
dosud postrádali, možná necho-
díte kolem místní pekárny. V její 
výloze je totiž dlouhodobě umís-
těna především výstava keramiky 
a dalších zajímavých technik. 

Nedílnou součástí studia 
na  základní umělecké škole je 
účast na  soutěžích. Také žáci 
naší školy se do nich pravidelně 
zapojují. Letos bych rád upozor-

nil zejména na  výsledky žáků 
výtvarného oboru. V  krajském 
kole národní přehlídky výtvar-
ných oborů základních umělec-
kých škol získal kolektiv žáků 
výtvarného oboru cenu poroty 
za výtvarnou řadu na téma Poš-
ta. Za  výtvarnou řadu na  téma 
Svatba pak získali cenu poroty 
s postupem do ústředního kola. 
Aneta Tomková se navíc umísti-
la na 3. místě v soutěži mladých 
umělců FAI 2008 na téma návrh 

letecké známky. Oceněným žá-
kům i jejich paní učitelce k jejich 
úspěchu blahopřeji a  věřím, že 
jim toto ocenění dodá ještě více 
invence do další práce.

Rád bych využil této příleži-
tosti a vyjádřil poděkování obec-
nímu úřadu za umožnění užívání 
krásně zrekonstruovaného sálu 
Dělnického domu a vstřícný pří-
stup k řešení technických potřeb 
v budově ZUŠ.

Jiří Skřípek

V závěru školního roku si vás dovolujeme pozvat na následující akce:
Závěrečný žákovský koncert se uskuteční 5. 6. 2008 od 17.00 hod. v sále Dělnického domu.
V době od 10. do 19. 6. bude v prostorách Obecního úřadu umístěna výstava prací žáků výtvarného oboru.

POZVÁNKA

Malý vánoční koncert, kostel sv. Jana Křtitele

Žákovský koncert, Dělnický dům Výstava prací žáků výtvarného oboru



DDM v oboře

Malý vánoční koncert v kostele 
sv. Jana Křtitele



Projektový týden v základní škole

Družstva hasičů Zastávky
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