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Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
blíží se říjnové komunální volby, ve  třetím čísle ZZ 

se i proto setkáte s bilancováním právě uplynulých čtyř 
let života Zastávky a jejích občanů. Velkou část aktuál‑
ního vydání Zpravodaje pokrylo řešení efektivity svozu 
a separace odpadu v naší obci. Podařilo se nám to, nebo 
má obec Zastávka rezervy?! I vedení obce se zabývá tím‑
to stále diskutovanějším tématem. Budete mít možnost 
se přesvědčit, že v době prázdnin a letních dovolených se 
v Zastávce stále něco děje: ať už jde o akce sportovního, 
kulturního nebo i společenského ražení. Stačí si přečíst 
zprávy a  prohlédnout si fotopřílohy z  klubu zastávec‑
kých seniorů, ze svazu tělesně postižených, z  akcí po‑
řádaných Domečkem nebo hasiči. Po delší době o sobě 
dávají vědět i tanečníci z Mighty Shake, a to nejen v Za‑
stáveckém zpravodaji!

Vážení čtenáři, přejeme Vám příjemný podzim a pěk‑
né „počtení“ v Zastáveckém zpravodaji.

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
za  několik málo dnů skon‑

čí mandát Zastupitelstva obce 
Zastávka, jež bylo zvoleno v ko‑
munálních volbách v roce 2006. 
Jestliže k počátku volebního ob‑
dobí patří plánování, tak k jeho 
konci patří bilancování. Obo‑
jí je, vedle každodenní práce 
v  průběhu funkčního období, 
nezbytné k tomu, aby bylo mož‑
né pokračovat v trvale udržitel‑
ném rozvoji obce Zastávka.

Vzhledem k  tomu, že právě 
Vy jste před čtyřmi lety zvoli‑
li toto zastupitelstvo obce, po‑
važujeme za  slušné, abychom 
Vás s  bilancí našeho působe‑
ní seznámili prostřednictvím 
aktuálního čísla Zastáveckého 
zpravodaje.

Cílem práce zastupitelstva 
bylo skloubení investičních ak‑
tivit obce s  vnitřním životem 
obce. Naší snahou bylo, aby ne‑
zbytné investice neměly nega‑
tivní vliv na spolkový, kulturní 
a sportovní život obce.

Jednou z  priorit zastupitel‑
stva obce bylo zajištění finanč‑
ních prostředků na  dokončení 
kanalizace v naší obci. Realiza‑
ce této akce je zásadním před‑
pokladem pro řešení jedno‑
ho z  nejpalčivějších problémů, 
jímž je nebezpečná dopravní si‑
tuace podél silnice I/23, zejmé‑
na pak v centru obce. Problém 
při získávání dotace tkvěl velice 
dlouho právě v tom, že dotační 
tituly byly vyhlašovány zejmé‑
na na budování nových a oddíl‑
ných kanalizací. Značná hustota 
osídlení, a  tím i  sítí v Zastávce 

však vyžaduje, aby část kanali‑
zací byla rekonstruována a část 
byla vybudována jako jednot‑
ná. Proto jsme rádi, že po řadě 
úprav projektu se nám na konci 
roku 2009 podařilo získat dota‑
ci ve výši cca 55 mil. Kč na rea‑
lizaci akce, jejíž celkový objem 
přesáhne 70 mil. Kč. V součas‑
né době se dokončuje výběrové 
řízení na  zhotovitele této akce, 
přičemž výběr probíhá z  dva‑
ceti firem, které mají o tuto za‑
kázku zájem. Vlastní realizace 
začne v  jarních měsících roku 
2011.

Problematika rekonstruk‑
ce průjezdu obcí je, bohužel, 
rovněž cesta na  dlouho trať. 
Vzhledem k tomu, že stát neu‑
stále odkládá rekonstrukce této 
důležité komunikace a  dodnes 
nejsou ani jasné obchvaty měst 
a  obcí podél ní, zastupitelstvo 
obce se  rozhodlo převzít akti‑
vitu a  investovat finanční pro‑
středky do  zhotovení projek‑
tové dokumentace na  zlepšení 
bezpečnosti a průjezdnosti obcí 
Zastávka. Uvědomujeme si, že 
se jedná o  silnici ve  vlastnic‑
tví státu, proto veškeré aktivity 
komunikujeme přímo s  Poli‑
cií ČR, Jihomoravským krajem 
i  Ředitelstvím silnic a  dál‑
nic ČR. Důležitost vybudování 
kanalizace před rekonstrukcí 
silnice tkví v  tom, že stát neu‑
možní zasahovat do rekonstru‑
ované vozovky.

Druhý nejvyšší objem finanč‑
ních prostředků, které obec 
získala prostřednictvím dota‑
cí, je investován na  realizaci 

přístavby školy. Tato přístavba 
vyřeší letitý problém s  nedo‑
statkem prostor především pro 
školní družinu. V době prodlu‑
žujících se pracovních dob je 
potřeba tohoto typu školských 
zařízení velice akutní, což se 
projevilo i  v  tom, že základní 
škola na  základě zájmu nezři‑
zuje jen družinu odpolední, ale 
i  ranní. Kromě odpovídajících 
a  hlavně samostatných prostor 
se v  přístavbě objeví další dvě 
moderní učebny pro první stu‑
peň základní školy. Tím se ule‑
ví hlavní budově školy a  bude 
možné pokračovat v  budování 
specializovaných učeben. Bez‑
bariérová konstrukce budo‑
vy a  její vybavení však umožní 
i využití v odpoledních či pod‑
večerních hodinách pro konání 
různých dalších vzdělávacích 
akcí pro širokou škálu obyvatel 
obce.

Vedle přístavby školy bylo in‑
vestováno nemálo finančních 
prostředků i do ostatních škol‑
ských budov. V  hlavní budo‑
vě základní školy, stejně jako 
v mateřské škole na ulici Havíř‑
ská proběhla rekonstrukce so‑
ciálních zařízení, školka na Ha‑
vířské má navíc novou střechu. 
Rostoucí počet dětí v  mateř‑
ských školách vyvolal rovněž 
nutnost rekonstrukce školní 
jídelny, která již nevyhovova‑
la hygienickým požadavkům. 
V  okolí školského areálu byly 
rekonstruovány schody smě‑
rem ke škole a zčásti i chodník 
u Hyra, stejně jako chodník pod 
školou na ulici Lípová. 
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V  budově základní umělec‑
ké školy proběhlo rozšíření ta‑
nečního sálu spolu s  jeho dal‑
šími úpravami, které přinesly 
rovněž lepší prostředí pro práci 
výtvarného kroužku. Význam‑
ných změn se v uplynulém ob‑
dobí dočkala i obecní knihovna. 
Vedle posílení finančních pro‑
středků na nákup knih a zřízení 
veřejného internetového místa 
došlo k rozšíření prostor nejen 
o další místo pro knihy a časo‑
pisy, ale rovněž o místo pro se‑
tkávání se spisovateli či pro čte‑
nářské a cestovatelské besedy. 

Obec Zastávka v průběhu to‑
hoto volebního období převza‑
la zřizovatelské funkce k Domu 
dětí a mládeže Zastávka. Tento 
krok se ukázal jako velice pro‑
spěšný nejen pro naši obec, ale 
i pro řadu okolních obcí, neboť 
náš „Domeček“ je skutečným 
centrem volnočasových aktivit 
dětí ze širokého okolí. V rámci 
obce se navíc podílí na pořádá‑
ní většiny kulturních či sportov‑
ních akcí. V budově domu dětí 
bylo provedeno zateplení první‑
ho patra a  je připravena studie 
na využití půdního prostoru.

Obec Zastávka se v  minu‑
lém období stala rovněž vlast‑
níkem celého sportovního are‑
álu Čechie Zastávka. Převzala 
tak model řady okolních obcí 
a  měst, neboť příspěvky a  do‑
tace na  sport se v  našem státě 
v podstatě nepřidělují. S přispě‑
ním dotací z  Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a  z  Jihomo‑
ravského kraje se podařilo rea‑
lizovat vydláždění volné plochy 

spolu s  jejím vybavením her‑
ními prvky a  posezením. Byly 
zahájeny opravy v  tenisovém 
areálu a v neposlední řadě byla 
zahájena rekonstrukce spor‑
tovní plochy na  stávajícím pís‑
kovém hřišti. Nejvýznamnější 
počinem ve  sportovním areálu 
však bylo vybudování „Oran‑
žových hřišť“, na  něž obec ob‑
držela 2  miliony korun z  Na‑
dace ČEZ. Díky této investici 
se vybudovala moderní hřiště 
s  umělým povrchem na  ma‑
lou kopanou, nohejbal, volej‑
bal či košíkovou. Těchto ploch 
je rovněž hojně využíváno i při 
akcích pro širokou veřejnost, 
které se ve  sportovním areálu 
odehrávají.

Vedle sportovního areálu vě‑
novalo zastupitelstvo pozornost 
taktéž využití dalších volných 
ploch, na nichž by bylo možné 
vybudovat dětská hřiště. V sou‑
časné době máme k  dispozici 
tři dětská hřiště (mimo hřišť 
v mateřských školách), přičemž 
na vybudování většiny z nich se 
nemalou měrou podílel rovněž 
rozpočet Jihomoravského kraje.

Významnou akcí byla i  vý‑
stavba hasičské zbrojnice, na je‑
jíž výstavbě se podílel jak státní 
rozpočet České republiky, tak 
Jihomoravský kraj. Na  celkové 
hodnotě díla bezmála 14 milio‑
nů korun se podařilo získat de‑
sítimilionovou dotaci. Díky této 
akci sídlí hasiči po více než sto 
letech ve  vlastních prostorách, 
které poskytují zázemí nejen 
pro dobrovolné hasiče a  zása‑
hovou jednotku, ale i pro další 

složky integrovaného záchran‑
ného systému v rámci Jihomo‑
ravského kraje. Přesto však nám 
všem přeji, aby většinu z  více 
než šedesáti výjezdů, které naše 
zásahová jednotka průměrně 
ročně realizuje, nepotřeboval 
žádný z našich občanů.

Další významnou akcí, kte‑
rá byla realizována za  přispění 
evropských fondů, byla výstav‑
ba Sběrného střediska odpadů 
Zastávka. Dílo, jež má hodno‑
tu 4,1 milionů korun, bylo do‑
továno částkou 3,5 milionů ko‑
run. Díky novému sběrnému 
středisku odpadů bylo možné 
rozšířit počet míst a kontejnerů 
na separaci, které jsou umístěny 
v obci, a zkvalitnit péči o život‑
ní prostředí podporou separace 
plastů formou mobilního svozu 
přímo od  domů. V  dovybavo‑
vání sběrného střediska se po‑
kračuje i nadále, přičemž před‑
pokládáme, že ke  štěpkovači, 
jež byl pořízen z dotace evrop‑
ské, přibude vbrzku lis, na který 
by měl přispět rozpočet krajský.

Pozornost věnovalo zastupi‑
telstvo obce také péči o Dělnic‑
ký dům, který je centrem života 
obce zejména v  zimním obdo‑
bí, ale i stabilním zázemím jed‑
né z  nejúspěšnějších organiza‑
cí. Taneční škola Mighty Shake 
Zastávka úspěšně reprezentuje 
naši obec na  celostátních, ev‑
ropských i světových soutěžích. 
Vedle nové fasády Dělnické‑
ho domu bylo jednou z  nejvý‑
znamnějších akcí zlepšení akus‑
tiky hlavního sálu. Kromě nové 
akustické a zrcadlové stěny byla 
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zakoupena i nová zvuková apa‑
ratura vhodná k ozvučování akcí 
v  samotném Dělnickém domě, 
stejně jako na řadě akcí pořáda‑
ných venku. I  tato akce mohla 
být realizována díky významné 
dotaci z  rozpočtu Jihomorav‑
ského kraje. V Dělnickém domě 
proběhla také rekonstrukce so‑
ciálního zázemí. 

Za  velký úspěch považuje‑
me fakt, že se nám díky dotaci 
a  především spolupráci se za‑
stáveckou sekcí Vlastivědného 
spolku Rosicka ‑Oslavanska po‑
dařilo realizovat stálou expozici 
hornické obce Zastávka. Díky 
spolupráci s vlastivědným spol‑
kem však vznikla i další nemé‑
ně důležitá část, která připomí‑
ná historii naší obce. Za pomoci 
dotace ze strukturálních fondů 
se podařilo vytvořit první část 
informačních tabulí o  historii 
obce. Doufáme, že i nově insta‑
lovaný informační systém Za‑
stávky bude ku prospěchu nejen 
občanům obce, ale především 
návštěvníkům či projíždějícím 
naší krásnou obcí.

Za zmínku by stála celá řada 
dalších věcí. Od zřízení kontakt‑
ního místa CzechPoint na obec‑
ním úřadě, dovybavení pra‑
covní čety technikou, zahájení 
postupné rekonstrukce chod‑
níků (od  Thermony na  Novou 
osadu, podél obchodů na  ulici 
1. máje) až po vybudování par‑
kovacích stání v  bezprostřední 
blízkosti přestupního terminá‑
lu. Jsme velice rádi, že se i díky 
obci Zastávka podařil zrealizo‑
vat projekt „Kočovného kina“, 

které by mělo od příštího roku 
rovněž značně rozšířit kulturní 
aktivity v naší obci.

Značná část realizovaných 
akcí byla podpořena finanční‑
mi prostředky z  jiných zdrojů. 
Pro získání dotací je nezbytné, 
aby byla obec aktivní i  nave‑
nek. Domníváme se, že množ‑
ství získaných dotací svědčí 
o tom, že obec byla i na tomto 
poli úspěšná. Obec je aktivním 
členem Mikroregionu Kahan, 
Svazku vodovodů a  kanaliza‑
cí, Energoregionu 2020, stejně 
jako Svazu měst a  obcí České 
republiky. I  díky aktivitě obce 
Zastávka došlo k založení odpa‑
dové společnosti, která je zcela 
ve  vlastnictví místních samo‑
správ, společnosti KTS Ekolo‑
gie s.r.o. Spolu s obcemi Babice 
u Rosic a městem Zbýšov a Mu‑
zeem průmyslových železnic 
byla založena obecně prospěšná 
společnost Regionální úzkoroz‑
chodná železnice o.p.s., která by 
měla urychlit realizaci jedno‑
ho z  největších návštěvnických 
taháků regionu  – zprovozně‑
ní bývalé vlečky mezi Zastáv‑
kou a  Zbýšovem. Navíc jsme 
obdrželi dotaci na  zpracování 
projektové dokumentace cyk‑
lostezky mezi Zastávkou a  do‑
lem Simson ve  Zbýšově, která 
z velké části povede právě podél 
úzkorozchodné železnice. Čle‑
nové zastupitelstva zastupova‑
li zájmy obce nejen v orgánech 
výše uvedených organizací, ale 
i  v  orgánech Jihomoravského 
kraje (zastupitelstvo, výbory, 
komise).

Jak však bylo již v úvodu této 
rekapitulace řečeno, zastupitel‑
stvo obce věnovalo stejně vel‑
kou pozornost materiálním zá‑
ležitostem i rozvoji spolkového, 
sportovního i společenského ži‑
vota obce. Podpora formálních 
i neformálních setkávání obča‑
nů obce byla jednou z  priorit 
tohoto zastupitelstva. V  prů‑
běhu celého volebního období 
nedošlo k  zániku, či utlumení 
činnosti žádné zastávecké or‑
ganizace, ale naopak se jejich 
činnost dále rozvíjí. Přestože je 
tato činnost základem života 
nejen obce, ale i státu, ten jejich 
činnost takřka vůbec nepod‑
poruje, čímž bohužel stále více 
popírá proklamované „dýchá‑
ní“ státního rozpočtu s rozpoč‑
ty veřejnými. 

K  tradičním organizacím 
v  naší obci patří TJ  Čechie 
Zastávka, která svoje působe‑
ní ve  fotbalu, tenise a  sportu 
pro všechny rozšířila i o oddí‑
ly floorbalu, malé kopané a ša‑
chu. Jsme rádi, že se TJ Čechie 
Zastávka orientuje zejména 
na  práci s  mládeží, přičemž 
například pořádané turnaje 
předpřípravek za  účasti Zbro‑
jovky Brno či Slovanu Brati‑
slava svědčí o tom, že se i tím‑
to způsobem daří šířit dobré 
jméno Zastávky. Sokol Zastáv‑
ka jako druhá nejpočetnější 
sportovní organizace v  obci 
se vedle sportovního života 
zaměřuje i  na  šíření tradič‑
ních sokolských hodnot a cel‑
kový rozvoj osobnosti člově‑
ka. Jsme rádi, že i  za přispění 
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finančních prostředků obce 
Zastávka se sokolům poda‑
řilo získat nemalé finanční 
prostředky na  zahájení re‑
konstrukce historické budovy 
sokolovny. Obec nezapomí‑
nala ani na  menší organizace, 
ať to byli hokejisté HC Zastáv‑
ka, šipkaři či auto‑motoristé 
z HRC Zastávka. 

Nejstarší spolkovou organi‑
zací v  obci jsou místní hasiči, 
jejichž historie je takřka stejně 
stará jako historie obce. Jejich 
práce, stejně jako péče o mládež 
a  aktivita v  rámci integrované‑
ho záchranného systému, byla 
již dvakrát oceněna hejtmanem 
Jihomoravského kraje a  pře‑
devším těmi, kterým pomoh‑
li při požáru, autonehodě, po‑
vodních nebo jen při likvidaci 
nebezpečného roje. Hasiči jsou 
však rovněž nedílnou součástí 
všech akcí, které obec pořádá, 
přičemž například proslulý ha‑
sičský punč je již neodmyslitel‑
ně spjat se zpíváním koled pod 

vánočním stromem stejně jako 
ohňostroj.

Jsme rádi, že se nám daří spo‑
lupracovat úzce i se zastávecký‑
mi zahrádkáři. Jejich tradiční 
podzimní výstavy jsou dnes zá‑
kladem Dnů Zastávky, které se 
staly v posledních letech velice 
zajímavým místem pro setká‑
vání. Krátkou, ale činností bo‑
hatou historii má Klub seniorů, 
který patří mezi první organi‑
zace, které navštívily partnerský 
region Velká Fatra. O  činnosti 
zastávecké sekce Vlastivědné‑
ho spolku Rosicka‑Oslavanska 
byla zmínka v  souvislosti se 
stálou expozicí a s  informační‑
mi tabulemi, ale velice si váží‑
me jeho péče o veškeré historic‑
ké materiály obce, včetně jejich 
postupné digitalizace.

Díky kvalitnímu zázemí 
a  činnosti organizací a  mnoha 
jednotlivců se daří plnit i Zastá‑
vecký kalendář, jež začíná ple‑
sovou sezónou, která je nejpo‑
četnější v širokém okolí a končí 

Zpíváním koled pod vánočním 
stromem, k  němuž neodmys‑
litelně patří jak ohňostroj, tak 
i punč na zahřátí. Jsme rádi, že 
máme možnost se setkávat při 
turnaji ve  stolním tenise, aprí‑
lovém běhu lesoparkem, dnu 
dětí, pouti, tradičním vícebo‑
ji v  netradičních disciplínách, 
mistrovství v chůzi na chůdách, 
při zápolení v  malé kopané, 
rozloučení s  prázdninami, při 
dnech Zastávky aneb Jarmar‑
ku tradičního i netradičního či 
nově při jízdě S  motoráčkem 
za permoníky.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za Vaši důvě‑

ru, kterou jste nám dali v  mi‑
nulých komunálních volbách. 
Myslím, že lze odpovědně kon‑
statovat, že jsme se snažili pod‑
le svých sil a  možností přispět 
k rozvoji naši krásné obce, k dě‑
dictví, které nám po  sobě ne‑
chali naši předci. I  z  výše uve‑
dené rekapitulace je zřejmé, že 
se nám podařilo na  Zastávce 
vybudovat řadu nových po‑
třebných zařízení, stejně jako 
rozvíjet pospolitost, která vždy 
k hornické obci patřila.

Hodně štěstí, zdraví, osob
ních i  pracovních úspěchů 
Vám přejí Petr Pospíšil 
(starosta obce), Zdeněk Milan 
(místostarosta obce), Jaroslava 
Baštařová, Aleš Dumek, Petr 
Kroutil, Bronislav Leitner, 
Martin Oujezský, Petr Pečenka, 
Miloš Pospíšil, Zdeněk Strnad 
a Anna Štrofová.
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ZO schvaluje:
1. schvaluje upravený program zasedání ZO 

ze dne 26. 5. 2010
2. změnu programové nabídky ve vysílání kabe‑

lové televize, kde místo programu CNN bude 
program CS film

3. rozpočtové opatření č. 5/2010 (viz příloha)
4. přijetí dotace z  rozpočtu Jihomoravského 

kraje ve výši 3 059 000 Kč na realizaci akce 
„Zastávka – dokončení kanalizace“

5. smlouvu o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje uzavřenou mezi obcí 
Zastávka jako příjemcem a  Jihomoravským 
krajem jako dárcem. Předmětem smlouvy 
je poskytnutí investiční finanční podpory 
na doplnění kanalizačního systému dle pro‑
jektu „Zastávka  – dokončení kanalizace“. 
Současně pověřuje starostu obce podpisem 
této smlouvy

6. závěrečný účet obce Zastávka za  rok 2009 
a  vyjadřuje souhlas s  celkovým hospodaře‑
ním obce Zastávka v roce 2009 bez výhrad

7. delegování starosty obce na jednání Valné hro‑
mady Mikroregionu Kahan dso dne 3. 6. 2010

8. delegování starosty obce na  jednání Valné 
hromady společnosti KTS Ekologie s.r.o. dne 
3. 6. 2010

9. delegování starosty obce na jednání správní‑
ho výboru RÚŽ dne 9. 6. 2010

10. prodej p.  č. 982/6 o  výměře 19  m2 v  KÚ 
Zastávka a obci Zastávka za 1 Kč/m2 a nákla‑
dy prodeje

11. smlouvu nájemní a  o  úpravě budoucích 
vztahů uzavřenou mezi obcí Zastávka jako 
pronajímatelem a  Školícím centrem MSC 
Zastávka s.r.o. jako nájemcem. Současně po‑
věřuje starostu obce podpisem této smlouvy

12. dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové 
organizace obce Základní škola a  Mateřská 

škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno‑
‑venkov

13. dodatek č.  1 ke  Zřizovací listině příspěvko‑
vé organizace obce Dům dětí a  mládeže, 
Zastávka, okres Brno‑venkov

14. uzavření smlouvy nájemní a o nájmu nebyto‑
vých prostor (restaurace Čechie) 

15. schvaluje poskytnutí dotace na  úhradu ná‑
kladů obce v  souvislosti s  azylovým zaříze‑
ním za I. čtvrtletí 2010.

16. poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč z roz‑
počtu Jihomoravského kraje na „Dobudování 
komunikační zóny“ a smlouvu o poskytnutí 
této dotace

17. termín jednání červnového zastupitel‑
stva obce Zastávka na  středu 23.  6.  2010 
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Zastávka

18. smlouvu č. 830641203 o sdružených službách 
dodávky elektřiny pro produkty řady Small 
business, mezi obcí Zastávka a  společností 
E.ON Energie, a.s. jejichž předmětem je za‑
jištění dodávky elektrické energie a s tím spo‑
jených služeb pro kanceláře obecního úřadu 
Zastávka

19. smlouvu č.  OS 2010  200  00091, o  výpůjč‑
ce 14  ks kontejnerů na  separovaný odpad 
od společnosti EKO‑KOM a.s.

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

a komisí starosty obce
2. závěrečný účet Mikroregionu Kahan dso 

za rok 2009
3. protokol o  kontrole výkonu samostatné pů‑

sobnosti provedené u obce Zastávka ze strany 
Ministerstva vnitra ČR, odbor dozoru a kon‑
troly veřejné správy.

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 26. 5. 2010
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ZO ukládá:
1. starostovi obce podepsat smlouvy nájem‑

ní a  o  nájmu nebytových prostor mezi obcí 
Zastávka jako pronajímatelem a  Markem 
Štuklem jako nájemcem 

2. starostovi obce navrhnout nápravná opatření 
k odstranění důsledků nezákonného postupu 
orgánů obce a zamezení jeho opakování.

ZO schvaluje:
1. upravený program zasedání ZO ze dne 23. 6. 

2010
2. rozpočtové opatření č. 6/2010
3. členy a náhradníky hodnotící komise pro vý‑

běrové řízení na vybavení Centra celoživot‑
ního vzdělávání 

4. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 
č. 1/2010 o místních poplatcích

5. obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 
č.  2/2010, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška obce Zastávka č. 2/2008 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra‑
ňování komunálních odpadů

6. výsledky kontroly samostatné působnosti 
obce Zastávka provedené Ministerstvem vni‑
tra České republiky, odborem dozoru a kon‑
troly veřejné správy a přijatá nápravná opat‑
ření k odstranění zjištěných nedostatků

7. ručitelství projektu „Zavádění místní agen‑
dy 21 v  Mikroregionu Kahan dso“, který 
podává žadatel Mikroeregion Kahan dso 
do  Revolvingového fondu Ministerstva ži‑
votního prostředí ČR (4. výzva) a deklaruje, 
že ponese veškeré závazky plynoucí z  reali‑
zace projektu v  rámci Revolvingového fon‑
du MŽP. Dále se obec Zastávka zavazuje 
k  podpoře předkládaného projektu (včetně 
jeho spolufinancování) a k podpoře principů 
MA21 a udržitelného rozvoje

8. statut společnosti Regionální úzkorozchod‑
ná železnice o.p.s.

9. uzavření nájemní smlouvy na p. č. 27/1 o vý‑
měře 423 m2

10. stanovení počtu členů Zastupitelstva obce 
Zastávka pro volební období 2010–2014 
na 11 členů

11. přijetí dotace z  rozpočtu JMK ve  výši 
10  000 Kč na  projekt Dny Zastávky aneb 
Setkání s  historií a  tradicemi za  podmínek 
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z  roz‑
počtu JMK

12. termíny jednání zastupitelstva obce na 2. po‑
loletí roku 2010: 25. 8., 22. 9., 6. 10.

13. dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní a o úpravě 
budoucích vztahů mezi obcí Zastávka jako 
pronajímatelem a  Školícím centrem MSC 
Zastávka s.r.o. jako nájemcem

14. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskyt‑
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra‑
je na akci rozšíření parkovacích míst na pře‑
stupním terminálu IDS

15. přijetí účelové neinvestiční dotace ve  výši 
300 000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kra‑
je a  uzavření Smlouvy o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Jihomoravského kraje na  výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obce – 
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 
obce kategorie JPO II

16. uzavření Smlouvy o  právu provést stav‑
bu s  předvídaným majetkoprávním 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA 23. 6. 2010
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vypořádáním dotčeného pozemku po  stav‑
bě mezi obcí Zastávka a  Jihomoravským 
krajem

17. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří‑
zení práva odpovídajícího věcnému bře‑
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce, a.s.

18. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří‑
zení práva odpovídajícího věcnému bře‑
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce, a.s.

19. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří‑
zení práva odpovídajícího věcnému bře‑
menu mezi obcí Zastávka a  firmou E.ON 
Distribuce, a.s.

20. uzavření Smlouvy o  vstupu na  pozemek 
a o umístění stavby „Elektrizace trati vč. PEÚ 
Brno–Rapotice (mimo)“, mezi obcí Zastávka 
a  Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizace

21. uzavření Smlouvy o převodu práv a povin‑
ností ze stavebního povolení v  souvislos‑
ti s  výstavbou energetického zařízení SB‑
4706‑265 Zastávka, ČS ul.  Cukrovarská, 
mezi obcí Zastávka a  firmou E. ON 
Distribuce, a.s.

22. uzavření Smlouvy o  převodu práv a  povin‑
ností ze stavebního povolení v  souvislos‑
ti s  výstavbou energetického zařízení SB‑
4707‑077 Zastávka, Stará osada, příp.NN, 
ČS2, mezi obcí Zastávka a  firmou E. ON 
Distribuce, a.s.

23. uzavření smlouvy o dílo č. 1315610 mezi obcí 
Zastávka a  firmou AQUA PROCON  s.r.o. 
Brno, na  akci „Zastávka  – kanalizační 
přípojky“

24. přijetí účelové investiční a  neinvestič‑
ní dotace ve  výši 150  000  Kč z  rozpoč‑
tu Jihomoravského kraje a  uzavření 
Smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje na  pořízení výstroje 
a výzbroje a světelného a zvukového výstraž‑
ného zařízení na vozidlo CAS, pro jednotku 
sboru dobrovolných hasičů obce.

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

a komisí starosty obce
2. informaci starosty obce o  činnosti 

Mikroregionu Kahan dso
3. schválení Závěrečného účtu Mikroregionu 

Kahan dso bez výhrad
4. informaci o  projektu „Zavádění místní 

Agendy 21 v Mikroregionu Kahan dso“, kte‑
rý podává žadatel Mikroregion Kahan dso.

5. informaci starosty obce o činnosti obchodní 
společnosti KTS Ekologie s.r.o.

6. informaci starosty obce o činnosti Regionální 
úzkorozchodné železnice o.p.s.

7. záměr prodeje p. č. 288/4 a p. č. 219/17 a zve‑
řejnění na úřední desce

8. záměr nájmu p. č. 1130 a zveřejnění na úřed‑
ní desce

9. záměr nájmu části p.  č. 175/1 a  zveřejnění 
na úřední desce

10. záměr prodeje části p. č. 299/2 a zveřejnění 
na úřední desce

11. záměr prodeje části parcely p. č. 174/10 o vý‑
měře 7 m2 a zveřejnění na úřední desce.

12. záměr prodeje pozemků p.  č. 775/2, p.  č. 
779/2 a p. č. 779/4

13. plány kontrolní činnosti kontrolního a  fi‑
nančního výboru Zastupitelstva obce 
Zastávka

14. postup vedení obce ve věci neschválení na‑
kládání s majetkem obce.

ZO neschvaluje:
1. aby veřejné osvětlení svítilo v celé obci po ce‑

lou noc

ZO ukládá:
1. kontrolnímu výboru provádět průběžnou 

kontrolu úkolů stanovených v  materiálu 
„Výsledky kontroly samostatné působnosti 
obce Zastávka provedené Ministerstvem vni‑
tra České republiky, odborem dozoru a kon‑
troly veřejné správy a přijatá nápravná opat‑
ření k odstranění zjištěných nedostatků“
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2. starostovi obce informovat členy ZO o dal‑
ším postupu ve  vymáhání poplatků za  rok 
2010

3. místostarostovi prověření situaci ohledně 
spolupráce ve  věci pečovatelské služby pro 
naši obec

4. starostovi obce zveřejnit jednání Zastu‑
pitelstva obce Zastávka do  konce jeho 

funkčního období způsobem v  místě 
obvyklém

5. starostovi a místostarostovi obce jednat s ve‑
dením Svazku o  způsobu financování in‑
vestičních akcí Svazku, případně o  uspo‑
řádání semináře pro zastupitele o  této 
problematice.

V  takovýchto místech nebyl 
problém nalézt starý televizor, 
postel, sedačku a  ostatní od‑
pad. Jednalo se o  prostranství, 
které bylo vyhrazeno za pomo‑
ci betonových panelů, odpad 
zde mohl odhodit, kdo chtěl. 
Dopad těchto skládek na  ži‑
votní prostředí měl nedozírné 

následky. Na  těchto místech 
do půdy unikaly ropné produk‑
ty, staré pohonné hmoty, barvy 
a  jiný toxický odpad. Protože 
si však lidé začali uvědomovat 
své počínání, byly tyto sklád‑
ky nahrazeny systémem velko‑
kapacitních kontejnerů, které 
byly dvakrát v roce rozmístěny 

po obci, a občané mohli odpad 
odložit do  těchto kontejnerů. 
Náklady na  odpadové hospo‑
dářství obce tak podstatně kles‑
ly, jelikož odpad byl vyvážen jen 
dvakrát ročně a  jeho množství 
z daleka nedosahovalo hodnot, 
jako tomu bylo při likvidací 
obecních smetišť. Problém však 
nastal jinde.

Sice pokleslo množství vy‑
váženého odpadu, které bylo 
řízeno a hrazeno obcí, ale pro‑
dukce rozhodně nepoklesla. 
A tak se odpad začal objevovat 
v  okolních lesích a  především 
na  místech, kde bylo možné 
přijet autem. Místa jako oko‑
lí Masarykovy studánky, pole 
za  dřívějšími uhelnými skla‑
dy a mnoho lesních cest začaly 
být obsypány komunálním od‑
padem a  různým vybavením, 
které již občané nepotřebovali. 
Proto tehdejší vedení obce roz‑
hodlo o  vybudování sběrné‑
ho dvora. Ten vznikl v místech 
areálu bývalé jídelny Policie ČR 
na ulici Havířská. Toto zařízení 

ČERNÉ SKLÁDKY JSOU MINULOSTÍ, 
NEBO BUDOUCNOSTÍ?

Jistě si mnoho z nás pamatuje dobu smetišť a popeláků, které 
byly rozmístěny po různých částech naší obce. Tato místa byla 
kdysi zbudována za účelem takzvaně řízené likvidace odpadu, 
který již domácnosti nepotřebovaly.
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spočívalo vlastně jen v tom, že 
se na  ploše cca 50  metrů roz‑
prostřel štěrk a  na  něj uložily 
kontejnery na  odpad. Obsluha 
pak pouze rozdělovala odpad 
do jednotlivých kontejnerů tak, 
jak to vyžadovala firma zabý‑
vající se zpracováním odpadů. 
Protože i  toto zařízení nefun‑
govalo zrovna moc ekologicky, 
rozhodlo současné vedení obce 
o žádosti o dotaci na vybudová‑
ní moderního sběrného středis‑
ka odpadů, které by splňovalo 
požadavky ekologického zaří‑
zení dle platné legislativy.

Po  projektových přípravách 
a  moratoriu jednání s  přísluš‑
nými úřady se podařilo dotaci 
získat. Ani ne za rok bylo posta‑
veno sběrné středisko odpadů, 
které je jedním z nejmoderněj‑
ších zařízení tohoto typu v širo‑
kém okolí. Náklady na realiza‑
ci tohoto projektu dosáhly cca 
4  milionů korun. Sběrné stře‑
disko odpadů umístěné v loka‑
litě ulice Havířská je vybaveno 
moderními sběrnými nádoba‑
mi jak na  základní komodity 
(komunální odpad a  stavební 
suť), tak zde vybíráme i ekolo‑
gicky rozložitelný odpad, ne‑
bezpečné látky, ropné produkty, 
televizory a jiná elektrotechnic‑
ká zařízení, papír a  plasty. Již 
nedochází k  únikům ropných 
produktů do zeminy, jelikož za‑
řízení má vytvořeno speciální 
povrch vybavený lapolem pro 
zachycení uniklých ropných 
látek. V  zařízení jsou používá‑
ny speciální rohože pro zachy‑
cení uniklých ropných látek 

a  následně likvidovány ekolo‑
gickou firmou tak, jak to vyža‑
dují zákony. Přestože se zdá, že 
toto zařízení má již vše, co sběr 
a zpracování odpadů v obci naší 
velikosti potřebuje, není tomu 
tak. V  letošním roce vedení 
obce uzavřelo smlouvu s firmou 
Asekol, na jejímž základě sběr‑
né středisko bude vybaveno ob‑
jektem pro kompletní likvidaci 
eletrozařízení všeho druhu. Ob‑
jekt bude vybaven moderními 
kontejnery pro sběr jak televi‑
zorů, tak i  zářivek, autobaterií, 
monočlánků a  vlastně všeho, 
co do  kategorie elektroodpadu 
patří. Za  finanční spoluúčas‑
ti Jihomoravského kraje bude 
v blízké době také naše sběrné 
středisko odpadů vybaveno li‑
sem na papír a PET láhve. Toto 
zařízení by mělo podstatně sní‑
žit náklady na vývoz těchto ko‑
modit, které se v současné době 
skladují volně, a  tak hmotnost 
vyváženého kontejneru zdaleka 
nevykazuje hodnotu, která by 
odpovídala nákladům na  do‑
pravu při jeho vyvezení. Dalším 

krokem ke  zkvalitnění odpa‑
dového hospodářství v  obci je 
pořízení stacionárních kontej‑
nerů na  nepotřebná elektroza‑
řízení. Ty budou rozmístěny 
na dvou místech v obci. I tyhle 
kontejnery byly získány zdarma 
od společnosti Asekol. V nepo‑
slední řadě je také potřeba zmí‑
nit rozšíření míst s  kontejnery 
na  plasty a  papír. Tyto kontej‑
nery byly získány z  programu 
společnosti Ekokom a  komise 
životního prostředí již vybírá 
čtyři další místa, kde bude nej‑
vhodnější kontejnery umístit. 
Mezi vytypované lokality pat‑
ří bytovky na Staré osadě, Klo‑
boučky a  ulice Sportovní. Kde 
se kontejnery objeví a  zda spl‑
ní svůj účel, budete mít mož‑
nost zhodnotit také v  brzkém 
období. 

Jak se zdá, obec Zastávka se 
snaží odpadové hospodářství 
řešit odpovědně a  rozhodně 
chce veřejná prostranství udr‑
žet v  čistotě a  pořádku. Obča‑
né obce mají možnost ekolo‑
gicky likvidovat veškerý odpad 
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ze  svých domácností jak pro‑
střednictvím kontejnerů na se‑
parovaný odpad, tak samozřej‑
mě i v areálu sběrného střediska 
odpadů na ulici Havířská. I přes 
veškerou snahu však opět exis‑
tují místa, kde jsou opět tvořeny 
pradávná smetiště a  popeláky. 
Jak k  tomu došlo? Opět sna‑
hou vedení obce pomoci obča‑
nům s likvidací odpadů. Proto‑
že víme, že někdy nelze odpad 
odvézt pomocí obyčejné kárky 
nebo dokonce osobního auto‑
mobilu, snaží se vedení obce 
pomoci s  odvozem prostřed‑
nictvím vozidel technické čety 
obce. Proto vznikl takzvaný 
systém odvozu odpadu na  za‑
volání. Tento systém byl zřízen 
především ku  pomoci starším 
spoluobčanům, pro které by byl 
odvoz do  sběrného střediska 
odpadů fyzicky náročnou zá‑
ležitostí. Dalším impulsem pro 
zřízení této služby byla likvi‑
dace trávy a  jiného ekologicky 

odbouratelného odpadu, který 
na  místo do  kontejneru smě‑
řoval do blízkých křovin a  les‑
ních porostů lemujících naši 
obec. Málokdo si totiž tento 
odpad uloží k převozu do  své‑
ho šlechtěného motorizované‑
ho miláčka. Původní smysl měl 
spočívat v  tom, že každý, kdo 
potřebuje nějaký odpad odvézt, 
jej uloží na  hromadu u  své‑
ho domu a  požádá o  odvezení 
na obecním úřadě. Na začátku 
to tak i fungovalo. Ale v posled‑
ní době se množí vytváření již 
zmíněných nepěkných skládek. 
Někteří občané začali odkládat 
hromady odpadu na  veřejných 
prostranstvích. Na  těchto mís‑
tech se však neobjeví jen po‑
sekaná tráva, ale není zde nou‑
ze ani o  stavební suť, nábytek 
a  podobně. Občas nepomůže 
ani výstražná tabulka oznamu‑
jící zákaz skládky pod pokutou. 

A  proto se na  Vás znovu, 
milí občané, obracíme s žádostí 

„Neznečišťujte své okolí a přede-
vším svoji krásnou obec“! Oprav‑
du to nevypadá pěkně, když při 
průjezdu naší obcí vidíte tlejí‑
cí trávu a  ostatní odpad, ležící 
na  velké hromadě u  některých 
z  místních komunikací. Přece 
stačí tak málo k likvidaci odpa‑
du v naší obci.

Stačí pouze využít kontejne‑
ry na  separovaný odpad, nebo 
sběrné středisko odpadů. Pro 
likvidaci trávy a ekologicky od‑
bouratelného odpadu stačí jen 
jeho uložení před dům a požá‑
dání na  obecním úřadě o  od‑
voz. Neslibuji Vám, že jej odve‑
zeme do  hodiny po  požádání, 
ale slibuji Vám, že bude odve‑
zen v co nejkratším čase a od‑
pad uložený jen dočasně před 
Vaším domem vypadá daleko 
lépe než velká hromada různé‑
ho odpadu hyzdící okolí nejen 
Vašeho domu, ale celé obce.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Samozřejmě, že toto rozhoř‑
čení občanů chápeme, a  věřte, 
že vedení obce žádné další cí‑
lené šetření na  provozu veřej‑
ného osvětlení nezahájilo. Toto 
umělé šetření je totiž výsled‑
kem vandalismu.

V poslední době se totiž roz‑
rostlo neustálé ničení zaříze‑
ní veřejného osvětlení. V  sou‑
časné době nelze toto jednání 
přisoudit konkrétním osobám, 
ale předpokládáme, že se jed‑
ná o  působení jednoho či více 

výrostků, kteří se v nočních ho‑
dinách nudí a  čas si krátí tím, 
že obci ničí světla, rozvodné 
skříně a  kradou nám pojistky 
ve  světlech. Dále se v  prosto‑
rách lesoparku baví tím, že obci 
ničí světla kameny, ve  středu 

Další úspory na veřejném osvětlení? 
V žádném případě!
V poslední době se často stává, že se veřejné osvětlení ve večerních hodinách rozsvítí v čase, 
kdy jsme na to všichni zvyklí. Bohužel ráno, když odcházíme do práce, je však naše obec zahalena 
do tmy. Řada občanů se proto začala obracet na vedení obce, kde s velkým rozhořčením poukazovali 
na to, že se přece nedá šetřit energie za každou cenu a nesvítit v obci už vůbec.



14    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Proto, že v  současné době 
není do této části katastru města 
Rosic jiný přístup než po míst‑
ních komunikacích obce Za‑
stávka a  po  komunikaci Pod 
Ploty, která je ve spoluvlastnic‑
tví obce Zastávka a  města Ro‑
sic, je jasné, že se plánovaná 
výstavba nejvíce dotkne ob‑
čanů Zastávky a  majetku obce 
Zastávka. 

Zahájení této akce mělo 
začít před dvěma roky, tak‑
že v té době byl dohodnut zá‑
kladní rámec celé výstavby jak 
s  investorem, městem Rosi‑
ce, tak i  s obyvateli části Niv‑
ky. V průběhu těchto dvou let 
však došlo k  výměně investo‑
ra a město Rosice navíc dosud 
neprodalo druhou část po‑
zemků nezbytnou pro realizaci 
této akce. Přes tyto skutečnosti 

obce rozstřelují žárovky za po‑
mocí vzduchových pistolí, 
na přestupním terminále zača‑
li tím, že kradli pojistky z roz‑
vaděčů a  světel. Posledním je‑
jich kouskem bylo poničení 
celého rozvaděče. Ten musela 
odborná firma kompletně vy‑
měnit. Na toto jednání již byla 
upozorněna Policie ČR a samo‑
zřejmě i Městská policie Rosice. 
Vzhledem k  tomu, že oba tyto 
orgány kontroly v naší obci pro‑
vádí zejména ve služebních vo‑
zidlech, lze naneštěstí předpo‑
kládat, že vandalové brzy zjistí, 
že se k nim blíží vozidlo policie 
a svého ničitelského jednání za‑
nechají. Nebude proto možné 
jim cokoliv dokázat a  řádně je 
potrestat. 

Proto se vedení obce obrací 
na  všechny občany naší obce 
s  žádostí, aby v  případě, kdy 

se setkají s působením vandalů 
a jejich ničením jakéhokoliv za‑
řízení v majetku obce Zastávka, 
toto neprodleně oznámili Po‑
licii ČR na  linku 158. Tohle je, 
bohužel, zatím jediný způsob, 
jak zamezit rozbíjení a  ničení 
zařízení, které obec Zastávka 
draze zaplatila.

Vedení obce na dalším jedná‑
ní zastupitelstva otevře otázku 
zavedení kamerového systému 
v  naší obci, který by zkvalitnil 
dohled nad veřejným prostran‑
stvím a  majetkem občanů naší 
obce. I když si uvědomuji, že vo‑
lební období současného zastu‑
pitelstva obce zanedlouho kon‑
čí, věřím, že i následující vedení 
obce se touto otázkou nepřesta‑
ne zabývat a bude se snažit chrá‑
nit majetek nás všech.

Zdeněk Milan,  
místostarosta 

VÝSTAVBA V LOKALITĚ NIVKY – 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROSICE

V těsném sousedství 
obce Zastávka, 
v lokalitě Nivky, byla 
nedávno zahájena 
výstavba splaškové 
kanalizace, dešťové 
kanalizace a vodovodu 
pro připravovanou 
výstavbu komunikace 
pro maximálně 29 
rodinných domů v této 
lokalitě.



Zastávka 2006–2010Zastávka 2006–2010
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OBEC ZASTÁVKA TV MONITORY CELKEM

Počet sebraných kusů za rok 2009 119 70 189

Úspora elektrická energie (MWh) 19,32 8,75 28,08

Úspora ropy (I) 343,91 213,5 557,41

Úspora primárních surovin (t) 1 157,87 97,3 1 255,17

Úspora vody (m3) 88655 52990 141 645

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 17,26 11,41 28,67

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv.) 5,24 2,26 7,5

došlo při zahájení výstavby 
k jednání s novým investorem, 
který potvrdil platnost přede‑
šlých dohod.

Na  jednání srpnového Za‑
stupitelstva obce Zastávka se 
dostavili občané z lokality Niv‑
ky a konstatovali, že v  souvis‑
losti se začínající výstavbou 
a změnou investora se šíří fámy 
ohledně budoucí výstavby 
v  této lokalitě. Zastupitelstvo 
obce mne pak pověřilo úko‑
lem, abych znovu připomněl 
konkrétní fakta, která platí pro 
stávající i budoucí výstavbu.
1. Po  místních komunika‑

cích obce Zastávka (uli‑
ce Bezručova, Mánesova, 
Dvořákova) nebude umož‑
něn průjezd nákladních au‑
tomobilů při současné, ani 
budoucí výstavbě na katas‑
tru města Rosice.

2. Místní komunikace obce 
Zastávka (ulice Bezručova, 

Mánesova a Dvořákova) ne‑
budou rozšiřovány na úkor 
stávajících zelených pásů.

3. Obyvatelům, kteří bydlí 
podél místních komuni‑
kací obce Zastávka (uli‑
ce Bezručova, Mánesova, 
Dvořákova), bude nabíd‑
nuta možnost výstavby 
parkovacích stání, na  je‑
jichž vybudování by se 
podílel investor a  obec 
Zastávka (realizace pou‑
ze na  základě souhlasu 
občanů, v  jejichž soused‑
ství by se parkovací stání 
budovalo).

4. Doprava nákladními auto‑
mobily po  ulici Pod Ploty 
je omezena souhlasem 
obce Zastávka a  města 
Rosice. Nákladní automo‑
bily zde jezdící mají vydá‑
no povolení na  SPZ (vo‑
zidla firmy MMB), nebo 
na  základě stavebního 

povolení. V  obou přípa‑
dech se vždy jedná o sou‑
hlas časově omezený.

5. Investor umožní obci 
Zastávka být vlastníkem 
pozemků na konci budova‑
né příjezdové komunikace 
tak, aby nedošlo k rozšíře‑
ní maximálního počtu bu‑
dovaných rodinných domů 
v této lokalitě, aniž by k ní 
byla vybudována jiná pří‑
jezdová komunikace. 

V případě jakýchkoliv dota‑
zů neváhejte kdykoliv kontak‑
tovat vedení obce nebo které‑
hokoliv člena zastupitelstva 
obce. Občané lokality Nivky 
budou rovněž v  brzké době 
osloveni dotazem na  budo‑
vaná parkovací stání a  termí‑
nem společného jednání o této 
problematice.

RNDr. Petr Pospíšil, 
starosta obce

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ASEKOL UDĚLUJE
Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2009 – obec Zastávka
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• K  úspoře elektrické ener‑
gie ve  výši 162,39  kWh 
(125,04  kWh u  monitoru). 
Stejné množství energie spo‑
třebuje například 60  W žá‑
rovka svítící nepřetržitě čtyři 
měsíce (tři měsíce u monito‑
ru) nebo je vytvořena manu‑
ální prací silného muže, usi‑
lovně pracujícího nepřetržitě 
půl roku osm hodin denně.

• K úspoře energetických suro‑
vin; například se nemusí vy‑
těžit 2,89 litru ropy (3,05 lit‑
ru u monitoru) a 4,38 kg uhlí 
(2,86 kg u  monitoru). Stej‑
né množství ropy se napří‑
klad spotřebuje k ujetí 22 km 
v osobním automobilu s běž‑
nou spotřebou (23 km u mo‑
nitoru). Stejné množství uhlí 
se spotřebuje pro jedno při‑
ložení do  kotle ústředního 
vytápění v  běžném rodin‑
ném domě.

• K  úspoře primárních su‑
rovin, nevytěží se celkem 
9,73  kg primárních surovin 
(1,39 kg u monitoru), nejvíce 
písku, vápence a železa.

• k úspoře 745 litrů pitné vody 
(757 litrů u monitorů), čímž 

nevznikne stejné množství 
znečištěných odpadních vod. 
Stejné množství vody je na‑
příklad spotřebováno při de‑
seti sprchováních.

• ke  snížení produkce nebez‑
pečných odpadů o  145  kg 
(163  kg u  monitorů). Stejné 
množství nebezpečného od‑
padu vyprodukuje za rok 36 

domácností (41 domácností 
u monitorů).

• ke  snížení produkce sklení‑
kových plynů, protože není 
vyprodukováno 44  kg CO2 
ekv. (32,3  kgu  monitorů). 
Stejné množství CO2 vypro‑
dukuje automobil, který uje‑
de vzdálenost mezi Prahou 
a Ostravou.

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů 
a počítačových monitorů pro životní prostředí
Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových 
monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. 
Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:
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Členové Zastupitelstva obce 
Zastávka se shodli na  svých 
jednáních na  tom, že je třeba 
postupně zkvalitňovat likvida
ci komunálního odpadu v obci. 
Bylo třeba vytvářet takové pod
mínky pro naše občany, aby 
všichni měli možnost vše, co 
považují za  nepotřebné, eko
logickým způsobem, který je 
šetrný nejen k našemu nejbliž
šímu okolí, ale i k celé přírodě, 
zlikvidovat.

Postupně se zvyšoval 
počet malých kontejne‑
rů na  sběrných místech 
v  celé obci. Byla vybí‑
rána místa s  vysokou 
hustotou obyvatel tak, 
aby měl každý možnost 
se ke  kontejnerům do‑
stat. Obec vložila nema‑
lé finanční prostředky 
na  vybudování sběr‑
ného dvora v  souladu 
s  nejpřísnějšími hygie‑
nickými normami pro likvida‑
ci všech druhů odpadů, včetně 
nebezpečného. Stále se v  roz‑
počtu obce na  každý kalendář‑
ní rok musí objevit dosti vyso‑
ká částka na  likvidaci odpadu. 
Tím se myslí především náklady 
na odvoz odpadu, který se shro‑
máždí právě ve  sběrném dvoře 
a v kontejnerech. 

Nabídli jsme také možnost lep-
šího využití sběru tzv. PET lah-
ví. A to je právě jedna z oblastí, 

která se nám ne úplně podařila. 
I  když je neustále tato nabídka 
na kabelové televizi obce, je za‑
rážející, že tato možnost je tak 
málo využívána. Vždyť sešláp‑
nuté lahve v pytli dávat následně 
na místo po odvozu popelnice je 
určitě pohodlnější, než ten plný 
pytel lahví vést na vozíku ke kon‑
tejneru nebo ještě v tom nejhor‑
ším, hodit celý pytel nebo větší 
igelitovou tašku našlapanou lah‑
vemi do kontejneru přímo. 

Obec dostává zpětně za třídě‑
ný odpad finanční náhrady, ale 
ty nemohu a ani nestačí na úhra‑
du této likvidace. Protože, a to je 
teď to hlavní – ten odpad by mu-
sel být tříděný podle toho, co je 
uvedeno na kontejnerech. 

Zkusili jste někdy nahlédnout, 
co je třeba v kontejneru na plas‑
ty? Nestačili byste se divit! Na‑
jdete zde zbytky žehliček, do‑
mácích spotřebičů, jogurty, také 
syrové maso, no zkrátka to, co se 

zrovna doma nehodilo, co mělo 
prošlou lhůtu trvanlivosti a  co 
bylo potřeba zlikvidovat. 

Za  takto tříděný odpad toho 
moc nedostaneme. To samé 
platí o  kontejnerech s  papírem. 
Protože sešlápnout kartony, kra‑
bice a další, to je pro mnohé pro‑
blém… Je to škoda! Já ale přesto 
věřím, že se bude situace lepšit, 
že se naučíme lépe toho, co nabí‑
zí obec, využívat. Protože to jsou 
peníze nás všech! Za více peněz 

budeme moci vybudovat 
to, co podle Vás chybí, to, 
čím by se dal život v obci 
ještě více zpříjemnit. 

Máme šanci získat, 
v  rámci dotačního titu‑
lu Jihomoravského kraje 
na  zkvalitnění vybavení 
sběrných dvorů, finanč‑
ní prostředky na  poříze‑
ní buď lisu na papír, nebo 
na  PET lahve, a  tak ješ‑
tě více zkvalitnit likvida‑
ci komunálního odpadu 

v naší obci. 
Na  Vás se, vážení spoluob‑

čané, tedy obracíme s  prosbou 
o  pomoc při třídění a  likvidaci 
veškerého odpadu, který Vám 
v domácnostech vzniká. Vždyť to 
nechce tak mnoho. Číst na kon‑
tejnerech a podle toho se řídit. Je 
to tak těžké? Zkuste se, prosím, 
nad tímto problémem zamyslet 
a pomoci nám. Děkujeme.

Mgr. Jaroslava Baštařová, 
členka ZO Zastávka

Moc se nám to nepodařilo…
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I N Z E R C E
Jsi kadeřník či kadeřni-

ce? Nebo snad znáš něko-
ho, kdo by skvěle doplňoval 
náš tým? Do  našeho zave-
deného studia hledáme ši-
kovné, samostatné, flexibil-
ní a  podnikavé pracovníky 
z  kadeřnické praxe. Nabí-
zíme práci v mladém kolek-
tivu, krásném novém pro-
středí, částečnou klientelu 
a neomezený prostor ve vaší 
seberealizaci a kreativitě.

Pokud vás tyto řádky za-
ujaly pošlete nám svůj živo-
topis na info@soleil.cz.
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Pan Milan Hošek je občanem 
naší obce od roku 1946, kdy se 
zde narodil. Jeho zdravotní stav 
mu nedovolil od dětství proží‑
vat všechny radosti i  starosti 
nejen tohoto, ale i  pozdějšího 
věku. K jeho největším zálibám 
patřil fotbal, hlavně ten míst‑
ní, také korespondenční šachy 
a sbírání poštovních známek.

I  přes svoje zdravotní pro‑
blémy pomáhal obětavě radami 
při tréninku těch nejmladších 
fotbalistů. Občané z  Nivek si 
pamatují, jak nacvičoval každo‑
ročně s dětmi z  této části obce 
divadelní představení na ukon‑
čení prázdnin.

Od roku 2006 potřebuje pan 
Milan Hošek již kvalifikovaněj‑
ší zdravotní péči. Tu mu po‑
skytují v  našem Domově pro 
seniory. I  když se to mnohým 
nezdá, stále i  v  domově patří 
k těm nejaktivnějším, má zájem 
o  dění kolem sebe a  našel zde 
i  svoji životní lásku, se kterou 
se oženil.

V  domově pracuje jako 
předseda Výboru obyvatel 
Domova. Výbor se pravidel‑
ně schází s  vedením Domova 
pro seniory, kde jsou před‑
kládány a  řešeny požadavky 
všech klientů. Navrhují spo‑
lečenské a  kulturní akce pro 

všechny za  pomoci zaměst‑
nanců domova.

I  přes svůj handicap, se Mi‑
lan – „Šéf “, jak ho nazývali jeho 
kluci i  holky na  Nivkách, na‑
učil ovládat elektrický vozík, 
který mu umožňuje přesunout 
se z  místa na  místo, a  tak se 
nevzdávat své lásky k  fotbalu, 
když se hraje na  Čechii! A  ša‑
chy zvládá na počítači.

Za jeho nezdolný optimismus 
a snahu učit se pořád něco no‑
vého, za  jeho, i když malý pří‑
nos místnímu fotbalu, za  jeho 
zájem o  veškeré dění v  obci, 
byla panu Milanu Hoškovi Za‑
stupitelstvem obce Zastávka 
udělena Pamětní medaile obce 
Zastávka.

Miroslav Maloň,  
ředitel Domova pro seniory 

Zastávka; zpracovala 
Jasroslava Baštařová

OCENĚNÍ PANA 
MILANA HOŠKA

Tři věkové skupinky mažoretek Anife, od malých slečen 
z  mateřské školky až po  dívky z  druhého stupně základ‑
ní školy, nám předvedly 24. 6. 2010 své nacvičené sestavy, 
se kterými vystupují i na různých soutěžích. 

A opravdu bylo se na co koukat, nejenom na krásné kos‑
týmy. Vystoupení každé generace mělo svůj půvab. Mažo‑
retkám děkujeme a do budoucna přejeme hodně sportov‑
ních úspěchů!

Karolina Horáková, sociální pracovnice DS Zastávka
Fotografie na zadní straně obálky

Domov pro seniory 
Zastávka informuje
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DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 V PRÁCI 
SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Dne 26. dubna proběhlo tra‑
diční posezení s trampskou sku‑
pinou Olymp. Posezení v  sále 
restaurace FC Slovan bylo pří‑
tomno 88  spokojených účast‑
níků, kteří měli možnost v pří‑
jemném prostředí a  s  neméně 
příjemnou obsluhou si popo‑
vídat, zavzpomínat si a případ‑
ně si též zazpívat oblíbené pís‑
ně. Další setkání připravujeme 
na závěr listopadu 2010.

Ve spolupráci s Klubem seni‑
orů na Zastávce byl uskutečněn 
dne 2. května zájezd na přehlíd‑
ku dechových hudeb ve  Zbra‑
slavi. Pořad se líbil, zejména pak 
pohotová moderace pořadu pa‑
nem Vojtěchem Polanským.

Rekondiční zájezd do termál‑
ních lázni v  maďarském Mos‑
zonmagyárováru byl pořádán 
16. května. I když celý den pr‑
šelo, prostory lázní jsou řešeny 
tak, že umožňují pobyt za kaž‑
dého počasí k plné spokojenos‑
ti účastníků. Pro velký zájem 
byla umožněna účast na  re‑
kondičním pobytu také dalším 

zájemcům ve dnech 1. a 2. květ‑
na. Celkem se zúčastnilo 64 čle‑
nů a  dalších občanů. I  v  září, 
kdy bude zájezd opakován, je 
již plně obsazen.

Vzhledem k  omezeným fi‑
nančním zdrojům a  nevyjas‑
nění finančního daru měs‑
ta byl poznávací zájezd dne 
19.  června koncipován jako 
polodenní. Navštívili jsme 
Veselí nad Moravou a  absol‑
vovali okružní plavbu po  čás‑
ti Baťova kanálu. I  když jsme 
měli obavy, zda se podaří ně‑
kolik dnů po povodních zájezd 
uskutečnit, byl zájezd realizo‑
ván a plavba po kanálu, včetně 
průjezdu zdymadly, účastníky 
uspokojila.

V  době prázdnin organiza‑
ce své akce nepořádá. Někteří 
členové a  další občané využí‑
vají nabídky týdenních rekon‑
dičních pobytů pořádaných 
Oblastní organizací Svazu ne‑
slyšících a  nedoslýchavých se 
sídlem v  Zastávce. V  červenci 
to byl pobyt na  Říčkách v  Or‑
lických horách a  na  přelomu 
srpna a  září na  Horní Bečvě 
v Beskydech.

Všechny akce můžeme usku‑
tečňovat pro své členy a  další 
zájemce za, i  když proti létům 
minulým menší, finanční po‑
moci města a  obcí, za  niž jim 
velice děkujeme.

Božena Poláková,  
jednatelka MO STP

Svaz tělesně postižených 
v ČR, o. s., místní 
organizace v Rosicích 
připravil ve druhém 
čtvrtletí roku 2010 pro 
své členy a další zájemce 
z Rosic, Tetčic a Zastávky 
několik akcí.
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Baťův kanál u Strážnice
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Červen je vlastně posled
ním měsícem před prázdni
nami, kdy se pořád něco děje, 
červenec a  srpen byly pů
vodně měsíce, kdy se v  klu
bu neodehrávalo vůbec nic, 
protože jeho členové a  pře
devším členky měli na  sta
rosti něco úplně jiného – své 
vnoučky a  vnučky, kteří trá
vili své prázdniny u  babiček 
a dědečků.

Není tomu jinak i nyní – pou‑
ze s tím rozdílem, že od loňské‑
ho roku začali členové klubu 
podnikat společné akce i v létě. 
Jde o vycházky do okolí Zastáv‑
ky, kam konec konců je možné 
vzít i  svá vnoučata na  prázd‑
ninách, aby poznala zase něco 
nového.

Dne 7.  června 2010 se ko‑
nala pravidelná každoměsíční 

schůze, na  které paní Šaldo‑
vá pogratulovala všem naro‑
zeným v  měsíci červnu a  paní 
Medková gratulantům krásně 
zazpívala. Pak byli všichni zú‑
častnění seznámeni s připravo‑
vanými vycházkami a  zájezdy 
a nakonec se konala přednáška 
MUDr. Jany Krejčové o zdraví. 
V červnu se konaly tři vycház‑
ky: první  – 12.  června 2010 
směřovala na  Hadcovu step, 

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA
Tentokrát naše informace nebudou moc dlouhé, neboť 
poslední zprávy o našem klubu byly z května 2010.

Ilustrační foto Jaroslav Macháček
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kde účastníci obdivo‑
vali krásnou přírodu 
v kontrastu s moder‑
ní technikou Jaderné 
elektrárny Dukovany. 

19.  června 2010 
slavily Zakřany 
660  let své existence, 
120  let od  vysvěce‑
ní zdejší kaple a  na‑
víc 105 let od vzniku 
místního hasičské‑
ho sboru. Při takové 
příležitosti nemohli 
přece členové našeho 
klubu chybět! Byla 
zde spousta stánků 
a  různých atrakcí 
a  členové hasičské‑
ho sboru z  Neslovic 
předvedli ukázku zá‑
sahu včetně udílení 
první pomoci. A ještě 
jedna kulturní akce se odehrála 
v červnu – a sice členové naše‑
ho klubu navštívili ve Zbraslavi 
už tradičně přehlídku decho‑
vých hudeb.

No ale to ještě není vše, co 
se v  červnu v  klubu odehrálo. 
18. června 2010 se konečně ko‑
nal zájezd do Beskyd, který měl 
být už v  květnu, ale vzhledem 
k záplavám byl odložen. Během 
tohoto zájezdu navštívilo 51 se‑
niorů nejdříve Pustevny, kam 
jsme zajeli autobusem na  par‑
koviště a odsud pokračovali pěš‑
ky k rozhledně Cyrilka.Tam byl 
krásný výhled na celé Beskydy. 
Výhledů na Beskydy si všichni 
užili dost a  dost, protože bylo 

celkem pěkné počasí, a  tak se 
vycházka k  slovanskému bohu 
Radegastovi, kterou absolvova‑
li všichni, vydařila, stejně jako 
i delší vycházka až na Radhošť, 
na kterou se vydali jen zdatněj‑
ší turisté. 

Na  Pustevnách samotných 
jsme si ještě prohlédli stavby 
architekta Dušana Jurkoviče 
Maměnka a  Libušín. Odpo‑
lední část programu se ode‑
hrávala v  Rožnově, kde si vět‑
šina účastníků zájezdu zvolila 
návštěvu Dřevěného městečka 
ve  skanzenu. Tam nám míst‑
ní průvodkyně ukázala stav‑
by, které původně stály na rož‑
novském náměstí, i  takové, 

které pocházely odji‑
nud. Návštěva vedla 
i  na  Valašský slavín 
s  pomníky osobností 
spjatých s  Valašskem 
(sportovci Emil Záto‑
pek a  Ludvík Daněk, 
herec František Ha‑
nus, autor Broučků 
Jan Karafiát a  další). 
Na cestě domů si ještě 
všichni v  hrachovec‑
ké Cyrilově pekárně 
nakoupili známé do‑
mácí valašské frgály.

Vycházky v  čer‑
venci a srpnu letošní‑
ho roku byly nakonec 
celkem tři: 13.  čer‑
vence 2010 navštívi‑
li účastníci vycházky 
Velkou Bíteš, Běliz‑
nu, Jinošov a Náměšť 

nad Oslavou.

20. července 2010 byli v Ivan‑
čicích, na soutoku Jihlavy s Ro‑
kytnou a  na  soutoku Jihlavy 
s  Oslavou. Poslední vycházka 
směřovala do Dolního Smrčné‑
ho, do Brtnice a do Bransouze.

Měla se uskutečnit ještě jed‑
na srpnová vycházka a  sice 
24.  srpna 2010 do  Náměště, 
na  Vlčí kopec a  do  Mohelna, 
ale kvůli silnému dešti a nepří‑
znivému počasí byla nakonec 
zrušena.

Za klub seniorů  
Zora Stejskalová  

a Iva Klímová
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Představovat občanské sdru‑
žení Mighty Shake Zastávka je 
v  našem regionu celkem zby‑
tečné. Taneční skupina a taneč‑
ní škola, která svými úspěchy, 
uměleckou hodnotou a pověstí 
dávno přesáhla rozměr naší do‑
movské obce Zastávka a v mno‑
hém i Jihomoravského kraje, se 
stala fenoménem (nejen) mlá‑
deže a kulturního a  sportovní‑
ho dění v regionu, ale také jed‑
nou z  marketingových značek 
Zastávky a  šiřitelem povědomí 
o  malé obci kdesi u  Brna, kde 
parta nadšenců podporovaná 
vedením obce sahá po  hvěz‑
dách republikových, evrop‑
ských a  světových titulů v  ta‑
nečním sportu a choreografiích 
street dance.

Jsme vítězové World 
Cup 2010 a finalisté 
Mistrovství Evropy 
2010! Tituly jsou 
v Zastávce!

V červnu jsme vyrazili na da‑
lekou cestu do  holandského 
Amsterdamu na  HiphopDays 
Amsterdam, neboli Mistrovství 
Evropy v hip hopu 2010, v rámci 

kterého se konalo i finále Světo‑
vého poháru v  některých ka‑
tegoriích streetového tance. 
Vyjeli jsme s  formací Penízek 
a  s  formací Gage. Po  celonoč‑
ní jízdě autobusem jsme ráno 
v Amsterdamu před Sporthalen 
Zuid. Desítky kolektivů, klubů, 
stovky tanečníků a stovky divá‑
ků, zkrátka mumraj hodný mi‑
strovství Evropy. Po  prostoro‑
vých zkouškách máme chvilku 
volna, a tak se vydáváme pěšky 
podél kanálů do města podívat 
se, jakže to tam ti pěstitelé tuli‑
pánů žijí.

Soutěž začala zostra, úroveň 
naprosté většiny formací byla 

velmi vysoká. Přípravy, líčení, 
koncentrace na výkon, hecová‑
ní našeho trenéra Michala Ho‑
lého a pak „...and another group 
from Czech Republic called Mi-
ghty Shake Zastavka comes 
with choreography Penycress, 
Art Production Cathegory!“ Ta‑
nečníci vypadají, že vůbec ne‑
vnímají okolí a podávají skvělý 
výkon! Skvělé kostýmy, chore‑
ografie a  na  place to nejlepší, 
co Mighty Shake má. Diváci 
bouří už během formace a není 
pochyby o  tom, že se líbíme. 
Podstatné ale je, abychom se 
líbili i porotě … Ani nejde po‑
psat ten pocit, je to skvělé, 

ZASTÁVKA MÁ MIGHTY SHAKE – 
MIGHTY SHAKE MÁ TALENT

Dvě události velmi emotivně vstoupily do života tanečníků z taneční skupiny MIGHTY SHAKE 
ZASTÁVKA v době letních dovolených a všeobecného období odpočinku: Mistrovství Evropy 
v Amsterodamu v červnu a hlavní casting talentové soutěže Česko Slovensko má talent 
počátkem srpna 2010.
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reprezentujeme Zastávku, Čes‑
kou republiku, tančíme s  tím, 
co v nás je … hala bouří. Pocit 
máme dobrý. Po odtančení po‑
slední z formací všichni nastu‑
pujeme na  parket k  vyhlášení. 
Vyhlašuje se od konce. Nejsme 
ani …, ani …, koušeme si neh‑
ty, náš doprovod je na  hranici 
infarktu, … nejsme ani třetí … 
nikdo nedýchá, … to není mož‑
ný  … ani druzí  … ježíšmarjá, 
my jsme PRVNÍ!!!

Mighty Shake Zastávka vy‑
hrál Světový pohár, jsme mis‑
tři světa v kategorii uměleckých 
produkcí.

Ale to není konec. Další ka‑
tegorie  – hiphopové forma‑
ce. V  kategorii je 27 formací 
ze všech možných zemí Evro‑
py. Náš GAGER, formace v ze‑
leném, se líbí a  protože máme 
za  sebou úspěch s  Penízkem, 
tanečníci tančí v neuvěřitelném 
„ajfru“. Postupujeme z prvního 
kola, pak ze druhého, do finále! 
A tam si to rozdáváme s nejlep‑
šími v Evropě.

Finále si užíváme. Jakmi‑
le všechno skončí, opět jde‑
me všichni finalisté na  parket 
a hodnotí se. Veřejně, zvedáním 
čísel, tak jak vídáváte na taneč‑
ních soutěžích. Známky jsou 
natolik rozházené mezi finalis‑
ty, že jen odhadujeme, jak jsme 
skončili. Je jen zřejmé, že tento‑
krát to na bednu nebude, ale jde 
o to, jak daleko od ní budeme. 
Pak je to jasné, čte se pořadí 
od  konce finále. Nejsme devá‑
tí … uf! … ani osmí … dobrý 
... ani sedmí  … ha!  … tep se 
zrychluje  … jsme šestí. Velká 
radost!!!

Suma sumárum: jeden titul 
vítězů World Cup, jedno finá‑
le mistrovství Evropy. Po  více 
než roce zase pořádný úspěch. 
O Zastávce se teď ví i v Holand‑
sku. Vezeme pohár a medaile.

Co bylo po soutěži je jen tak 
v mlze. Euforie, radost, emoce, 
balení, jízda do centra nočního 
Amsterdamu, rozchod (pohří‑
chu ne za  památkami), odjezd 
po  půlnoci zpět, patnáct ho‑
din v busu, po pár kilometrech 

všichni spí, pár zastávek a  pak 
Zastávka. V  neděli odpoledne 
jsme zpět. Myslíme, že jsme re‑
prezentovali výborně.

Česko Slovensko 
má talent. My taky

Počátkem srpna jsme se zú‑
častnili jednoho z hlavních ca‑
stingových kol soutěže Česko 
Slovensko má talent. Konalo 
se v Praze v Národním divadle. 
Podmínky smlouvy, kterou jsme 
s producentem soutěže uzavře‑
li, bohužel neumožňují během 
soutěže účastníkům speciální 
komentáře  – a  tak tedy jen to, 
co nyní říci můžeme.

Připravili jsme si speciál‑
ní choreografii z  motivů jed‑
né z  našich nejlepších forma‑
cí FAT‑TRIX. Nové kostýmy, 
do detailů dotažené líčení a de‑
sign, zkrácená hudba a vypilo‑
vaný taneční výkon. Po  celo‑
denním čekání jsme se dostali 
večer na jeviště před odbornou 
porotu Jaro Slávika, Lucii Bí‑
lou a  Jana Krause. Vystoupili 
jsme jako poslední ve  druhém 
bloku v  ohlušující fantastické 
atmosféře způsobené několika 
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V  letošním roce vyrazili 
na  Zastávečákům dobře zná‑
mý Sykovec, který se nachází 
v  krásné přírodě kraje Vysoči‑
na. Pokořit přírodní krásy to‑
hoto kraje vyrazilo celkem 28 
mladých hasičů pod vedením 
šesti vedoucích. 

Program tohoto sedmiden‑
ního pobytu vedoucí připra‑
vovali půl roku předem, kdy 
jim byl inspirací Divoký zá‑
pad, území za Atlantikem, kde 
první indiány nalezl světozná‑
mý Kryštof Kolumbus. Jakmi‑
le se děti ubytovaly a seznámi‑
ly se s okolím rybníka Sykovec, 
byly obeznámeny s programem 
a hlavním tématem tábora. Jis‑
tě i  mnoho dospělých si vzpo‑
mene na dobu, kdy si na indiá‑
ny hrálo a jak moc je to bavilo. 
I u mladých hasičů tomu neby‑
lo jinak. 

Děti si vlastnoručně vyrábě‑
ly indiánské čelenky, učily se 
poznávat dary a  krásy okolní 
přírody, překonávat členitý te‑
rén za  pomocí lanových mos‑
tů a  nechybělo ani malování 
na  kameny, které nám měly 
připomenout památné mal‑
by starousedlíků Divokého 
západu.

Mezi indiánskou tematikou 
samozřejmě nechybělo kou‑
pání, výlety a  soutěže. Děti se 
podívaly k prameni řeky Svrat‑
ky, z Devíti skal měly možnost 
rozhlédnout se do  dalekého 
okolí a v Novém Městě si zase 
rády smlsly na chutné zmrzlině 
ve vyhlášené místní cukrárně. 

Týden utekl jako voda, a tak 
než jsme se všichni pořád‑
ně rozkoukali, byl poslední 
večer tábora. Všichni se ob‑
lékli do  indiánských obleků 

a hábitů, které jsme si po celý 
pobyt vyráběli, a  zahájili po‑
slední indiánské klání. 

Program večera byl vypl‑
něn mnoha scénkami, které si 
děti vymyslely a  nechyběl ani 
tajemný indiánský tanec do‑
provázený zvučnými bongy, 
na které se děti učily hrát celý 
týden. Celý večer byl zakončen 
vypuštěním svítících lampionů 
tajných přání. 

Samozřejmě, že přání nikdo 
nesmí říci, protože by se nespl‑
nilo, ale všichni vedoucí dou‑
fali, že si děti přály, aby příští 
tábor byl minimálně stejně za‑
jímavý jako ten letošní. 

Zdeněk Milan, starosta 
hasičského sboru

Fotografie na druhé a třetí 
straně obálky

stovkami diváků. Vystoupení se 
vydařilo, do  detailu dovedená 
příprava nových černozelených 

kostýmů, hudby a  inovovaná 
choreografie se vyplatila – fan‑
tastická atmosféra, bouřlivé 
prostředí, skvělý pocit taneční‑
ků i diváků…

Od poroty jsme slyšeli jedno‑
značné třikrát ANO s  přáním 
Jaro Slávika „…vážení nabudú-
ce chcem vidieť niečo z  jednič-
ky, najlepšie s tým vrtulníkom!“ 
Prokázal tím pochopení cho‑
reografie a  její volné předlohy 

Matrix naprosto dokonale, klo‑
bouk dolů. Lucie Bílá: „No vá-
žení, já nemám slov! Vás já mu-
sím vidět prostě znovu!“

JDEME DO TOHO!!!

Pokud postoupíme do  dal‑
ších kol  – FANDĚTE NÁM, 
POSÍLEJTE HLASY!!! Fandíte 
přece Zastávce.

Mighty Shake Zastávka o. s.

Hasiči versus indiáni
Poslední týden v červenci se sešli mladí hasiči ze Zastávky a Přísnotic, aby spolu jako 
každý rok prožili týden na táboře.
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První – rozjezdový tábor za‑
čal už poslední den školního 
roku. Děti si v  něm vyzkouše‑
ly překonávat lanové překážky, 
orientaci v lese pomocí kompa‑
su a zažily spoustu dobrodruž‑
ných her v  DDM a  přilehlém 
okolí.

Na táboře z dávných časů se 
děti podívaly do období našich 
dědů a babiček. V dětském mu‑
zeu v Brně se samy přesvědčily, 
jak je obtížné rozdělat oheň po‑
mocí luku a dřívka, psaní husím 
brkem. Na hrnčířském kruhu si 
ty šikovnější vyrobily vázu. Vy‑
ústěním celého tábora byla ná‑
vštěva jihlavského podzemí.

Expedice K2  – tábor za‑
měřený na  veškeré outdooro‑
vé aktivity. Celý týden se děti 
učily dovednostem a  zákla‑
dům horolezectví a  cyklotu‑
ristiky. Závěrem navštívily la‑
nové centrum Proud v  Brně, 
kde tyto dovednosti využily víc 
než na sto procent a sáhly si až 
na dno svých sil.

DDM ZASTÁVKA – OHLÉDNUTÍ 
ZA PRÁZDNINAMI
O prázdninách bylo v DDM 
Zastávka hodně živo, tak 
snad jen krátké shrnutí. 
Celkem uspořádal dům 
dětí a mládeže šest táborů, 
kterých se zúčastnilo 
110 dětí ze Zastávky 
a okolních obcí.



26    ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Na táboře SAFARI si děti vy‑
ráběly kmenové kostýmy ze vše‑
ho, co našly v lese a na poli. Učily 

se střílet z luku a stopovat zvěř. 
Každý večer se potom celý tá‑
bor sešel u totemu na kmenové 

radě. Vyvrcholením celého tá‑
bora byla návštěva zoologické 
zahrady v Hodoníně.

Na  volejbalovém táboře pod 
Templštýnem se děti věnova‑
ly po většinu času nácviku této 
překrásné hry. Tábor byl okoře‑
něn mnoha soutěžemi a  výle‑
tem na kolech.

Na posledním z našich tábo‑
rů proběhlo soustředění všech 
dětí věnujících se florbalu. Tá‑
bor byl velice kvalitní přípra‑
vou na  florbalovou sezónu 
2010/2011.

Poslední prázdninový víkend 
jsme za pomoci obce Zastávka 
a SDH Zastávka uspořádali tra‑
diční rozloučení s  prázdnina‑
mi spojené s CHUDOCUPEM 
2010. I přes nepřízeň počasí si 
přišlo zasoutěžit víc jak 150 dětí 
a dospělých. Chudocupu se zú‑
častnilo 22 soutěžících ve třech 
kategoriích a  výsledky můžete 
vidět v tabulce dole.

Veškeré naše aktivity 
a  kompletní nabídku krouž‑
ků si můžete prohlédnout 
na  www.ddmzastavka.cz, po‑
případě Vám rádi poradíme 
na telefonu 546 429 035.

Karel Kočí,  
pedagog volného času

V Ý S L E D K Y  C H U D O C U P  2 0 1 0

DĚTI DO 15 LET MUŽI ŽENY

1. místo Kubíčková Lucie Kopřiva Pavel Reichová Táňa

2. místo Novotná Karolína Štukl Marek Kryštofová Jana

3. místo Moos Lukáš Gloss Milan Líbalová Monika



Indiánský tábor SDH II.

Indiánský tábor SDH III.



Mažoretky v Domově pro seniory Zastávka

Klub seniorů – výlet na Ketkovák
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