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Vážení čtenáři ZZ,
osmičkový rok se pomalu chýlí ke konci a  i  vy jej 

můžete uzavřít spolu se čtvrtým číslem ZZ. Oproti 
ročníkům předchozím sice jedno číslo chybí, ale pev
ně doufáme, že toto aktuální vydání vám připomene 
a přiblíží vše podstatné, čím naše obec a její obyvatelé 
žili během podzimu a počínající zimy.

Nestihli jste zastávecký Den železnice, nebo říjno
vý Jarmark zapomenutých řemesel?! Zprávy z  těchto 
akcí ve Zpravodaji samozřejmě publikujeme. Zájem 
čtenářů o  některá témata potěšil nejen redakci, ale 
především např. členy Vlastivědného spolku Rosicka
Oslavanska. Reakce na článek o historii Masarykovy 
studánky vydaly na článek nový. Část ZZ je také věno
vána činnosti  zastáveckých hasičů, vyznamenání naší 
jednotky, nebo  problematice výstavby nové hasičské 
zbrojnice atd. 

Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, je pravdě
podobné, že i v příštím roce se sejdeme nad stránkami 
Zpravodaje jen čtyřikrát, tedy jednou za čtvrt roku. 
Přesto Vám redakce ZZ přeje klidný a spokojený čas 
adventní a  vánoční, stejně jako pohodové vykročení 
do roku 2009.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou po

slední, vánoční, číslo Zastávec
kého zpravodaje v  roce 2008. 
Doufám, že ve chvílích, kdy čte
te tyto řádky, máte už obvyklý 
vánočního shon a zmatky za se
bou, a že jsou před Vámi již jen 
chvíle příjemné a  milé, chvíle 
strávené mezi svými blízkými, 
přáteli a kamarády.

Závěr roku s  sebou přiná
ší nejen spoustu příjemných 

starostí, jak potěšit své bližní, 
ale je často i  časem hodnocení 
roku pomalu mizícího v nená
vratnu. Pevně věřím, že se Vám 
rok 2008 vydařil a že jste v něm 
zažili spoustu krásných chvil. 
Život je složen z okamžiků a je 
na každém z nás, aby činil a ko
nal tak, aby většina z nich byla 
milá nejen jemu, ale i všem jeho 
blízkým. I  život obce je složen 
z takových okamžiků a já dou
fám, že jste v naší společné obci 

prožili chvíle, na které stojí za 
to vzpomenout.

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám jmé

nem svým a jménem všech čle
nů Zastupitelstva obce Zastávka 
popřál příjemné prožití vánoč
ních svátků, hodně pohody 
v  kruhu blízkých a  především 
hodně zdraví, štěstí, osobních 
i pracovních úspěchů v novém 
roce 2009.

Petr Pospíšil,
starosta obce

SLOVO STAROSTY

ZO schvaluje:
1. příspěvek Mighty Shake Zastávka ve výši 

35  000 Kč, HC Zastávka 3  000 Kč, Hasiči 
Zastávka 60  000 Kč a  bezplatný pronájem 
sálu Dělnického domu pro Hasiče Zastávka 
dne 12. 9. 2008

2. rozpočtové opatření číslo 7 a  8/2008 (viz 
příloha)

3. schvaluje rozpočtový výhled obce do r. 2011
4. čestné prohlášení Obce Zastávka, že má při

praveny finanční prostředky na dofinancová
ní výstavby hasičské zbrojnice

5. výsledek výběrového řízení na výstavbu 
Sběrného střediska odpadů Zastávka a potvr
dilo doporučení hodnotící komise s  tím, že 
vítězem výběrového řízení je firma ŽSD, a. s.

6. uzavření smlouvy o dílo s firmou ŽSD, a.  s. 
na výstavbu Sběrného střediska odpadů 
Zastávka

7. uzavření ostatních dokumentů vztahujících 
se k  financování akce Výstavba Sběrného 

střediska odpadů Zastávka se SFŽP a s další
mi zainteresovanými orgány (např. Smlouva 
o podpoře)

8. čestné prohlášení Obce Zastávka, že má při
praveny finanční prostředky na dofinancová
ní akce Výstavba Sběrného střediska odpadů 
Zastávka

9. možnost předfinancování realizace akce 
Výstavba Sběrného střediska odpadů Zastávka

10. mandátní smlouvu na technický do
zor investora při realizaci stavby Sběrné 
středisko odpadů Zastávka s  firmou 
EKOINPROS, spol. s. r. o.

11. revokaci usnesení ze dne 25. 6. 2008 ohledně 
založení obchodní společnosti Mikroregionu 
Kahan dso – KTS Ekologie s. r. o.

12. darovací smlouvu, kterou se poskytují fi
nanční prostředky ve výši 10  000 Kč z  roz
počtu JmK za mimořádné úsilí při integraci 
menšin

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 27. 8. 2008
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13. zahájení realizace projektu Komunikační 
centrum Zastávka  – modernizace areálu 
a jeho podání na příslušné dotační tituly

14. uzavření smlouvy o dílo s firmou Regionální 
poradenská agentura, s. r. o. na zpracování 
projektové dokumentace k žádosti s pracov
ním názvem „Multifunkční hřiště – Zastávka“, 
která bude podána do Regionálního ope
račního programu Jihovýchod pro období 
2007–2013

15. uzavření smlouvy o  provedení představe
ní s  firmou MIGRA na pořad Mam’zelle 
Nitouche

16. uzavření smlouvy mezi Obcí Zastávka a fir
mou E. ON Distribuce, a.s. o  zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající 
v umístění nového kabelového vedení NN na 
části pozemků p. č. PK 208/2 a 123/1 v kata
strálním území Zastávka, jež jsou v majetku 
Obce Zastávka

17. uzavření Smlouvy o  výpůjčce na přestupní 
terminál Zastávka nacházející se na částech 
pozemků p. č. 761/4, 761/7, 761/9, 762, 769, 
773, 774/1, 775, 779/2, 1271/10, rozdělených 
geometrickým plánem (GP č.  6883/2006)   
v k. ú. Zastávka, obec Zastávka, okres Brno
venkov

18. uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě mezi 
Obcí Zastávka a firmou E. ON Distribuce, a. s. 
na uzavření smlouvy o  zřízení práva od
povídajícího věcnému břemenu spočívající 
v umístění nového kabelového vedení NN na 
části pozemků p. č. 889, 831/1 a 831/9 v kata
strálním území Zastávka, jež jsou v majetku 
Obce Zastávka

19. uzavření Smlouvy o  smlouvě budou
cí mezi Obcí Zastávka a  firmou E. ON 
Distribuce, a. s. na uzavření smlouvy o zří
zení práva odpovídajícího věcnému břeme
nu spočívající v umístění kabelového vedení 
NN na pozemcích p. č. ZE 261 a 31/14 v ka
tastrálním území Zastávka, jež jsou v majet
ku Obce Zastávka

20. uzavření Smlouvy o  smlouvě budoucí mezi 
Obcí Zastávka a firmou E. ON Distribuce, a. s. 
na uzavření smlouvy o  zřízení práva od
povídajícího věcnému břemenu spočívající 
v umístění kabelového vedení NN na pozem
cích p. č. ZE 31/2, 31/3 a 261 v katastrálním 
území Zastávka, jež jsou v  majetku Obce 
Zastávka

21. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří
zení věcného břemene na pozemcích uve
dené v  této smlouvě (lokalita ulic 1.  máje, 
Stará osada a  Hutní osada) mezi Obcí 
Zastávka a  společností Telefónica O2 Czech 
Republic, a. s.

22. smlouvu o  připojení k  distribuční sousta
vě č.  700067982000010 mezi Obcí Zastávka 
a E. ON Distribuce, a. s. na nově zřízené od
běrné místo na ulici Stará osada (nová hasič
ská zbrojnice) v Zastávce

23. smlouvu o  připojení k  distribuční sousta
vě č. 700065718000010 mezi Obcí Zastávka 
a E. ON Distribuce, a. s. na nově zřízené od
běrné místo na ulici Havířská (nové Sběrné 
středisko odpadů) v Zastávce 

24. schvaluje  Smlouvou o realizaci stavby opěrné 
zdi a posezení na pozemku p. č. 135/1 v k. ú. 
obce Zastávka, dle ustanovení §  51 zákona 
č.  40/1964  Sb., ve znění pozdějších předpi
sů, mezi Obcí Zastávka a  panem Tomášem 
Pavlíkovským, Stará osada 569, Zastávka

25. záměr prodeje části pozemku p.  č. 174/1 
v k. ú. a obci Zastávka

26. záměr pronájmu části pozemku p. č. 199/41 
v k. ú. a obci Zastávka o výměře 78 m2 za úče
lem zřízení terasy

27. prodej p. č. 103/25, ostatní plocha, o výměře 
160 m2, p. Ritě Kalashyan, Kloboučky 538, 
Zastávka, cena 100 Kč/m2

28. ZO schvaluje prodej p. č. 163/2, zahrada, 
o výměře 145 m2, p. Pavle Krílové, Červený 
vrch 235, Zastávka, cena 100 Kč/m2

29. prodej p. č. 721/4, zahrada, o výměře 104 m2, 
p. Radimu Pragerovi, Lípová 423, Zastávka, 
cena 100 Kč/m2
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30. prodej p. č. 141/6, ostatní plocha, o  výmě
ře 2  m2, manž. Dumkovým, Domky 580, 
Zastávka, cena 10 Kč/m2

31. prodej p. č. 982/8 zastavěná plocha, o  vý
měře 21  m2, p. Vladimíru Rossendorfovi, 
Mánesova 363, Zastávka, cena 100 Kč/m2

32. prodej p. č. 142/7, ostatní plocha, o  výmě
ře 97  m2,   manž. Novotným, Domky 109, 
Zastávka, cena 100 Kč/m2

33. nájem části p. č. 199/1, o výměře 48 m2, p. Ivetě  
Starůstkové, Sportovní 595, Zastávka

34. nájem p. č. 82/1, zahrada, o výměře 172 m2, 
p. Anně Šmídové, Stará osada 10, Zastávka

35. nájem části p. č. 1069/1, zahrada, o  výměře 
35 m2

36. záměr prodeje p. č. 51/4, zahrada, o výměře 
48 m2

37. záměr prodeje p. č. 47/16, zastavěná plocha, 
o výměře 3 m2

38. záměr prodeje p. č. 47/19, ostatní plocha, 
o výměře 60 m2

39. záměr prodeje p. č. 123/6, ostatní plocha, 
o výměře 209 m2

40. záměr prodeje p. č. 124/4, zahrada, o výměře 
94 m2

41. záměr prodeje p. č. 124/5, zahrada, o výměře 
109 m2

42. záměr prodeje p. č. 123/7, zastavěná plocha, 
o výměře 65 m2.

ZO neschvaluje:
1. prodej pozemku p. č. 797 v  k. ú. a  obci 

Zastávka.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. starostovi obce uzavřít Darovací smlou

vu, kterou se poskytují finanční prostředky 
ve výši 10 000 Kč z rozpočtu JmK za mimo
řádné úsilí při integraci menšin

2. starostovi uzavřít smlouvu o  dílo s  firmou 
ŽSD, a. s. na výstavbu Sběrného střediska od
padů Zastávka po proběhnutí všech daných 
termínů.

ZO schvaluje:
1. doporučení hodnotící komise a jako dodava

tele realizace stavby „Výstavba  hasičské zbroj
nice v obci Zastávka, okres Brnovenkov“ vy
bralo firmu UNIVERS s. r. o., Tř. 1. máje 87, 
664 84 Zastávka

2. uzavření Smlouvy o dílo s firmou UNIVERS 
s.  r.  o., tř.  1.  máje, Zastávka na dodávku 
a  realizaci stavby „Výstavba hasičské zbroj
nice v  obci Zastávka, okres Brnovenkov“ 

na pozemcích p.  č. 27, PK74/1, PK211/1 
(=KN26) v k. ú a obci Zastávka 

3. text čestného prohlášení (viz příloha), že má 
zajištěny finanční prostředky na dofinanco
vání výstavby hasičské zbrojnice, a že výběr 
dodavatele proběhl v  souladu s  platnými 
právními předpisy.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 15. 9. 2008
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ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 9 /2008 (viz příloha)
2. příspěvek obce Zastávka na financování sys

tému IDS JMK na rok 2009 ve výši 50 Kč na 
jednoho obyvatele a rok 2009

3. že se obec Zastávka bude podílet jako spo
lečník na založení obchodní společnosti 
s  ručením omezeným, přičemž společenská 
smlouva o založení bude obsahovat tato hlav
ní ujednání:
• společníci a výše jejich peněžitých vkladů 

do základního kapitálu: město Rosice – 
25 000 Kč, město Zbýšov – 25 000 Kč, obec 
Zastávka – 25 000 Kč, obec Babice u Rosic – 
25 000  Kč, obec Vysoké Popovice  – 
25 000  Kč, obec Zakřany  – 25 000  Kč, 
obec Lukovany – 25 000 Kč, obec Říčany – 
25 000 Kč, obec Kratochvilka – 25 000 Kč

• obchodní firma a  sídlo společnosti: 
KTS  EKOLOGIE, s.r.o., Zastávka, Hutní 
Osada 14, PSČ 664 84

• předmět podnikání:
 – výroba, obchod a služby neuvedené v pří
lohách 1 až 3 živnostenského zákona

 – silniční motorová doprava nákladní vni
trostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

 – podnikání v  oblasti nakládání s  nebez
pečnými odpady

• prvními jednateli společnosti budou 
Ing. Marek Matúš, Vratislav Široký a Josef 
Hájek

• valná hromada společnosti bude schop
na usnášení, pokud  budou přítomny 2/3 
hlasů, přičemž za 1000 Kč vkladu je jeden 
hlas. Valná hromada rozhoduje prostou 
většinou přítomných hlasů, neníli podle 
zákona třeba vyššího počtu hlasů

• ve společenské smlouvě bude zřízena do
zorčí rada

4. zadání změny č. III územního plánu sídelní
ho útvaru Zastávka

5. přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskyt
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra
je (FŽP JMK) na výstavbu nového sběrného 
dvora v obci Zastávka ve  výši 208 600 Kč

6. uzavření smlouvy o zajištění distribuce anti
dot mezi ČEZ a. s. a obcí Zastávka

7. uzavření smlouvy mezi Obcí Zastávka a fir
mou E. ON Distribuce, a. s.  o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočíva
jící v  umístění nového kabelového vedení 
NN na pozemku   p.  č.   537/2, 547, PK 1/1 
(443/1 a PK 472 (443/1) v katastrálním území 
Zastávka, jež jsou v majetku Obce Zastávka.

8. uzavření Smlouvy mezi Obcí Zastávka a fir
mou Telefónica O2 Czech Republic,  a.  s. 
o umístění zařízení veřejné komunikační sítě 
na objektu bytového domu č. p. 570 a pozem
ku p. č. 10/3 v k.ú. a obci Zastávka

9. uzavření smlouvy mezi Obcí Zastávka a fir
mou E. ON Distribuce, a.  s. o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu spočívají
cí v umístění nového kabelového vedení NN 
na pozemku p.  č. 7/2,8/1 a  9/3   v  katastrál
ním území Zastávka, jež jsou v majetku Obce 
Zastávka

10. uzavření Smlouvy mezi Obcí Zastávka a fir
mou Telefónica O2 Czech Republic,  a.  s. 
o umístění zařízení veřejné komunikační sítě 
na objektu bytového domu č. p. 79 a pozem
ku p. č. 24/1 v k. ú. a obci Zastávka

11. smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
JMK č. 1723/200814 na výstavbu hasičské 
zbrojnice

12. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věc
nému břemenu uzavíranou s E.ON ČR, a. s. 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 24. 9. 2008
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(uložení kabelu NN a skříně na budově MŠ 
U Školy)

13. schvaluje smlouvu o  nájmu pozemku  – 
část p. č. 1069/1, zahrada, nájemkyně   
p. Křoustková

14. prodej pozemku p. č. 123/7 o výměře 65 m2, 
p.  č. 123/6 o  výměře 209 m2 a  p.  č.  124/5 
o výměře 109 m2 za smluvní cenu 5000 Kč. 
Budoucí vlastník je povinen zajistit na těchto 
pozemcích pořádek.

15. záměr prodeje budovy č.  p. 222 a  parcely 
č. 1023.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. příkaz starosty obce ze dne 24. 9. 2008 k inven

tarizaci hospodářských prostředků v roce 2008

3. udělení výjimky z  počtu dětí ve třídách zá
kladní školy příspěvkové organizace Základní 
škola a  Mateřská škola T.  G.  Masaryka 
Zastávka, okres Brnovenkov

4. návrh společenské smlouvy, na jejímž zákla
dě bude proveden notářský zápis.

ZO ukládá:
1. starostovi obce a předsedovi fin. výboru za

pracovat příspěvek obce Zastávka na finan
cování systému IDS JMK do rozpočtu obce 
na rok 2009

2. starostovi obce, aby průběžně informoval čle
ny zastupitelstva i veřejnost o dalším postupu 
při zakládání společnosti, která se bude zabý
vat odpadovým hospodářstvím.

ZO schvaluje:
1. společenskou smlouvu o  založení obchodní 

společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem 
v Zastávce, Hutní osada 14, 664 84, sepsanou 
notářským zápisem JUDr. Zdeňka Ryšánka 

dne 14. 10. 2008 pod č. NZ 231/2008, na je
jímž základě se obec zavázala jako společník 
ke vkladu do základního kapitálu společnosti 
ve výši 25 000 Kč.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 22. 10. 2008

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 29. 10. 2008
ZO schvaluje:
1. poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postiže

ných v Rosicích ve výši 3000 Kč
2. rozpočtové opatření č. 10 /2008 (viz příloha)
3. podání společného projektu obce Zastávka 

a IQ Roma servis, o. s. v rámci OP LZZ „Čas 
zkusit to jinak“

4. přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí účelové 
neinvestiční finanční dotace na výdaje jed
notky sboru dobrovolných hasičů v  celkové 
výši 182 196 Kč

5. uzavření smlouvy o dílo s firmou Moravská 
zeměvrtná společnost s. r. o. na akci 
„Zastávka – odstranění havarijního stavu ka
nalizace v lokalitě Kopečky“ 
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6. uzavření Dodatku č.  1 k  Dohodě o  vytvo
ření pracovních příležitostí v  rámci veřejně 
prospěšných prací a  poskytnutí příspěv
ku, spolufinancování ze státního rozpočtu 
a  Evropského sociálního fondu č.  BOA
VL67(1)/2008 ze dne 22. 4. 2008 s Úřadem 
práce Brnovenkov

7. dodatek č. 5 ke Smlouvě o  vkladu majet
ku 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

8. uzavření smlouvy o likvidaci autovraků  s fir
mou Autoopravy Pavel Dvořák, Nad Kralickým 
kopcem 307, Náměšť n. Oslavou

9. záměr   prodeje pozemku p.  č. 115/2 v  k.  ú. 
a  obci Zastávka o  výměře 484 m2, za cenu 
100 Kč/m2

10. záměr prodeje p. č. 1129/17 o  výměře 4  m2 
a p. č. 1129/21 o výměře 10 m2

11. odpisový plán Domu dětí a mládeže Zastávka, 
okres Brnovenkov

12. přijetí finanční daru a  darovací smlouvu   
o přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč, 
na věcné vybavení pro jednotku sboru dob
rovolných hasičů obce.

ZO neschvaluje:
1. prodej p. č. 797.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. informaci o ocenění JSDH Zastávka
3. informace o systému komunitního plánová

ní sociálních služeb a doporučilo spolupráci 
s městem Rosice.

Jak jsme Vás již dříve informovali, vážení spolu
občané, naše obec získala finanční dotaci na výstav
bu nového sběrného střediska odpadů. Toto nové 
zařízení bude vybudováno na pozemcích, kde fun
guje stávající sběrné středisko, a to na ulici Havířská. 
Vzhledem k  tomu, že realizace stavby za více jak 
4 000 000 Kč byla zahájena v měsíci říjnu, byl provoz 
stávajícího sběrného střediska odpadů podstatně 
omezen. Sběrné středisko v současné době funguje 
v areálu fotbalového hřiště BIS, kde jsou provizorně 
umístěny kontejnery na odpad na minimální plo
še. Jeho provoz je proto podstatně komplikovaný 
vzhledem k tomu, že není možné vybírat především 
velkoobjemový odpad, jako je například starý ná
bytek, skříně, police a  podobně. Vybírání tohoto 
odpadu je náročné na jeho skladování do doby vý
vozu odpadovou firmou, jelikož zabírá vždy velkou 
skladovací plochu. Z tohoto důvodu prosíme naše 
spoluobčany, aby měli pochopení pro stávající ome
zený provoz sběrného střediska odpadů a ukládali 
velkoobjemový odpad i každé větší množství jiného 

druhu odpadu určeného do sběrného střediska až 
po domluvě s místostarostou obce Zdeňkem Mila
nem na telefonním čísle 721 553 776.

Předpokládané zahájení provozu v novém stře
disku odpadů je začátek roku 2009. Pevně věřím, 
že současný omezený provoz tohoto zařízení nám 
všem vynahradí fungování nového sběrného stře
diska, které by mělo být schopno zajistit kvalitnější 
a ekologičtější likvidaci odpadů. Děkuji za pocho
pení.

Zdeněk Milan, místostarosta obce

Omezený provoz sběrného střediska odpadů v Zastávce
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Z  Brna přijelo parním vla
kem do Zastávky 460 turistů 
a  návštěvníků. Někteří využili 
v  minulém roce nově vyzna
čených cyklotras pro vyjížďku 
v Mikroregionu Kahan. Drtivá 
většina turistů využila aktivit 
v Zastávce a Zbýšově.

V  areálu nádraží bylo mož
no zúčastnit se projížďky na 
parní lokomotivě a  prohlídky 
dobových vagónů pro osobní 
přepravu. Železniční nadšen
ci instalovali u nádraží krásný 
model malé páry v měřítku 1:8, 
který vzbuzoval zájem malých 
i  dospělých. Malá lokomotiva 
poháněná parou vozila děti na 
modelové železniční trati.

Návštěvníci i  místní oby
vatelé mohli využít bezplat
nou autobusovou přepravu 
ze Zastávky do areálu Muzea 
průmyslových železnic. Zpes
třením byla jízda historického 
autobusu Robus ze 60. let dva
cátého století.

Muzeum průmyslových 
železnic se mohlo pochlubit 
prodloužením úzkorozchod
né trati a  tím i  prodloužením 
předváděcí jízdy, která končí 
téměř před Babicemi.

DEN ŽELEZNICE 2008
27. září 2008 v 10:59 jsme v Zastávce přivítali parní vlak z Brna. 

Celá akce probíhala ve spolupráci Obce Zastávka, Muzea 

průmyslových železnic ve Zbýšově, Českých drah a nesla název 

Den železnice.
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Během měsíce října měli 
občané Zastávky možnost 
navštívit   řadu kulturních 
a  společenských akcí. Do-
volte mi připomenout ně-
které z nich.

Obecní knihovna v Zastáv
ce pořádala 2. října 2008 be
sedu s  astrologem Milanem 
Gelnarem. Známý astrolog 
přijel do Zastávky z  Pusté 
Polomy u Opavy s velice zají
mavou přednáškou. Bohužel 
i  přes velmi zajímavý obsah 

se akce zúčastnilo pouze de
vět posluchačů.

Čtvrteční podvečer 16. říj
na 2008 byl věnován cestopis
né besedě o Bosně a Hercego
vině. I přes nepříznivé počasí 
se v  „domáckém“ prostředí 
knihovny sešlo jedenáct zá
jemců o  cestování. Přes dvě 
hodiny dlouhé promítání 
bylo určitě příjemných zpes
třením všedního dne a moti
vací pro dovolenou na další 
turistickou sezónu.

Tradiční divadelní před
stavení se konalo v  pondělí 
27.  října 2008 v  Dělnickém 
domě. Pražská komorní zpě
vohra diváků představila 
hudební komedii Mam’zelle 
Nitouche. V  hlavní roli se 
představil Otakar Brousek ml. 
Mezi dalšími známými herci 
účinkovali Hana Czivišová, 
Jiří Wohanka, Petr Gelnar 
a  další. Na zdařilé předsta
vení zavítalo 115 diváků, což 
můžeme považovat za velmi 
solidní návštěvu.

Daniel Denygr

PODZIMNÍ KULTURNÍ OHLÉDNUTÍ

V  Dělnickém domě v  Za
stávce byla připravena výsta
va z  činnosti Základní školy 
a Mateřské školy T. G. Masary
ka Zastávka. K nahlédnutí byly 
materiály, které žáci tvořili bě
hem projektového týdne v loň
ském školním roce.

Pro děti byly na travnaté 
ploše u Dělnického domu při

praveny soutěže o  ceny, které 
věnovaly České dráhy. Sluneč
ný den si děti mohly zpestřit 
skákáním na trampolíně nebo 
ve skákacím hradě.

Jak se ukázalo, Zastávka ve 
spolupráci s MPŽ může být za
jímavou turistickou destinací 
pro návštěvníky z Brna a oko
lí. V příštím roce budeme mít 

zájem akce takového rozsahu 
koordinovat i  s  městem Osla
vany, abychom byli schopni 
nabídnout ještě pestřejší a  za
jímavější program.

Daniel Denygr
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Poskytované služby:
• Svoz a odstranění komunálního odpadu 

pro města, obce a živnostníky 
• Svoz separovaných složek odpadu

• Mobilní sběr nebezpečných odpadů
• Pronájem a vývoz kontejnerů na objemný odpad
• Provoz sběrných dvorů
• Odstraňování odpadů kategorie N a O 

e-mail:
kts.ekologie@firemni.cz

TYP NÁDOBY ČETNOST SVOZU CENA ZA ROK PRONÁJEM PRODEJ
1 100 l 26x 6 500 Kč
 52x 10 400 Kč
 104x 18 720 Kč 1 048 Kč 7 515 Kč

240 l 26x 1 900 Kč
 52x 3 380 Kč
 104x 5 720 Kč 220 Kč 1 220 Kč

110–120 l 26x 1 040 Kč
 52x 1 970 Kč
 104x 3 820 Kč 120 Kč 860 Kč

Ceník svozu komunálních odpadů pro živnostníky pro období 2008–2009:

Ceník kontejnerové dopravy:

KTS EKOLOGIE s.r.o.
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka

Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., 
založená obcemi mikroregionu 
KAHAN Vám nabízí svoje služby 
v oblasti nakládání s odpady. 
Společnost disponuje vlastní 
technikou potřebnou pro zajištění 
všech nabízených služeb na svoz 
komunálního odpadu.

Uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH.

MAN kontejner Doprava jízdní výkon 19 Kč km
do 5t  manipulace s kontejnerem 85 Kč zdvih
  pronájem kontejneru 30 Kč den
MAN kontejner Doprava jízdní výkon 27 Kč Km
do 8t  manipulace s kontejnerem 85 Kč Zdvih
  pronájem kontejneru 45 Kč Den
Odstranění odpadů  odstranění odpadu – skládka 1 285 Kč t
  odstranění odpadu – spalovna 1 550 Kč t
  odstranění suti 300 Kč t
  kompost 980 Kč t

KONTAKTNÍ 
OSOBY:

Miroslav Dvořáček
Tel. +420 775 777 739

Ing. Matúš Marek
Tel. + 420 775 777 738
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Stejně jako loňský ročník byla 
základem akce výstava zahrád
kářských výpěstků. Zahrádkáři 
nachystali esteticky velmi pěk
nou výstavu nejen výpěstků, ale 

i  květin a  bonsajů. Nechyběla 
ochutnávka slivovice, moštu, 
slaných a sladkých pochutin.

Jak se ukázalo minulý rok, 
bylo třeba nachystat větší 

množství zabíjačkových specia
lit, neboť jeden čuník očividně 
nestačil. Nakonec byly připra
veny zabíjačkové produkty ze 
tří prasátek a kolem 14. hodiny 
bylo vše prodáno. 

Stejně jako výstava zahrád
kářů, nechyběl ani jarmark li
dových řemesel. Představil se 
řezbář, keramičky, kartáčníci, 
košíkař, medař, také výrobky 
ze slámy a žákyně ZŠ, které pod 
vedením paní učitelky Mgr. 
Vítězslavy Radové předváděly 
ukázky paličkování krajky. 

Vlastivědný spolek Rosicko
Oslavanska nachystal zajíma
vou výstavu z historie Zastávky. 
Jednalo se o  tematické okruhy 
z dějin obce, které zachycovaly 
roky 1918, 1938 a 1968. 

Hlavní změnou byl bohatý 
doprovodný kulturní program. 
Skládal se ze dvou částí. Do
poledne vystoupily mažoretky 
Anife, žáci a  učitelé při kon
certu Základní umělecké školy 
v  Zastávce a  v  11  hodin pro
gram vyvrcholil vystoupením 
taneční skupiny Mighty Shake 
Zastávka. O kvalitě dopolední
ho programu vypovídala velmi 
slušná návštěva, kdy se v  sále 
Dělnického domu vystřídalo 

DEN ZASTÁVKY 2008 
ANEB JARMARK 
ZAPOMENUTÉHO 
A NEZAPOMENUTÉHO

Poučeni z minulého 

nultého ročníku Obec 

Zastávka a Zahrádkáři 

Zastávka pořádali 

11. října 2008 folklórní 

akci Den Zastávky.
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kolem dvou set diváků. Od
poledne bylo možno ochutnat 
čerstvě zpracované zabíjačkové 
speciality, po kterých se jen „za
prášilo“.

Druhou část dne zahájilo 
vystoupení žáků z  Domu dětí 
a  mládeže Zastávka. Velmi 
pěkné představení zahrnovalo 
ukázky gotických tanců, coun
try tanců, smyslných orientál
ních břišních tanců a na konci 
bloku vystoupila taneční skupi
na Argaiv. Vyvrcholením celé
ho dne bylo hudební představe
ní Zdeňka Černohouze a Mirka 
Krahulce, kteří přítomným za
zpívali a  zahráli známé písně 
Karla Hašlera, Fanoše Miku
leckého, Karla Vacka a  přidali 
mnoho dalších lidových písní 
ze všech koutů naší vlasti. Bo
hužel odpolední návštěva při
nesla organizátorům trochu 
zklamání, neboť i  přes pěkný 
a  netradiční program se sešlo 
v sále a okolí něco kolem 80 di
váků. Pro organizátory je tato 
skutečnost motivací pro další 
zlepšení při organizaci třetího 

ročníků této akce, která, jak se 
ukazuje, vzbudila u občanů Za
stávky a okolí nemalý zájem.

Rádi uvítáme příští rok 
všechny kutily a  šikuly, kteří 
budou mít chuť představit své 
dovednosti a zručnost ostatním 
spoluobčanům. 

Na závěr mi dovolte podě
kovat za spolupráci Obci Za
stávka, Zahrádkářům Zastávka, 
Základní škole T. G. Masaryka 
Zastávka, ZUŠ Zastávka, DDM 
Zastávka, mažoretkám Anife 
z Rosic, taneční skupině Migh
ty Shake, Vlastivědnému spol
ku RosickoOslavanska a všem 
dalším spolupořadatelům, li
dovým řemeslníkům a účinku
jícím, kteří se podíleli na 2. roč
níku Dnu Zastávky 2008.

Daniel Denygr

Noví občánci Zastávky 

byli přivítáni 27. září 

2008 starostou 

obce RNDr. Petrem 

Pospíšilem a tajemnicí 

obecního úřadu 

JUDr. Jaroslavou 

Dvořáčkovou.

Vítání nových občánků Zastávky
27. září 2008 a 25. října 2008, Obecní úřad Zastávka
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Písně a  báseň přednesly žá
kyně Základní školy a Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka. 
Protože se ve druhém pololetí 
roku 2007 a  v  prvním pololetí 

roku 2008 narodilo nezvykle 
hodně nových občánků, dal
ší skupina byla pozvána na 
25. října 2008. Stejně jako v září 
občánky přivítali pan starosta 

a paní tajemnice. Dětem a rodi
čům zazpívaly žákyně Základní 
umělecké školy v Zastávce.

Daniel Denygr

Vážení občané,
Obec Zastávka a Základní škola 

a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka 
si Vás dovolují pozvat 

k již tradičnímu

zpívání
u vánočního stromu.

Na setkání s Vámi
zakončené slavnostním

ohňostrojem se těšíme v pátek
19. prosince v 18.00 hodin

u vánočního stromu.

Krásné Vánoce!

Vážení občané,
Obec Zastávka a Základní škola 

a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka 
si Vás dovolují pozvat 

k již tradičnímu

zpívání
u vánočního stromu.

Na setkání s Vámi
zakončené slavnostním

ohňostrojem se těšíme v pátek
19. prosince v 18.00 hodin

u vánočního stromu.

Krásné Vánoce!
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Tato akce probíhá každým 
rokem, kdy hejtman udělu
je ceny Jihomoravského kraje 
osobnostem, které se nějakým 
způsobem zasloužili o  mimo
řádné výsledky v jejich činnosti. 
Jedná se například o mimořád
né výsledky v oblastech jako je 
lékařská věda, výtvarné umění, 
vrcholový sport a podobně. Po
prvé však v  letošním roce byly 
mezi oceněnými také   jednot
ky sboru dobrovolných hasičů.   
Z  celého Jihomoravského kra

je bylo vybráno celkem sedm 
jednotek dobrovolných hasičů, 
kterým byla hejtmanem Jiho
moravského kraje udělena stuha 
„Za obětavou práci“. Za okres 
Brnovenkov byla tato stuha 
udělena Jednotce sboru dobro
volných hasičů obce Zastávka. 
Při slavnostním předávání, tuto 
stuhu přivázal na obecní prapor 
přímo hejtman Jihomoravské
ho kraje Ing. Stanislav Juránek. 
Následně tohoto ocenění byl 
jednotce ještě předán finanční 

dar ve výši 50 000 Kč určený na 
nákup výstroje a  výzbroje pro 
jednotku.

Jelikož se jedná o  ocenění 
práce celého kolektivu, chtěl 
bych poděkovat našim hasičům 
za dobře odvedenou práci a vý
bornou reprezentaci naší obce. 
Samozřejmě, že poděkování 
patří také všem, kteří nás v naší 
činnosti podporují. Bez jejich 
podpory bychom nikdy takové
to uznání nebyli schopni získat.

Zdeněk Milan, 
velitel  jednotky

Fotografie na přední straně obálky.

NAŠI HASIČI BYLI OCENĚNI
V pondělí 29. září 2008 se ve sportovní hale v Tišnově konalo 
předání ocenění osobnostem Jihomoravského kraje.

Jednotka sboru dobrovol
ných hasičů obce Zastávka 
byla založena v  roce 1935 a  to 
jako nástupce místní závod
ní jednotky tehdejší Rosické 
báňské společnosti.   Do roku 
1959 sídlem sboru bylo požár
ní skladiště, které tvořila stará 
garáž vedle vrátnice tehdejších 
Šmeralových závodů. V  tomto 
roce byla jednotka přestěho

vána do spodního sálu místní 
sokolovny, který byl zcela zni
čený, plný odpadků a věcí, které 
v  té době nikdo nepotřeboval. 
Členové sboru proto svou usi
lovnou prací   dospěli k  tomu, 
že zanedlouho byly vytvořeny 
prostory, které byly důstojným 
stánkem pro místní jednot
ku. Postupem času docházelo 
k  modernizování těchto pro
stor, kdy výsledkem je stávající 
hasičská zbrojnice. Je tvořena 
garáží s  dvěma stáními, skla
dem materiálu spolu s  dílnou, 
jedním WC se sprchou a  po
slední místnosti tvoří klubovna, 
kancelář velitele a  místnost pro 

sloužení služeb. To vše je tvoře
no jednou místností.

Tak jak procházela moder
nizací hasičská zbrojnice, pro
cházela modernizací i  místní 
jednotka. Vzhledem k tomu, že 
hasiči již nejezdí pouze k požá
rům, ale také k jiným typům zá
sahů jako jsou dopravní nehody 
a různé technické pomoci, bylo 
postupně rozšiřováno i  jejich 
vybavení. Postupně došlo k ob
měně vozového parku, který je 
tvořen cisternou CAS  25  K  na 
podvozku Tatra 815, dopravním 
automobilem DA16/L1 Iveco 
Daily, velitelským automobilem 
VEA Škoda Felície, nákladním 

Nová hasičská zbrojnice – jak bylo, proč 
bylo, co je a co by mělo být

Aby následující  
informace dávaly 
nějaký smysl, je 
třeba začít pěkně 
od začátku.
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automobilem Tatra T 138 VN, 
přívěsem pro převoz havarova
ných vozidel a  přívěsným žeb
říkem ZD 12. Montérky, ve kte
rých tehdejší hasiči vyráželi 
k  požárům, vystřídal zásahový 
oblek FIREMAN, obuv zvanou 
pionýrky či komisňáky nahra
dily boty HAIX fire flash a  na 
místo přileb PZ 11 dnes jednot
ka používá přilby Gallet. 

Jak již bylo uvedeno výše, 
typy zásahů jsou různorodé 
a  podstatně více je kladen dů
raz na odbornou způsobilost 
jednotlivých hasičů, a  to ať 
ve funkcích velitelů družstev, 
strojníků či mužstva. Členové 
jednotky absolvují nespočet 
odborných kurzů od výcviku 
samotného hasiče až po kurz 
obsluhy motorových pil, výcvi
ku s  vyprošťovacím zařízením, 
kurzy poskytnutí předlékařské 
pomoci při dopravních neho
dách a  jiných mimořádných 
událostech, pravidelné kondič
ní jízdy řidičů  – strojníků, vý
cvik nositelů dýchací techniky 
a mnoho dalšího. Zkrátka neu
stále se zdokonalují v tom, aby 
při vzniku jakékoliv mimořád
né události dokázali postižené
mu člověku co nejlépe pomoci. 

Že naši hasiči umí a  je je
jich práce potřeba, ukazuje jak 
kvalita práce, kterou odvádějí, 
počet zásahů, který se v  po
sledních letech pohybuje kolem 
70 případů ročně, tak i katego
rie, ve  které je jednotka zařa
zena. Jednotka   SDH Zastávka 
je jako jediná na územním od
boru HZS Brno zařazena jako 

JPOII/2. Tato kategorie ozna
čuje to, že jednotka pracuje 
v režimu stálé pohotovosti, kdy 
zajišťuje výjezd jednotky do 
5 minut od vyhlášení poplachu. 
V době přes den, přesně od 6.00 
hodin do 19.00 hodin, je tato 
pohotovost zajištěna členy jed
notky, kteří pracují v místě byd
liště, tedy v naší obci. Od 19.00 
hodin do 6.00 hodin do rána je 
tato pohotovost zajištěna přímo 
na hasičské zbrojnici prostřed
nictvím členů rozdělených do 
služeb. Služba je tvořena velite
lem družstva, řidičem – strojní
kem a dvěma hasiči. Tento sys
tém funguje již od roku 2007. 
Tímto se vlastně naše jednotka 
stává takzvanou poloprofesio
nální jednotkou.

Ale bohužel nejen vybave
ní a  odbornost stačí k  tomu, 
aby naši hasiči byli co nejlépe 
připraveni vždy vyjet k  zásahu 
a splnit úkoly, které jsou na ně 
kladeny. K technice a vybavení 
musí být vytvořeno také odpo

vídající zázemí. A toto zastávec
kým hasičům chybí již mnoho 
let, která se dají počítají na de
sítky.

Současné prostory, které 
jednotka využívá, byly vyjme
novány, jen nebylo uvedeno 
to, že nejsou jen nevyhovující 
a  nedostatečné pro současný 
výkon služby, ale navíc jsou 
ještě užívány na základě nájem
ního vztahu, který nedává žád
nou jistotu do budoucnosti. Jak 
se říká, nikdy se neví, jak a co 
bude dál. 

A  tyto všechny důvody byly 
impulsem pro zahájení řešení 
vzniklé situace. Prvopočátkem 
bylo sestavení potřebných pro
stor pro funkční model součas
ných potřeb jednotky. Následně 
se vybíralo ze stávajících objek
tů, jako byl třeba návrh přestě
hování hasičské zbrojnice do 
tzv. Bendláku. Nakonec však 
všechny tyto úvahy směřovaly 
k  jedinému řešení: bude třeba 
zahájit výstavbu nového objek
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tu. Jako nejvhodnější místo byl 
vybrán pozemek vedle stávající 
hasičské zbrojnice, respektive 
vedle místní sokolovny v  za
hradách u  silnice  I/23. Tento 
pozemek vyhovuje z  mnoha 
parametrů. Jeho poloha přímo 
navazuje na hlavní dopravní 
tepnu do obcí našeho okolí, 
kde jednotka zasahuje, tedy na 
silnici I/23. Dále je objekt nové 
hasičské zbrojnice situován 
v odpovídající zástavbě, která je 
tvořena především občanskou 
vybaveností (sokolovna, obecní 
úřad), a průmyslovými objekty 
(Metalpres, Thermona, Berger 
apod.). Na základě těchto po
znatků bylo zahájeno vypra
cování studie pro stavbu nové 
hasičské zbrojnice na tomto 
pozemku.

Díky velké podpoře členů 
zastupitelstva obce a především 
podpoře starosty obce RNDr. 
Petra Pospíšila a  členky zastu
pitelstva Jihomoravského kraje 
paní Mgr.  Jaroslavy Baštařové 
se v  roce 2008 podařilo získat 
finanční dotaci ze státního roz
počtu ČR ve výši 9 000 000  Kč 

a  dotaci ve výši 500 000  Kč 
z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje určenou na výstavbu nové 
hasičské zbrojnice. Proto bylo 
okamžitě zahájeno jak stavební 
řízení pro tuto stavbu, tak také 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby. Přes všechny peripetie, 
které všechny tyto administra
tivní činnosti provázely, kdy 
bylo dokonce nutné vyhlašo
vat nové výběrové řízení z dů
vodu některých neseriózních 
firem, které od svých nabídek 
při výběru dodavatele odstou
pily, se podařilo v  září stavbu 
zahájit. Celý objekt nové ha
sičské zbrojnice je koncipován 
tak, aby splňoval české normy 
a předpisy, které se na hasičské 
zbrojnice vztahují. Především 
ho navrhli a  spoluprojektovali 
samotní zastávečtí hasiči, kteří 
vlastně ví, co a  jak potřebu
jí a  co je pro ně nejdůležitější. 
Vlastně se dá říci, že objekt 
nové hasičské zbrojnice je ušitý 
na míru přímo jim samotným. 
Nikde není převzatý ani kousek 
projektu, nikde není nic zkopí
rováno, ale vše je navrhnuto dle 

nápadů a požadavků těch, kteří 
uvedený objekt budou užívat   
a bude jim sloužit k  tomu, aby 
mohli plnit úkoly pro záchra
nu životů, zdraví a   majetku 
našich spoluobčanů. Rozpočet 
nového objektu hasičské zbroj
nice se pohybuje ve výši cca 
13 000 000 Kč, což jsou nemalé 
finanční prostředky na obec, 
jakou je Zastávka. Proto je sna
hou všech, aby tak velké finanč
ní prostředky byly investovány 
co nejlépe, a  hlavně aby celá 
tato stavba plnila svůj účel mi
nimálně tak dlouhou dobu, ja
kou jsou zastávečtí hasiči v naší 
obci, tedy přes sto let. I  když 
cesta k nové hasičské zbrojnici 
byla takzvaně hodně trnitá, vě
řím, že v roce 2009 budeme mít 
všichni možnost posoudit, kam 
jsme po ní došli. Především je 
třeba říci, že kdyby nebylo pod
pory členů zastupitelstva obce 
Zastávka, poskytovatelů finanč
ních prostředků a  realizátorů 
stavby, nikdy by nevznikl ani 
záměr něco takového stavět, 
natož jej realizovat. Nikdy by 
také nevznikl ani  tenhle článek. 
A proto bych chtěl touto cestou 
všem, kdo se o  to zasloužili, 
jménem zastáveckých hasičů ze 
srdce poděkovat.

Jak stavba nové hasičské zbroj
nice pomalu od základů roste, 
můžete zhlédnout v naší fotoga
lerii na www.hasicizastavka.cz, 
která je pravidelně doplňována.

Zdeněk Milan,
velitel jednotky SDH Zastávka
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Tuto pomoc vyhledávají 
lidé, kteří se ocitli ve svízel
né situaci, kterou nedokáží 
řešit sami. Pomáháme jim 
situace zvládnout a  začlenit 
je do společnosti. Neslyšící, 
nebo nedoslýchaví lidé jsou 
většinou bez informací, velmi 
vnímaví, v  jednání rozrušení, 
někdy jednají zkratkovitě. Při 
komunikaci je potřeba velká 
trpělivost. Podáváme vyčer
pávající informace, v  nutném 
případě použijeme i  znako
vou řeč. Klient musí mít pocit 
bezpečí a při jednání klidovou 
atmosféru.

Vedoucí poradny sepisu
je na požádání různé žádosti 
a  odvolání proti rozhodnutí. 
Učí klienty správně používat 
sluchadlo a  ostatní kompen
zační pomůcky, učí, jak o  ně 
pečovat a udržovat je, aby jim 
dobře sloužily. Provádí terénní 
práce. V  domácím prostředí 
bylo v letošním roce 46 klien

tů. V rámci intervence – práce 
s klientem – nad 30 minut bylo 
obslouženo již 395 klientů. 
Někdy si přijdou lidé jen tak 
popovídat, když jsou sami a je 
jim doma smutno. Vedoucí 
poradny jim vyjde maximálně 
vstříc. Poradnu vyhledávají 
i  ostatní zdravotně postižení 
jako jsou kardiaci, asmati
ci, zrakově postižení, tělesně 
postižení i  onkologicky ne
mocní. Zajímají je hlavně no
vinky v sociální oblasti. Všem 
individuálně poskytneme 
informace. Vedoucí poradny 
je zapojena v  celoživotním 
vzdělávání, které je nutné pro 
výkon této práce.

Informace poskytujeme 
všem klientům v  naší porad
ně každé druhé a  čtvrté úte
rý v  měsíci od 8.00 do 12.00 
hodin.

Každoročně Svaz neslyší
cích a  nedoslýchavých v  ČR, 

Brno venkov pořádá členskou 
schůzi pro zdravotně postiže
né. V letošním roce se schůze 
konala 20. května 2008 ve vel
kém sále Dělnického domu 
v  Zastávce. Z  registrovaných 
103 členů se zúčastnilo 95 
osob. Byla pozvána ředitel
ka z  ústředí SNN v  ČR, paní 
Dr. Maršounová, která pozvá
ní přijala. Byla mile překvape
na, že z  celého okresu Brno
venkov se zúčastnilo tolik 
členů. Hodnotila dosavadní 
práci, kterou věnujeme zdra
votně postiženým, velmi dob
ře. MUDr.  Ruppová nám na 
závěr členské schůze zajistila 
zajímavou lékařskou přednáš
ku. Všem se přednáška líbila.

Alena Procházková,  
za SNN v ČR,
Brno-venkov

Oblastní organizace SNN v ČR, Brno-venkov má sídlo 
v Zastávce, Babická 139. Hlavní činností je sociálně 
právní poradenství. Toto je zaměřeno specificky 
pro sluchově postižené.

ČINNOST OBLASTNÍ ORGANIZACE SVAZU 
NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, 
BRNO-VENKOV
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Opravu studánky po 2. svě
tové válce zorganizovalo ně
kolik kamarádů ze Zastávky 
pod hlavičkou Českosloven
ského svazu mládeže. Jedním 
z účastníků byl také pan Vla

dimír Sobotka, který studán
ku i  její okolí vyfotografoval. 
Celkem se jedná o devět uni
kátních fotografií, které jsou 
zřejmě vůbec poprvé po 59 
letech publikovány.

Pan Sobotka k rekonstrukci 
říká: „Za Německa, za okupace 
byly na Masarykově studán-
ce bronzové plakety. Na jedné 
straně byl Masaryk a  myslím, 
že na druhé byl nápis Rosické 
báňské společnosti, protože ta 
prý ten kamenný sokl nechala 
postavit. Němci to zramovali 
a my jsem se ve svazu mládeže 
domluvili, že to obnovíme.

V  roce 1949 jsme organizo-
vali brigády, i  když to bylo ze 
Zastávky dost daleko. Jezdili 
jsem tam na kolech, vozili jsme 
kotouče. Udělali jsme tam úklid 
prostranství. Jeden kamarád, 
jmenoval se Příhoda Miroslav, 
měl otce, který dělal v  brněn-
ské slévárně Ströbl a  ten nám 
nechal odlít bronzovou desku 
Masaryka.“

Kamarádi ze svazu mládeže 
pak se zedníkem panem Ne
klapilem domluvili přípravu 
otvoru pro zasazení bronzo
vé plakety. Na pravou stranu 

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
  ROSICKO-OSLAVANSKA
Masarykova studánka v roce 1949
Na základě výzvy, kterou Vlastivědný spolek publikoval v minulém čísle 
Zpravodaje, jsme získali několik zajímavých kontaktů na pamětníky a především 
pak unikátní fotografie z  opravy Masarykovy studánky ze září roku 1949.

Masarykova studánka po opravě v září 1949. Zleva: Miloš Juráček, Ladislav Doležal, 
Eduard Benc; na pravé straně: Olin Hošek, neznámý, neznámý. Foto: Vladimír Sobotka.
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chtěli umístit plaketu man
želky paní Charlotty, ale pro
tože nic nesehnali, zůstalo jen 
prázdné místo.

Jak vzpomíná pan Sobot
ka: Masarykova plaketa byla 
kopie plakety, která byla zřej
mě určena pro jiný památník. 
Ve  slévárně pouze vyrobili 
další odlitek a  ten umístili 
na Masarykovu studánku. Ni
kdo tehdy nepřemýšlel o  sa
motném grafickém ztvárnění 
ani o  tom, že Masaryk hledí 
vlevo, ven ze studánky. Pouze 
použili to, co měli k dispozici. 
Jak vypadala studánka před 
válkou si, bohužel, pan Sobot
ka nepamatuje.

Zřejmě 14. září, v den výro
čí úmrtí Masaryka, se konalo 

slavnostní otevření studánky 
a  odhalení plakety. „To byla 
zastávecká slavnost. Sešlo se 
tam hodně lidí. Moc dobře si 
pamatuji, jak se tam zpívalo 
Smetanovo Věno: ,Zpěvu dar 
všech srdcí vroucích‘,“ vzpo

míná pan Sobotka. „Pěvecký 
sbor – říkali jsem mu ze švan-
dy Chrapot  – vedl a  dirigoval 
učitel Bořivoj Hájek. To byla 
známá zastávecká osobnost, 
učil na měšťanské škole,“ vzpo
míná pan Sobotka.

Bronzová deska z  brněnské 
slévárny vydržela na studánce 
půl století, než ji kolem roku 
2000 ukradl zloděj. V  sou
časné době Vlastivědný spo
lek připravuje rekonstrukci, 
v rámci které by se měl Masa
ryk na studánku opět vrátit.

Další fotografie z roku 1949 
a  vyprávění pana Vladimíra 
Sobotky o  Masarykově stu
dánce ve formátu MP3 nalez
nete na internetových strán
kách Vlastivědného spolku  
www.rosickooslavansko.cz.

Martin Horký

Září 1949. Příjezdová cesta do lesa ve Žlebích, pod níž je Masarykova studánka. 
Asfaltová silnice je fotografována od studánky, fotograf k ní stojí zády.  
Foto: Vladimír Sobotka.

Chodili jste k Masarykově studánce pro 
vodu nebo jen na nedělní výlety s rodiči?
Účastnili jste se nějaké vzpomínkové 
akce?

Prosím, dejte nám vědět. Jakýkoliv detail 
nebo informace nám velmi pomůže. 
Děkujeme.

Tel.: 608 441 229 (Martin Horký)
e-mail: horky@rosicko-oslavansko.cz
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Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Zbýšov 14 11 2 1 31:10 35 14

2. Šaratice 14 8 4 2 31:20 28 7

3. Tuřany 14 8 2 4 30:15 26 5

4. Hostěradice 14 6 6 2 30:22 24 3

5. Zastávka „A“ 14 6 4 4 41:30 22 -1

6. Vojkovice 14 7 0 7 29:26 21 0

7. Višňové 14 6 2 6 28:25 20 ( 1)

8. Šatov 14 5 4 5 28:20 19 ( 2)

9. Otnice 14 5 2 7 32:35 17 ( 4)

10. Jaroslavice 14 4 3 7 22:32 15 ( 6)

11. Modřice 14 4 2 8 19:39 14 ( 7)

12. Únanov 14 3 4 7 25:34 13 ( 8)

13. Šlapanice B 14 3 3 8 14:29 12 ( 9)

14. Moutnice 14 3 0 11 17:40 9 (12)

I.B třída dospělých – skupina B

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Zastávka B 13 11 2 0 52:10 35 (17)

2. Řeznovice 13 11 1 1 45:16 34 (13)

3. Ivančice B 13 8 0 5 39:25 24 (6)

4. Drásov 13 7 0 6 25:24 21 (0)

5. Dolní Loučky 13 6 2 5 23:17 20 (2)

6. Kupařovice 13 5 3 5 24:29 18 ( 3)

7. Deblín 13 4 5 4 22:20 17 ( 1)

8. Mor. Knínice 13 5 2 6 27:32 17 ( 4)

9. Lažánky 13 5 2 6 24:36 17 ( 4)

10. Zbýšov B 13 5 1 7 19:28 16 ( 2)

11. Vev. Knínice 13 1 6 6 17:29 9 ( 9)

12. Vev. Bítýška B 12 2 1 9 22:53 7 (11)

13. Vys. Popovice 13 1 1 11 24:44 4 (17)

III.B muži

Výsledkové tabulky všech fotbalových mužstev TJ Čechie Zastávka 
po podzimní části sezóny 2008/2009.

TJ ČECHIE
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Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Blížkovice 14 11 2 1 51:07 35 (14)

2. Ivančice 14 10 2 2 52:21 32 (11)

3. Pohořelice 14 10 0 4 35:15 30 (9)

4. Únanov 14 8 3 3 44:14 27 (6)

5. Tasovice 14 8 3 3 45:16 27 (6)

6. Zastávka 14 8 3 3 40:23 27 (6)

7. Přímětice 14 8 0 6 31:26 24 (3)

8. Hrušovany 14 7 2 5 32:20 23 (2)

9. Měnín 14 6 1 7 27:48 19 (2)

10. Novosedly 14 5 1 8 18:23 16 (5)

11. Otnice 14 3 2 9 25:53 11 (10)

12. Bantice 14 3 0 11 19:32 9 (12)

13. Mikulov 14 1 0 13 14:82 3 (18)

14. Rosice 14 0 1 13 12:65 1 (20)

I. třída dorostu –  skupina B
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Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Hustopeče 11 9 1 1 32:11 28 (13)

2. Vojkovice 11 7 2 2 31:15 23 (5)

3. Kohoutovice 11 7 1 3 42:25 22 (7)

4. Slatina 11 6 2 3 23:11 20 (2)

5. Mor. Sl. Brno 11 5 1 5 21:15 16 (2)

6. Mor. Krumlov 11 5 1 5 17:16 16 (1)

7. Miroslav 11 4 3 4 30:30 15 (3)

8. Zastávka 11 4 2 5 13:16 14 (-1)

9. Tasovice 11 4 1 6 14:26 13 (5)

10. St. Lískovec 11 3 1 7 15:23 10 (5)

11. Ivančice 11 3 1 7 15:37 10 (5)

12. Dobšice 11 0 2 9 9:37 2 (16)

I. třída žáků starších – skupina B

Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Mor. Krumlov 11 10 0 1 43:07 30 (15)

2. Slatina 11 9 0 2 26:09 27 (9)

3. St. Lískovec 11 8 1 2 46:17 25 (10)

4. Kohoutovice 11 8 1 2 34:12 25 (10)

5. Mor. Sl. Brno 11 7 0 4 35:13 21 (3)

6. Miroslav 11 5 1 5 19:18 16 (2)

7. Hustopeče 11 5 1 5 21:27 16 (1)

8. Vojkovice 11 4 0 7 22:24 12 (6)

9. Dobšice 11 3 1 7 16:32 10 (8)

10. Tasovice 11 2 2 7 7:29 8 (10)

11. Ivančice 11 1 1 9 10:51 4 (11)

12. Zastávka 11 0 0 11 6:46 0 (-15)

I. třída žáků mladších – skupina B
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Rk Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. FC Kuřim 10 10 0 0 122:12 30 (18)

2. Tišnov A 10 8 1 1 104:18 25 (10)

3. Zbýšov 10 8 1 1 91:14 25 (13)

4. Zastávka 10 6 0 4 41:25 18 (3)

5. Tišnov B 10 6 0 4 34:31 18 0

6. Vev. Bítýška 10 3 1 6 15:51 10 (2)

7. Rosice 10 3 1 6 15:73 10 (5)

8. Domašov 10 2 3 5 21:41 9 (9)

9. Říčany 10 2 2 6 24:73 8 (7)

10. Čebín 10 2 0 8 26:44 6 (12)

11. Zbraslav 10 0 1 9 10:121 1 (14)

Přípravka – starší C

INZERCE
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ŠK
OL

ST
VÍ

1. péči dětem s postižením 
pohybovým, neurologic
kým i v kombinaci s men
tální retardací, péči dětem 
zdravotně oslabeným 
a dětem vyžadujícím šet
řící režim a to  ve formách 
denního, týdenního nebo 
celoročního pobytu 

2. péči zdravotní (pediatr, 
neurolog, stomatolog, 
ortoped) 

3. ergoterapii, arteterapii, 
hippoterapii, zooterapii 

4. péči rehabilitační (vodoléč
ba, laser, magnetoterapie) 
a plavání 

5. péči psychologickou, 
logopedickou 

6. EEG Biofeedback 
7. práci speciálně pedagogic

kými metodami, kterou za
jišťují speciální pedagogové 

8. individuální programy pro 
jednotlivé žáky 

9. pobyty v přírodě, kulturní 
akce, exkurze, výlety

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Vážení občané, 
v roce 2005 byla v naší škole 

zřízena školská rada jako orgán 
školy, umožňující zákonným 
zástupcům, pedagogickým pra
covníkům školy a  zřizovateli 
se více podílet na správě školy. 
Protože funkční období   členů 
školské rady je tříleté a skončilo 
v listopadu letošního roku, bylo 
nutno zvolit šest nových členů 
jako zástupců pedagogických 
pracovníků a  rodičů. Zbývají

cí tři členové školské rady byli 
jmenováni zřizovatelem školy. 
Školská rada bude tedy v  ná
sledujícím funkčním období 
pracovat v  tomto složení: Ka
rel Kočí (zákonný zástupce), 
Pavlína Pavlíkovská (zákonný 
zástupce), Zita Hovězáková 
(zákonný zástupce), Jaroslava 
Baštařová (zřizovatel), Martin 
Oujezský (zřizovatel), Petr Po
spíšil (zřizovatel), Ivana Vaň
ková (pedagogický pracovník), 

Radka Bochníčková (pedago
gický pracovník) a Michal Kříž 
(pedagogický pracovník).

Všem zvoleným členům škol
ské rady blahopřeji a těším se na 
vzájemnou spolupráci. Zároveň 
upozorňuji rodiče našich žáků, 
že se s  případnými připomín
kami, náměty či dotazy ke škol
ské problematice mohou také 
obracet na nově zvolené členy 
školské rady.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM PŘI 
MATEŘSKÉ ŠKOLE A ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ INFORMUJE
Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:

tel. MŠ: 515 504 214, tel./fax ZŠ: 541 246 641, e-mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz

http://www.skola-kocianka.cz
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Od ledna 2008, kdy DDM 
přešlo pod nového zřizovatele, 
pracovalo 56 zájmových útvarů 
s celkovým počtem 620 dětí.

Jsme velmi rádi, že kroužek 
ochránců přírody byl úspěšný 
ve svém úsilí čistit okolní pří
rodu. Na základě jejich zjištění 

a dopisu odboru životního pro
středí byly umístěny v  nejvíce 
postižených místech výstražné 
tabulky upozorňující na zákaz 
skládky pod pokutou 50 000 Kč 
(bývalé uhelné sklady). Tímto 
děkujeme za spolupráci a jsme 
rádi, že snaha malých dětí 
o  čistou přírodu nevyšla na
prázdno.

Z  významnějších událostí, 
které dům dětí organizoval, je 
třeba vyzvednout prezentaci 
činnosti na vánočních trzích na 
Náměstí Svobody v Brně. Kro
mě projektu Čtyřlístek, kterého 
se zúčastnili také žáci ZŠ Za
stávka, děti navštívily centum 

1. zajišťuje  včasnou inter
venci a poskytuje služby 
rodičům dětí předškolního 
a školního věku a dále 
nabízí…

2. poradenství pro rodiče, 
zákonné zástupce a učitele 
tělesně postižených dětí 
a dětí souběžně postiže
ných více vadami

3. poradenství při integraci 
tělesně postižených dětí 
do běžných mateřských 
a základních škol, kon
zultace pro ředitele těchto 
škol a učitele, kteří mají 

nebo budou mít  ve třídách 
handicapované děti

4. individuální poradny pro 
rodiče handicapovaných 
dětí, poradny pro rozvoj 
grafomotoriky

5. výjezdy do rodin handica
povaných dětí

6. poradenství při zařazování 
postižených dětí do pří
slušných škol a školských 
zařízení

7. poradenství při změně ško
ly související s přechodem  
tělesně postižených dětí na 
druhý stupeň ZŠ

8. informace o učebních  
a studijních oborech a po
moc při výběru povolání 
vycházejících tělesně posti
žených žáků

9. poradenství při výběru 
kompenzačních pomůcek, 
speciálních lavic a židlí

10. konzultace s lékaři, pracov
níky jiných SPC, PPP, ŠÚ, 
sociálními pracovníky

11. řešení výchovných a výu
kových problémů tělesně 
postižených dětí s vývojo
vými poruchami učení.

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6:

tel. SPC pro MŠ: 515 504 375, tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

Po prázdninové odmlce bychom vás rádi informovali o aktivitách 
domečku a zároveň se poohlédli za minulým školním rokem.

V loňském roce uspořádal dům dětí:
nepravidelných akcí 51 – zúčastnilo se jich 3456 účastníků, 
z toho 13 jich bylo v sobotu a neděli v délce 247,5 hodin
mimo to:
víkendové akce 4 – celkem účastníků  78
výukové programy 7 – celkem účastníků 173
táborů 5 – celkem účastníků 79
příměstských táborů 3 – celkem účastníků 72

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ZASTÁVKA
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Lipky v  Soběšicích, krokodýlí 
farmu, zajímavá byla i  návště
va obory v  Náměšti nad Osla
vou s  výkladem o  nejstarších 
stromech a  nakonec také hor
nického muzea v  Oslavanech. 
Jedním z  největších projektů 

byla taneční soutěž Sunny dan
ce 2008. Soutěže se zúčastnilo 
285 tanečníků z  celého Jiho
moravského kraje. 1.  místo ve 
své kategorii získaly tanečnice 
pod vedením Petry Kubíčkové 
ze Zastávky.

Proběhly výukové programy 
v  MŠ  – Šikulka zaměřené na 
výtvarnou činnost a  výukový 
program Příroda, v  nichž žáci 
1.  stupně zopakovali a  pro
hloubili učivo přírodopisu 
a prvouky.

• Šikulka – výtvarný kroužek, pro 1.–3. tř. , středa, cena: 300 Kč/pololetí
• Orientální tance pro děti a mládež, pondělí, cena: 100 Kč/pololetí
• Výtvarný kroužek, od 4. třídy , středa, cena: 300 Kč/pololetí
• Klub ochránců přírody, od 3. třídy, středa, cena: 200 Kč/pololetí
• Dívčí klub, úterý, cena: 200 Kč/pololetí
• Klub ochránců přírody, pro 1. a 2. třídy, čtvrtek, cena: 200 Kč/pololetí
• Klubíčko – hry, soutěže, vycházky, víkendovky, pro 1.–3. třídy, úterý, cena: 125 Kč/pololetí
• ARGAIV taneční skupina, od 4. třídy, pondělí a středa, 140 Kč/pololetí
• Orientální tance pro dospělé, čtvrtek v 19.00 hod., cena: 325 Kč/pololetí
• Angličtina pro dospělé, úterý v 17.00 hod., cena: 1250 Kč/pololetí
• Sluníčko – klub pro maminky s dětmi, středa v 9.30 hod., cena: 200 Kč/pololetí
• Němčina pro dospělé – pokročilí od 8. lekce učeb. JŠ, pondělí v 17.00 hod., cena: 1050 Kč/pololetí
• Němčina pro dospělé – pokročilí 2. díl učeb. pro JŠ, středa 8.00 hod., cena: 1050 Kč/pololetí

Kroužky na školní rok 2008/2009 
v budově DDM v Zastávce

Olympiády se zúčastnily zá
kladní školy ze Zastávky, Zbý
šova, Zbraslavi, Zakřan, Rosic, 
Vysokých Popovic. Základních 
kol se zúčastnilo celkem 152 
dětí a do samotného finále jich 
postoupilo 55 dětí.   Děti v  je
jich soutěžení přišli podpořit 

i jejich rodiče a prarodiče, tak
že se nás 11. října v hale sešlo 
na 153 fandících příznivců. 
V  hale proběhl slavnostní ce
remoniál s nastoupením spor
tovců zastupujících jednotlivé 
školy. Celou olympiádu zahá
jil a  sportovce pozdravil pan 

starosta Zastávky RNDr. Petr 
Pospíšil   a  popřál jim v  jejich 
klání mnoho úspěchů.

Fotografie z  akce můžete vi
dět na druhé straně obalu ZZ.

A jak to všechno dopadlo?

PODZIMNÍ AKCE V DDM
Olympiáda v lehké atletice
V sobotu 11. října 2008 proběhlo v hale gymnázia v Zastávce 
finále základních škol v lehké atletice. Soutěže ve skoku do dálky, 
hodu míčkem a běhu byly určeny pro 2. třídy základních škol.
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Vítězové obdrželi diplomy, 
medaile a  drobné odměny. 
Všichni sportovci obdrželi pa
mětní diplom a  drobnost ve 
formě sladkostí. Děkujeme 
Obci Zastávka, která celou sou
těž spolufinancovala, obětavým 
spolupořadatelům a také Gym
náziu Zastávka, které zdarma 
poskytlo prostory haly.

Tento rok děti plnily na sed
mi stanovištích úkoly a  sbíraly 
části puclíků, které v  cíli spolu 
s rodiči sestavovaly do obrázků. 
Úkolem bylo uhodnout pohád
ku na obrázku z puclíků. 

Děti měly nádherné lucer
ničky a  tato drobná světélka 
spolu s pohádkovými bytostmi 
oživila celý les. V cíli bylo znát, 
že děti a  také rodiče se notně 
snažili. Za sestavení puclíků 

a odčarování lesa dostalo každé 
dítko kouzelný balíček cukro
ví, ktreré střežila sova, tak jako 
v pohádce Tři oříšky pro Popel
ku. Tato pohádka byla ostatně 
vyobrazena na puclících.

Velkým potěšením pro nás 
byly ohlasy všech účastníků, 

kterým se začarovaný les moc 
líbil. Některé z  pohádkých by
tostí byly tak věrohodné, že 
u  nejmenších dětí se ozýval 
pláč. Děkujeme proto děvčatům 
z  našeho výtvarného kroužku 
ze Zbraslavi, jejichž pohádkové 
bytosti oživily les.

 ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Rosice 2 1 2

Zastávka 1 3 1

Zbýšov 2 1 1

Vysoké Popovice 1 1 2

MEDAILE

Začarovaný 
les
14. listopadu 2008 proběhl 
jako již tradičně v lesoparku 
u umělecké školy Začarovaný 
les plný kouzel a soutěží. 
Les přišlo odčarovávat na 
99 dětí a s nimi i jejich rodiče. 
Celkový počet účastníků tak 
hodně přesáhl číslo 200. 

Ostatní pravidelná činnost probíhá v areálu gymnázia nebo základní školy.  
Všechny potřebné informace najdete na našich www stránkách – www.ddmzastavka.cz,  
nebo na tel. čísle 546 429 035, email ddmzastavka@iol.cz.

Přejeme příjemnou zimu a krásné Vánoce!
Za kolektiv pracovníků Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka DDM



VAŠSTAV s. r. o., Staňkova 18, Brno 602 00, mail: zbysov@vasstav.cz, web: www.vasstav.cz

VE ZBÝŠOVĚ U ROSIC 
JSOU K DISPOZICI BYTY 
PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI BUDOVY NA KLIDNÉM MÍSTĚ 
V PŘÍJEMNÉM VENKOVSKÉM PROSTŘEDÍ. 

V BLÍZKOSTI JE DOSTUPNÁ VEŠKERÁ OBČANSKÁ
VYBAVENOST (MěÚ, OBCHOD, ŠKOLA, ŠKOLKA, LÉKAŘ, 
NÁKUPNÍ STŘEDISKO, BANKA AJ.).

5 4 1 2 1 1 866
608 888 258



Divadlo v Dělnickém domě

Den železnice v Zastávce
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