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Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,

nové číslo ZZ je po  prázdninové pauze znovu 
u vás. Co obsahuje?

Soubor zpráv z obce, rubrika Obec informuje, při-
náší mj. i reakci na současné politicko-společenské 
problémy (reforma veřejných financí a daňová poli-
tika obcí), šířeji pak představuje dokument akčního 
plánu strategie Žijeme spolu. Pokračuje zveřejnění 
podmínek, za kterých je možné se napojit do kana-
lizačního řadu obce Zastávka.V rubrice V krátkosti 
mapující dění v Zastávce a okolí upoutá pozornost 
čtenáře fotogalerie událostí posledních čtyř měsíců. 
Na  fotografiích se vedle sebe setkávají jak akce již 
tradiční, tak i zajímavosti z akcí jiných. Nechybí po-
zvánky na akce teprve připravované. 

Rubriku Na  aktuální téma stále naplňuje seriál 
z  historie sportovního klubu TJ Čechie Zastávka, 
jenž si letos připomíná 100. výročí svého založení.

Pěkné ohlédnutí za létem a příjemné chvíle pod-
zimu nad stránkami ZZ přeje

redakce ZZ
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V tomto čísle Zastáveckého 
zpravodaje je zveřejněn jeden 
z významných materiálů obce 
„Akční plán na období 2007–
2009“. Jedná se o  seznam 
akcí, které by obec chtěla rea-
lizovat s využitím finančních 
prostředků Evropské unie. 
Nejedná se tedy o úplný výčet 
všech potřebných akcí, neboť 
ne na všechny akce budou vy-
psány dotace. 

Typickým příkladem je asi 
nejpalčivější problém Zastáv-
ky, kterým je zoufalá dopravní 
situace zejména na hlavní sil-
nici I/23. Vzhledem k  tomu, 
že obec není vlastníkem této 
silnice, tak musí jednat s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic a či-
nit podpůrné kroky k  tomu, 
aby byla tato akce zařazena 
do plánu práce této celostátní 
organizace. 

Rovněž některé další akce 
nejsou v  plánu obsaženy, ne-
boť se předpokládá, že na  ně 
budou vyhlášeny dotační pro-
gramy až v další části progra-
movacího období 2007–2013. 

Přesto je zapotřebí znovu 
připomenout, že Strategie 
(je k  dispozici na  webových 
stránkách obce v  části Mate-
riály obce) i  Akční plán jsou 
otevřené dokumenty, které 
lze samozřejmě kdykoliv ak-
tualizovat.

Zastupitelstvo obce se roz-
hodlo tento akční plán nazvat 
„Žijeme spolu“, neboť chce-
me jasně deklarovat, že naším 
zájmem je podporovat nejen 
materiální rozvoj obce, ale 
především její vnitřní život. 
Nedostatek finančních pro-
středků, kterému se věnuji 
v  jiné části Zpravodaje, však 
vyvolá v  roce 2008 nutnost 
některých významných změn 
ve struktuře rozpočtu tak, aby 
obec byla připravena na mož-
nost čerpání dotací. 

Obec je připravena převzít 
větší díl odpovědnosti nejen 
za  výstavbu, ale i  za  vnitřní 
život obce, což by se mělo stát 
nejvýznamnějším nástrojem 
pomoci organizacím v  obci. 
Logo „Žijeme spolu“ však 

chápeme i jako naše stanovis-
ko vůči těm, kteří s  námi žít 
nechtějí a  nechtějí respekto-
vat ani nejzákladnější pravi-
dla společného soužití. 

Nejlepším způsobem, jak 
nalézt potřebné finanční 
prostředky k  tomu, abychom 
mohli naši krásnou obec dále 
rozvíjet, je nezavírat oči před 
těmi, kteří obec ničí a  mít 
na  paměti, že obec tvoří ob-
čané. Pokud si uděláme sami 
pořádek (jako mnoho našich 
spoluobčanů) kolem svého 
domu, tak se zaměstnanci 
obce budou moci věnovat 
věcem, které nám všem zpří-
jemní život v obci. Chceme-li 
mít Zastávku krásnější, tak si 
ji takovou udělejme.

Děkuji Vám za  pozornost 
a  přeji Vám hodně zdraví, 
štěstí a sil pro dny následují-
cí. A těším se s Vámi na shle-
danou na některé z akcí, které 
budou v  obci na  podzim po-
řádány.

Petr Pospíšil, starosta obce

SLOVO STAROSTY
Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou třetí číslo Zastáveckého zpravodaje. Většina z nás 

má za sebou dovolenou a já doufám, že se Vám při jejím čerpání podařilo nabrat dostatek sil 

nezbytných pro zvládnutí rušného období konce roku.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 25. 4. 2007

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 30. 5. 2007

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

 1. rozpočtové opatření č. 4/2007
 2. dodatek č. 3 ke  smlouvě 

s městem Rosice ve věci po-
sunutí termínu kolaudace 
dokončení stavby komuni-
kace Pod Ploty do 31. 5. ‘07

 3. prodej pozemku p. č. 174/1 
za 300 Kč/m2

 4. záměr prodej p. č. 163
 5. záměr prodeje částí pozem-

ků p. č. 174 a 175
 6. záměr prodeje p. č. 356
 7. záměr prodeje p. č. 135
 8. záměr prodeje p.  č. 159/3 

a 159/4
 9. záměr prodeje p. č. 670/1
 10. uzavření smlouvy o  bu-

doucí smlouvě o  převodu 
členských práv v  domě 
č. p. 570 v obci a k. ú. Za-
stávka. Smluvními strana-
mi je Markéta Procházková 
jako budoucí prodávající 
a RSDr. Petr Zeman a Emí-
lie Zemanová jako budoucí 
nabyvatelé. Vlastníky byto-

vého domu je Obec Zastáv-
ka (6/10) a  družstvo Nový 
byt (4/10)

 11. uzavření smlouvy o  bu-
doucí smlouvě o  převodu 
členských práv v  domě č. 
p. 570 v obci a k. ú. Zastáv-
ka. Smluvními stranami je 
Ivo Kliment jako budoucí 
prodávající a  Zdeňka Zá-
lešáková jako budoucí na-
byvatel. Vlastníky bytové-
ho domu je obec Zastávka 
(6/10) a družstvo Nový byt 
(4/10)

 12. záměr prodeje parcel 
č.  760/2 o  výměře 799 m2 
a  p.  č. 1195/4 o  výměře 
416 m2.

Zastupitelstvo 
neschvaluje:

 1. zpětvzetí žaloby na  vykli-
zení bytu paní O. Oláhové  
v č. p. 76

 2. přidělení bytu v č. p. 76 paní 
Marii Růžičkové

 3. prominutí plateb za  pro-

nájem zahrad obyvatelům 
domů č. p. 252, 253, 254.

Zastupitelstvo bere 
na vědomí:

 1. zprávy o  činnosti výborů 
zastupitelstva a  komisí sta-
rosty obce

 2. informaci o  průběhu vý-
stavby víceúčelového Oran-
žového hřiště a  uzavření 
Smlouvy o dílo na realizaci 
této akce s firmou MBL

 3. informaci Policie ČR o kon-
trole dodržování rychlosti 
v obci v měsíci březnu 2007.

Zastupitelstvo ukládá:

 1. starostovi obce vypracovat 
návrh cenové mapy pozem-
ků v obci

 2. místostarostovi obce a před-
sedovi stav. komise zjistit 
současné minimální poža-
davky pro výstavbu rodin-
ného domu (rozloha, sítě, 
územní plán, …).

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

 1. rozpočtové opatření číslo 
5/2007

 2. přijetí dotace z  rozpoč-
tu JMK ve  výši 50  000 Kč 
na: ozvučení a  osvětlení 
velkého sálu Dělnického 
domu za podmínek návrhu 

smlouvy o  poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK

 3. přijetí dotace z  rozpoč-
tu JMK ve  výši 40  000 Kč 
na: výstroj a  výzbroj pro 
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JSDH za podmínek návrhu 
smlouvy o  poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK

 4. přijetí dotace z  rozpočtu 
JMK ve výši 350 000 Kč na: 
realizaci projektu „Společ-
ně a  bezpečně“ za  podmí-
nek návrhu smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu 
JMK

 5. starostu a  místostarostu 
za členy konkurzní komise 
pro výběr ředitele Základ-
ní školy a  Mateřské školy 
T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov

 6. podnájemní smlouvu mezi 
paní Jarmilou Ambrožovou 
a panem Tomášem Klikou 
na  byt č. 3, Zastávka, Sta-
rá osada č. p. 79 na období 
jednoho roku, maximálně 
však do 31. 12. 2008

 7. priority, které vybrala pra-
covní skupina pro rozvoj 
obce pro první fázi realiza-
ce: dostavba školy (včetně 
vzdělávacího programu 
na celoživotní vzdělávání), 
optimalizace odpadové-
ho hospodářství, dostav-
ba přestupního terminálu 
včetně výstavby parkoviš-
tě a  podpory Regionální 
úzkorozchodné železni-
ce, multifunkční zařízení 
na  hřišti, naučné stezky 
a  cyklostezky včetně in-
formačního střediska, re-
konstrukce hracích ploch 
na hřišti, přeshraniční spo-
lupráce, Zastávecký kalen-
dář akcí

 8. prodloužení nájem-
ní smlouvy s  paní Márií 
Oláhovou, Stará osada 9 
do 31. 12. 2007 

 9. prodej vozidla Avie 
za 40 000 Kč

 10. prodej části p. č. 163 o vý-
měře 120 m2 za 100 Kč /m2

 11. prodej části p. č. 163 o vý-
měře 120 m2 za 100 Kč/m2

 12. prodej p. č. 670/1 za 100 Kč/m2

 13. prodej částí pozemků p. č. 
174/1 a  175 o  výměře cca 
20 m2 za 300 Kč/m2

 14. záměr pronájmu p. č. 197/1 
a  198/1 na  ulici Sportovní 
a p. č. 1003 na ulici Havíř-
ské

 15. revokaci usnesení ze dne 
15. 11. 2006 o  uzavření 
smlouvy o budoucí smlou-
vě kupní

 16. prodeje pozemku p.  č. 
1127/4 o  výměře 1027 m2 
manželům Vlachovým 
za 550 000 Kč

 17. prodej pozemků p.  č. 
1081/9, 1081/13, 1085/8, 
1081/7 za 100 Kč/m2

 18. směnu pozemků p. č. 999/2 
a  část p.  č. 47/1 za  p.  č. 
199/27

 19. uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě na  proná-
jem pozemků s  DDM Za-
stávka (změna výměry)

 20. ukončení nájemní smlou-
vy mezi Obcí Zastávka 
a  Vojenskými lesy a  stat-
ky, s. p. na pronájem pozem-
ků p.  č. 817 a  836/1 v  k.  ú. 
Ketkovice

 21. storno pohledávek za pro-

nájem zahrad z  důvodu 
promlčení, prodeje pozem-
ku, změny nájemce, úmrtí 
nájemce.

Zastupitelstvo bere 
na vědomí:

 1. zprávy o  činnosti výborů 
zastupitelstva a komisí sta-
rosty obce

 2. informaci Policie ČR 
o  kontrole dodržování 
rychlosti v  obci v  měsíci 
dubnu 2007

 3. příkaz starosty obce k  in-
ventarizaci hospodářských 
prostředků obce za  rok 
2007

 4. příkaz starosty obce k mi-
mořádné inventarizaci po-
zemků obce k 30. 6. 2007.

Zastupitelstvo  
ukládá:

 1. pracovní skupině vybrat 
konzultační firmu, která se 
bude podílet na  podávání 
žádostí k  prioritám v  roz-
voji obce

 2. starostovi a  předsedovi fi-
nančního výboru zajistit 
finanční prostředky na za-
jištění projektové doku-
mentace pro priority v roz-
voji obce.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 27. 6. 2007
Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

 1. prodej pozemků p. č. 1129/2 
o  výměře 297 m2, 1129/3 
o  výměře 247 m2 a  p.  č. 
1129/4 o výměře 247 m2 fir-
mě Univers za 1000 Kč/m2 

 2. uzavření smlouvy s  firmou 
Univers ohledně výstavby tří 
bytových domů na ulici Ha-
vířské s tím, že platba za po-
zemky proběhne v roce 2007 
a  termín dokončení výstav-
by bude do 1. 6. 2011

 3. přidělení bytu po  panu 
Fruhwirtovi na  Staré osa-
dě 11 panu Pavlu Horovi

 4. žádost na  Jihomoravský 
kraj o  bezúplatný převod 
nemovitostí a  pozemků, 
které pro svou činnost vyu-
žívá příspěvková organizace 
Jihomoravského kraje Dům 
dětí a mládeže Zastávka

 5. převzetí zřizovatelských 
práv k Domu dětí a mláde-
že Zastávka a  zřízení nové 
příspěvkové organizace 
obce Zastávka pro zájmové 
vzdělávání, za předpokladu 
bezúplatného převodu ne-
movitostí a pozemků, které 
jsou nyní ve  vlastnictví Ji-
homoravského kraje a  kte-
ré bude nadále pro účely 
zájmového vzdělávání vyu-
žívat nově vzniklá příspěv-
ková organizace

 6. rozpočtové opatření číslo 
6/2007

 7. organizační řád Obecního 
úřadu Zastávka

 8. závěrečný účet obce Zastáv-
ka za rok 2006 (viz příloha) 
a  vyjadřuje souhlas s  celo-
ročním hospodařením obce 
Zastávka v  roce 2006 bez 
výhrad

 9. zápis do  kroniky obce 
za rok 2006

 10. termíny jednání Zastu-
pitelstva obce Zastávka 
na II. pololetí roku 2007

 11. poskytnutí půjčky Mikro-
regionu Kahan dso na prů-
běžné financování projektu 
SROP Podpora propagace 
Mikroregionu Kahan dso

 12. text smlouvy o  poskytnutí 
půjčky Mikroregionu Ka-
han dso (viz příloha)

 13. prodloužení nájemní smlou-
vy paní Ernestýně Polákové 
a panu Miroslavu Šándorovi 
do 31. 12. 2007

 14. přijetí dotace z  rozpoč-
tu Jihomoravského kraje 
na  zhotovení projektové 
dokumentace na dokončení 
kanalizace v obci Zastávka

 15. uzavření „Dohody o převo-
du práv a povinností“ k by-
tové jednotce č. 569/10 na-
cházející se v domě č. p. 569 
na  pozemku p.  č. 10/2 
v obci a k. ú. Zastávka mezi 
Kateřinou Kuklínkovou 

na  straně jedné a  Markem 
Votavou a  Šárkou Limber-
govou na straně druhé

 16. uzavření „Smlouvy o  zří-
zení práva odpovídajícímu 
věcnému břemenu“ mezi 
obcí Zastávka a E.ON Dis-
tribuce, a. s. se sídlem Lan-
nova 205/16, 37049 České 
Budějovice.

Zastupitelstvo bere 
na vědomí:

 1. zprávy o  činnosti výborů 
zastupitelstva a  komisí sta-
rosty obce

 2. Akční plán obce Zastávka 
vycházející ze Strategie roz-
voje obce

 3. osobní dopis Mgr.  Rado-
vé – odchod z funkce ředi-
telky základní školy

 4. materiál VaS  – porovnání 
s  pravidly pro stanovení 
výše vodného a  stočného 
za rok 2006.

Zastupitelstvo  
ukládá:

 1. pověřuje starostu vypra-
cováním návrhu nájemní 
smlouvy na startovací byty

 2. školské komisi starosty 
obce projednat návrh zři-
zovací listiny příspěvkové 
organizace obce Dům dětí 
a mládeže Zastávka
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 3. zveřejnit termíny jednání 
zastupitelstva na II. polole-
tí 20007 způsobem v místě 
obvyklým

 4. pověřuje starostu obce 
a  předsedu finančního vý-
boru zabezpečit rozpočtové 
opatření č. 7/2007

 5. starostovi obce a  předse-
dovi fin. výboru zajistit fin. 
prostředky pro půjčku Mik-
roregionu Kahan dso.

I. PŘEDSTAVENÍ OBCE

Obec Zastávka leží v Jihomo-
ravském kraji, asi 20 km západ-
ně od  Brna. V  současné době 
má 2400 obyvatel a  pokračuje 
v ní bytová výstavba. Obec má 
spíše charakter města a  je vý-
znamným střediskem osídlení 
regionu s  dobrými předpo-
klady pro další rozvoj bydlení 
a průmyslu. Historickým vývo-
jem byly v návaznosti na těžbu 
uhlí vytvářeny na  území obce 
podmínky pro rozvoj celé řady 
výrobních odvětví.

Existence a  rozvoj obce byl 
a  zůstává výrazně ovlivněn 
přírodními podmínkami – po-
lohou obce na vyvýšenině nad 
údolím soutoku říček Bobravy 
a  Habřiny a  dominantním si-
tuováním areálu bývalého dolu 
Julius.

Obec Zastávka je v  součas-
né době jedním z významných 
středisek osídlení okresu Br-

no-venkov, které má předpo-
klady k dalšímu rozvoji obytné 
i výrobní funkce. Obec Zastáv-
ka je: 

• významným dopravním 
uzlem (přestupní terminál In-
tegrovaného dopravního sys-
tému Jihomoravského kraje, 
blízkost dálnice D1, průjezd 
obcí po silnici I/23)  

• průmyslovým střediskem 
(díky existenci významných 
firem poskytuje obec Zastáv-
ka pracovní místa pro občany 
regionu) 

• vzdělávacím střediskem 
(existence mateřských škol, 
základní škola, gymnázium, 
základní umělecká škola, dům 
dětí a mládeže, ...) 

• volnočasovým střediskem 
(kulturní zařízení s  velkou 
vytížeností – Klub seniorů, 
Taneční škola Mighty Shake 
Zastávka, sportovní zařízení 
– travnaté hřiště, hřiště s umě-
lými povrchy, tenisové kurty, 
dětská hřiště, …).

Významným momentem, 
který ovlivňuje život obce, je 
umístění azylových zařízení 
uprostřed obytné části obce. 
Ve spojení s početnou romskou 
komunitou, jež v rámci okresu 
Brno-venkov patří k nejpočet-
nějším, je zřejmé, že se proble-
matikou multikulturního pro-
středí musí obec každodenně 
zabývat.

Z  dlouholetých zkušenos-
tí z  práce v  multikulturním 
prostředí můžeme zobecnit, 
že k  dosažení cíle, kterým je 
pochopení, že menšiny jsou 
obohacujícím prvkem života 
vyspělé společnosti, je nezbyt-
ný komplexní přístup, který 
v  podmínkách obce zajišťuje-
me podporou činnosti a  spo-
lupráce vzdělávacích institucí 
(škola, gymnázium, dům dětí, 
základní umělecká škola), spol-
kových a  sportovních organi-
zací (Čechie, Sokol, Hokejový 
klub, Hobby rallye klub, Šip-
kaři, Zahrádkáři, Hasiči, Klub 

ŽIJEME SPOLU ANEB PŘÍJEMNÉ 
ZASTÁVKY V ZASTÁVCE
Akční plán rozvoje obce na období  
2007–2009
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seniorů, Taneční škola Mighty 
Shake, Vlastivědný spolek Ro-
sicka-Oslavanska) a  podporou 
veškerých volnočasových ak-
tivit (Zastávecký rok plný pří-
jemných zastávek).

II. STRUČNĚ Z HISTORIE 
OBCE

Obec Zastávka je jednou 
z  nejmladších osad regionu, 
neboť vznikla v závěru minulé-
ho století v souvislosti s těžbou 
černého uhlí. Představuje se-
verní část rosicko-oslavanské 
kamenouhelné pánve, která se 
řadila k nejstarším, nejmenším 
a  také i  k  nejkvalitnějším čer-
nouhelným revírům v českých 
zemích. Černé uhlí se v Zastáv-
ce těžilo téměř 180 let. Těžila se 
zde také kamencová břidlice.

Ve  vrchnostenských archi-
vech z  roku 1775 je uveden 
záznam o  zájezdním hostinci 
„Zastawka“. Hostinec, obklo-
pený ze tří stran rozsáhlými 
lesy, stál v  místech dnešního 
Hornického domu – na křižo-
vatce cest do  Rosic, Ivančic, 
Náměště nad Oslavou a  Velké 
Bíteše.

Politicky Zastávka vznikla 
na základě vyhlášky c. k. mís-
todržitele ze dne 5.  září 1875 
v katastru okolních obcí Babi-
ce, Příbram a Rosice. Nová sa-
mostatná obec dostala jméno 
Boží Požehnání (něm. Segen 
Gottes). Od  roku 1920 nese 
jméno Zastávka.

V  letech 1852–1855 byla 
mezi Brnem a Božím Požehná-

ním vystavěna železnice. Pře-
prava uhlí byla zahájena 2. led-
na 1856; osobní doprava pak 
1.  července téhož roku. Byla 
to jedna z  prvních místních 
drah v českých zemích. Uhlí se 
vozilo nejen do  Brna, ale také 
do Vídně. 

Rozvoji těžby také velmi 
pomohly zastávecké železárny, 
které používaly místní koks. 
Byly vystavěny v  letech 1859–
1862 zásluhou Jana Arnošta 
Herringa. Byla postavena vy-
soká pec, slévárna, válcovna 
a  strojírna. Tyto objekty byly 
uvedeny do  provozu v  roce 
1863. V  roce 1906 byla huť 
pronajata společnosti z  Man-
nheimu a vznikly Steblovy zá-
vody.

Objevením uhlí došlo k roz-
sáhlé změně tohoto nevelikého 
prostoru, doposud klidného 
a  vcelku zalesněného. Ještě 
v roce 1825 zde byl jen zmíně-
ný hostinec Zastawka a chalu-
pa. Ve čtyřicátých letech zde již 
bylo několik domů s 50 obyva-
teli. 

Aby stálí dělníci a řemeslníci 
měli kde bydlet, byly vystavěny 
dělnické kolonie: roku 1853 
Stará osada, pro zaměstnan-
ce železáren roku 1862 Hutní 
osada a  Nová osada pro hor-
níky nově hloubeného dolu Ju-
lius (r. 1872). V roce 1880 žilo 
v Zastávce 1145 a v roce 1921 
již 1630 obyvatel.

Obec Zastávka byla vždy 
centrem vzdělání. Česká sou-
kromá jednotřídní škola byla 
v  obci zřízena v  roce 1865. 

Později byla rozšířena na dvoj-
třídní s  vyučovacím jazykem 
českým. Dne 28.  srpna 1932 
byla slavnostně otevřena 
nová budova Základní školy 
T.  G.  Masaryka. V  roce 1953 
byla v budově zřízena jedenác-
tiletá střední škola (dnes gym-
názium). Dodnes je Zastáv-
ka jedinou obcí v  republice, 
ve které je gymnázium.

Pro obec je typický rovněž 
bohatý spolkový život. Nejstar-
ším, dodnes působícím spol-
kem v obci je hasičský sbor. Byl 
založen roku 1880. Divadelní 
spolek Tyl vznikl roku 1894, 
sportovní klub Čechie v  roce 
1907 a Sokol roku 1919. 

III. HLAVNÍ 
STRATEGICKÉ CÍLE 
A SMĚRY ROZVOJE 
OBCE ZASTÁVKA

Obec Zastávka je členem 
dobrovolného svazku obcí Mi-
kroregion Kahan dso. Hlavní 
strategické cíle a směry rozvoje 
jsou v  rámci strategie rozvoje 
obce Zastávka a  strategie roz-
voje Mikroregionu Kahan defi-
novány jako tzv. prioritní osy. 

Při definici jednotlivých pri-
oritních os byly brány v  úva-
hu také další parametry, jako 
SWOT analýza, prioritní osy 
a opatření strategických doku-
mentů Jihomoravského kraje 
a  ROP regionu soudržnosti 
NUTS 2 Jihovýchod. Na  zá-
kladě výše uvedených principů 
byly stanoveny následující pri-
oritní osy a prioritní okruhy:
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■ TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURA 

Prioritní okruh 1.1. Rozvoj dopravní infrastruk-
tury a veřejné osobní dopravy
Prioritní okruh 1.2. Zkvalitnění vodního hospo-
dářství
Prioritní okruh 1.3. Zajištění zásobování energií 
Prioritní okruh 1.4. Rozvoj ostatní infrastruktury

■ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OBNOVA 
KRAJINY

Prioritní okruh 2.1. Podpora aktivit směřujících 
k vyšší ekologické stabilitě krajiny
Prioritní okruh 2.2. Zlepšení kvality vod 
a ovzduší, ochrana vodních zdrojů
Prioritní okruh 2.3. Podpora rozvoje alterna-
tivních zdrojů energie, podpora energetických 
úspor
Prioritní okruh 2.4. Podpora ostatních aktivit 
v rámci trvale udržitelného rozvoje území 

■ LIDSKÉ ZDROJE, SOCIÁLNÍ 
INFRASTRUKTURA, BYDLENÍ

Prioritní okruh 3.1. Zajištění kvalitního systému 
školství a vzdělávání
Prioritní okruh 3.2. Zlepšování podmínek pro 
zaměstnanost
Prioritní okruh 3.3. Rozvoj sítě zdravotnických 
a sociálních zařízení a služeb
Prioritní okruh 3.4. Podpora aktivit a rozvoje 
infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volného 
času, péče o kulturní a přírodní dědictví
Prioritní okruh 3.5. Podpora rozvoje bydlení
Prioritní okruh 3.6. Zlepšení informovanosti 
a komunikace

■ HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
A EKONOMIKA

Prioritní okruh 4.1. Podpora podnikatelských 
aktivit, podpora přílivu vhodných investic
Prioritní okruh 4.2. Podpora ekologických forem 
hospodaření, rozvoj zpracovatelských aktivit
Prioritní okruh 4.3. Podpora forem hospodaření 
s vlivem na rozvoj cestovního ruchu a rekreace

■ CESTOVNÍ RUCH A REKREACE
Prioritní okruh 5.1. Tvorba a realizace turistic-
kých produktů a programů 
Prioritní okruh 5.2. Podpora rozvoje (revitaliza-
ce) základní a produktové turistické infrastruk-
tury
Prioritní okruh 5.3. Vytváření dobrého image 
obce, marketingová podpora 
Prioritní okruh 5.4. Rozvoj organizační struk-
tury cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů 
a kvality služeb

■ SPOLUPRÁCE A INTEGROVANÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ

Prioritní okruh 6.1. Podpora realizace integrova-
ných projektů v rámci regionu
Prioritní okruh 6.2. Rozvoj partnerství při řešení 
společných problémů s okolními obcemi a mik-
roregiony
Prioritní okruh 6.3. Rozvoj všestranné spoluprá-
ce s regionálními, národními i mezinárodními 
organizacemi a subjekty 
Prioritní okruh 6.4. Podpora koncepčního roz-
voje území 

PRIORITNÍ OSY ROZVOJE OBCE ZASTÁVKA
 Prioritní osa 1: TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
 Prioritní osa 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OBNOVA KRAJINY
 Prioritní osa 3: LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA
 Prioritní osa 4: HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A EKONOMIKA
 Prioritní osa 5: CESTOVNÍ RUCH A REKREACE
 Prioritní osa 6: SPOLUPRÁCE A INTEGROVANÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYMEZENÍ PRIORITNÍCH OKRUHŮ V RÁMCI PRIORITNÍCH OS:
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Výše prezentované priorit-
ní osy a  okruhy tvoří základní 
kostru prioritních směrů rozvo-
je obce Zastávka. Tyto základní 
směry budou průběžně naplňo-
vány prostřednictvím konkrét-
ních strategických opatření, ak-
tivit a rozvojových projektů. 

Jednotlivé priority rozvoje 
obce jsou mezi sebou navzá-
jem úzce provázány a  teprve 
ve  svém komplexu povedou 
k  naplnění přijaté vize rozvoje 
obce. 

Nelze se proto zaměřit od-
děleně nejprve na  řešení pro-
blémů v  rámci jedné priority, 
pak druhé atd., ale je potřebné 
ovlivňovat rozvoj obce Zastáv-
ka ve  vzájemně provázaných 
věcných i  územních souvislos-
tech. 

Dále je nutné si uvědomit, že 
definování směrů rozvoje není 
neměnným dokumentem, ale 
souborem systémových kroků 
vedoucích ke  splnění základní 
strategické vize celé obce i celé-
ho mikroregionu. 

V  průběhu realizace rozvo-
jové strategie je proto zásadně 
nutné jednotlivá opatření a ak-
tivity vyhodnocovat a  upravo-
vat, případně doplňovat nová 
podle toho, jak se mění celko-
vý stav rozvoje mikroregionu 
a obce. 

Realizace opatření musí být 
vyhodnocována z  hlediska ob-
jektivních potřeb a  především 
pak v  závislosti na  reálných 
finančních prostředcích obce 
Zastávka. Je proto nutné, aby 
prioritní opatření a  aktivity 

definované ve strategii byly po-
stupně zpracovány do  podoby 
reálného akčního plánu. 

IV. AKČNÍ PLÁN OBCE 
ZASTÁVKA NA OBDOBÍ 
2007–2009

Projekty zařazené do  akč-
ního plánu na  základě jednání 
zastupitelstva obce Zastávka ze 
dne 30. 5. 2007:

• Vzdělávací program pro 
celoživotní vzdělávání se 
zaměřením na sociálně zne-
výhodněné nebo ohrožené 
skupiny

• Vytvoření podmínek pro 
celoživotní vzdělávání se 
zaměřením na sociálně 
znevýhodněné skupiny

• Optimalizace odpadového 
hospodářství se zaměře-
ním na podporu separace 
odpadů

• Dostavba přestupního ter-
minálu

• Výstavba Informačního 

střediska propagujícího obec 
Zastávku a její turistické 
možnosti, stejně jako turis-
tický produkt „Regionální 
úzkorozchodná železnice“

• Podpora smysluplných 
volnočasových aktivit 
prostřednictvím výstavby 
multifunkčního zařízení 
ve sportovním areálu

• Rekonstrukce a dostavba 
ploch pro aktivní využívání 
volného času ve sportovním 
areálu

• Dobudování systému 
cyklostezek a výstavba pěší 
naučné stezky a její napojení 
do obdobných turistických 
produktů regionu

• Zastávecký rok plný příjem-
ných zastávek jako podpora 
pospolitého života obce

• Rozvoj partnerství s obcemi 
České republiky, Slovenské 
republiky i Rakouska

• Výstavba turistické ubytov-
ny – Zastavte se v Zastávce

• Dostavba a rekonstrukce 
kanalizační sítě
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Vážení spoluobčané, 
tento článek vznikl den 
po schválení reformy veřejných 
financí Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky. 
Tento balík či batoh opatření 
se dotkne života každého z nás 
a můžeme snad věřit, že je při-
praven tak, aby se naše děti měly 
lépe a nemusely splácet dluhy, 
které stát udělal v době, kdy 
jsme vlády volili především my.

Tato reforma se však dotkne vý-
znamně i života všech obcí a měst. 
V  současné době netrpělivě oče-
káváme přijetí zákona o  rozpoč-
tovém určení daní, které stanoví 
výši finančních prostředků, kte-
ré obce dostanou pro svůj život 
a další rozvoj. Daňové příjmy jsou 
totiž nejvýznamnějším zdrojem 
finančních prostředků, které obec 
dostává. Zatímco stát kompenzuje 
snižování přímých daní příjmem 
z  daní spotřebních (benzín, ta-
bák, alkohol), tak obce z  těchto 
daní nemají výnosy žádné. Ačko-
liv všechny politické strany tvrdí 
(škoda jen, že když jsou v opozi-
ci), že obecní rozpočty musí „dý-
chat“ s  rozpočtem státním, tak 
vždy po nástupu k moci na tenhle 
princip zapomenou a spotřebními 
daněmi si vylepšují pouze „svůj“ 
státní rozpočet. 

Nejinak tomu je i  v  současné 
době, a tak se ve vládním návrhu 
znovu neobjevila zmínka o tom, že 
by se na výnosu spotřebních daní 
měly podílet obce. Nás tak čeká jen 

propad daňových příjmů vzhle-
dem k připravovanému snižování 
přímých daní. V  nedávné minu-
losti se stejně zachovala předchozí 
vláda, kdy značné výpadky příjmů 
obcí (v řádu miliard ročně), které 
byly způsobeny společným zdaňo-
váním manželů, vykompenzovala 
také jen „sobě“ prostřednictvím 
zdražení alkoholu, cigaret, benzí-
nu a dalších položek, jež podléhají 
spotřební dani.

V  celém daňovém systému 
zaujímá zvláštní místo daň z  ne-
movitostí. Je to jediná daň, která 
je příjmem pouze obcí. Tato daň 
však sehrává v  současné době 
v  rozpočtu obcí díky své malé 
výši zanedbatelnou roli. Proto 
stát umožnil obcím, aby tuto daň 
mohly zvýšit obce samy, a  to až 
na  pětinásobek současné výše. 
Tento krok vzbudil u  velké části 
starostů a  zastupitelstev značnou 
nevoli, protože všichni sice vědí, 
že je nutné tuto daň zvýšit, ale kaž-
dý by toto rozhodnutí chtěl nechat 
na státu, na těch v Praze, a tím se 
zbavit odpovědnosti za  nepopu-
lární krok.

I  zastupitelstvo naší obce se 
bude touto problematikou zabý-
vat. Při zvažování výše daně z ne-
movitostí musí zvažovat prospěch 
obce a  jejích občanů. Musí však 
myslet na  nejen na  současné ob-
čany, ale i na ty budoucí, na naše 
děti. Před Českou republikou se 
otevírá v  následujících šesti le-
tech možná poslední šance čer-
pat prostředky z  Evropské unie. 

Mohou to být prostředky nemalé, 
ale jejich přidělení je podmíněno 
dvěma faktory. Obec musí být při-
pravena – to znamená musí mít 
zpracované projekty na akce, které 
by chtěla realizovat, a to bez ohle-
du na to, zda pak dotaci dostane. 
Druhým faktorem je, že obce musí 
mít zdroje na spolufinancování – 
žádná dotace není a  nebude sto-
procentní, vždy musí být dokryta 
vlastními penězi. 

Splnění obou těchto podmí-
nek je samozřejmě finančně ve-
lice náročné. Jsem přesvědčen 
o  tom, že odpovědné obce musí 
tyto prostředky najít, neboť bez 
pomoci dotací je další rozvoj obcí 
nemožný.

Právě ohled na  budoucnost 
a  rozvoj obce bude důležitým 
momentem, který každý člen za-
stupitelstva bude zvažovat při roz-
hodování o tom, zda má souhlasit 
s  výrazným zvýšením této daně. 
Jsem však přesvědčen o  tom, že 
většina občanů Zastávky, která by 
se byť pro tento jeden okamžik do-
stala do  role člena zastupitelstva, 
by dala rovněž přednost nepopu-
lárnímu kroku zvýšení daně z ne-
movitosti před utlumením rozvoje 
obce, jejího spolkového, sportov-
ního a společenského života. 

Žádný z nás neplatí daně a po-
platky rád. Věřte mi, že stejně 
nepříjemné je výši těchto plateb 
stanovovat. Vím, že obec Zastáv-
ka nejsou budovy, ale její občané. 
Věřím však, že občané pochopí, že 
stojí za to budovat obec, aby se v ní 
i našim dětem žilo dobře.

Petr Pospíšil, starosta obce

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
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V  minulých číslech jsem 
popisoval, jak nakládat s  tří-
děným odpadem, což jsou 
plasty, papír a sklo. V této pro-
blematice došlo k malé změně: 
do  kontejnerů na  plasty se již 
mohou ukládat mimo plasto-
vých láhví také igelitové tašky, 
obaly od  mléka, džusů apod. 
Všechny tyto obaly je však nut-
né před uložením do kontejne-
rů sešlápnout tak, aby zabíraly 
co nejméně místa a  tohoto 
odpadu se do kontejneru vešlo 
co nejvíce. Obec Zastávka je 
zapojena do  programu ekolo-
gické likvidace odpadů a  čím 
větší je množství vytříděného 
odpadu, tím větší je finanční 
přínos za  třídění a  zvětšují se 
možnosti obce zkvalitňovat 
služby v  oblasti odpadového 
hospodářství. 

Zkvalitňováním služeb je 
myšleno, že bychom do  bu-
doucna  chtěli rozšířit služby 
sběrného střediska odpadů 
na  ulici Havířská, zvýšit počet 
míst s  kontejnery na  tříděný 
odpad, zajistit svoz papíru z do-
mácností tak, jak to v současné 
době probíhá s plasty a mnoho 
dalších služeb. Jen pro zmínku: 
řadu služeb, které v  současné 
době zajišťuje obec Zastávka 

v  oblasti odpadového hospo-
dářství, neposkytuje mnoho 
obcí v našem regionu a úroveň 
této činnost se dá srovnat se 
službami v daleko větších měs-
tech, jako jsou například Rosi-
ce. A  vedení obce společně se 
Zastupitelstvem obce Zastávka 
rozhodně nechce v této činnos-
ti polevit, ale naopak bychom 
chtěli tuto problematiku propi-
lovávat do dokonalosti tak, aby 
veškerý odpad vzniklý na  na-
šem území nekončil v přírodě, 
ale tam, kde patří, tedy v kon-
tejneru.

Ještě bych se chtěl zmínit 
o  provozu Sběrného střediska 
odpadů na  ulici Havířská, kde 
proběhlo také nemálo změn 
od posledních informací, které 
byly uveřejněny v minulém čís-
le obecního zpravodaje. Jen pro 
připomenutí, Sběrné středis-
ko odpadů bylo přestěhováno 
z  areálu bývalé jídelny uprch-
lického tábora na  pozemek 
vedle sběrny kovového odpadu 
na  ulici Havířská, vedle hřiště 
u  BIS. Provozní doba středis-
ka je každou sobotu od  8.00 
do  12.00 hodin. V  tomto SSO 
je možné ukládat veškerý od-
pad produkovaný v domácnos-
tech občanů naší obce. Jedná 

se tedy především o  staré oša-
cení, matrace, komunální od-
pad, stavební suť, sklo, papír, 
plast, autobaterie, televizory, 
ledničky, mrazničky, monitory 
od  počítačů a  mnoho dalšího. 
Do střediska již byl také přidán 
kontejner na  bioodpad: trávu, 
jablka, listí a  ostatní rostlinné 
zbytky, které je možné využít 
pro kompostování. Mimo to již 
vybíráme i starý nábytek, který 
se do  současné doby nevybíral 
z důvodu omezeného místa pro 
ukládání. 

Při uložení odpadu ve  SSO 
musí občan obsluze SSO před-
ložit ke  kontrole občanský 
průkaz, kdy je zkontrolováno, 
zda je občan s  trvalým bydliš-
těm v  obci Zastávka a  je také 
zkontrolováno, zda má uhrazen 
poplatek za  likvidaci odpadů 
na příslušný rok. Tato kontrola 
je prováděna proto, aby zde ne-
ukládali odpad občané z  okol-
ních obcí tak, jak se tomu velmi 
často děje, a protože uložení od-
padů je zdarma, tak aby ukládali 
odpad jen ti občané, kteří řádně 
platí poplatek za odpad, a  tuto 
službu nevyužívali neplatiči. 

Na  závěr bych chtěl všem 
spoluobčanům, kteří se zapojují 
do ekologické likvidace odpadů 
v naší obci, poděkovat za to, že 
se spolu s  námi snaží, aby se 
z naší krásné obce nestalo sme-
tiště a udrželi jsme si tak i nadá-
le krásné prostředí, které nám 
některé obce i města závidí.

Zdeněk Milan,  
místostarosta obce

LIKVIDACE ODPADŮ

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou další 

číslo Zastáveckého zpravodaje a s ním i další informace 

o možnostech likvidace odpadů v naší obci.
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Veškeré manipulace na  ka-
nalizační síti pro veřejnou po-
třebu, provozované VAS, a.  s. 
divizí Brno-venkov, může pro-
vádět pouze VAS, a. s., která je 
v  souladu s  příslušným Kana-
lizačním řádem zodpovědná 
za množství a kvalitu odváděné 
odpadní vody.

Ze shora uvedených důvodů 
se realizace kanalizační přípojky 
dotýká plnění provozních po-
vinností VAS, a. s., obsažených 
v  provozní smlouvě uzavřené 
s  majitelem infrastrukturního 
majetku, a  proto si VAS, a.  s. 
divize Brno-venkov vyhrazuje 
právo na stanovení technických 
podmínek pro napojení nemo-
vitostí na kanalizace pro veřej-
nou potřebu včetně postupu, 
který musí být dodržen od pře-
vzetí podkladů potřebných pro 
napojení nemovitosti po  uza-
vření SMLOUVY O  DODÁV-
CE VODY A  ODKANALIZO-
VÁNÍ.

Podle § 32 a  § 33 Zákona č. 
274/2001  Sb. O  vodovodech 
a  kanalizacích, ve  znění poz-
dějších předpisů jsou přestupky 
fyzických osob a správní delik-
ty právnických osob a podnika-
jících fyzických osob považo-
vány mj. např. práce prováděné 

v ochranném pásmu kanalizace 
bez souhlasu provozovatele, 
poškození kanalizace, neopráv-
něná manipulace s  kanalizací, 
vypouštění odpadní vody bez 
uzavřené smlouvy, vypouště-
ní odpadních vod přes septik 
nebo žumpu, neprovádění řád-
ného provozu kanalizační pří-
pojky. Pokuty, které lze za pře-
stupky uložit, sahají do výše až 
500 tisíc Kč.

Na  realizaci kanalizační 
přípojky v  zastavěném území 
se vztahuje následující legis-
lativa:
• zákon č. 274/2004 Sb., o vodo-

vodech a kanalizacích
• zákon o odpadech č. 185/2001 

Sb., Vyhl. č.  381/2001 Sb., 
Katalog odpadů

• zákon č. 183/2006 Sb., staveb-
ní zákon
Dále uvedené technické po-

žadavky na navrhování a reali-
zaci vodovodní přípojky tyto le-
gislativní předpisy zohledňují.

Bližší informace jsou zve-
řejněny na  www.vodarenska.
cz/vasbv.

Technické požadavky 
na kanalizační přípojku

1. Zásady pro navrhování 
a  provádění gravitačních ka-

nalizačních přípojek stanoví 
ČSN 75  6101 (říjen 2004), pro 
tlakové a  podtlakové přípojky 
je třeba zohlednit ČSN EN 1671 
a ČSN EN 1091.

2. Každá nemovitost má mít 
svou samostatnou domovní ka-
nalizační přípojku. Odvodnění 
dvou nebo více nemovitostí 
jednou přípojkou se nedopo-
ručuje a  lze ho provést se sou-
hlasem provozovatele pouze 
výjimečně.

3. Kanalizační přípojky s jme-
novitou světlostí větší než DN 
200 musí být vybaveny měrnou 
šachtou umožňující měření 
průtoku a odběru vzorku. Měr-
ná šachta musí být umístěna, 
aby byla vždy přístupná.

4. Na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu nesmí být napojena 
přípojka odvodňující nemovi-
tost přes funkční septik nebo 
zaústění z  žumpy. V  případě, 
že byl stávající způsob likvidace 
odpadních vod z  nemovitostí 
řešen předchozím způsobem, 
musí být součástí dokumentace 
předkládané stavebnímu úřadu 
jednoznačně vyřazení tohoto 
zařízení z  provozu. Předčistící 

NOVÝ VODOVODNÍ ZÁKON
ČÁST II. – Kanalizační přípojky
Podmínky, za kterých bude možné se napojit do vodovodních a kanalizačních řadů v rámci obce 
Zastávka. Pokračování z minulého čísla… 
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zařízení na kanalizační přípojce, 
resp. zaústění předčištěných od-
padních vod může odsouhlasit 
pouze provozovatel kanalizace 
a povolit vodoprávní orgán.

5. Projektová dokumentace 
kanalizační přípojky musí ob-
sahovat:
• technickou zprávu s  uvede-

ným množstvím splaškových 
a  srážkových vod a  bude-li 
napojovaná nemovitost pro-
dukovat vody technologické 
i jejich kvalitu

• přehlednou situaci obce 
s  vyznačením místa stavby 
(1:2000)

• podrobnou situaci přípojky 
s  uvedením katastrálních čí-
sel dotčených nemovitostí, se 
zakreslením připojovaných 
objektů a  rušené žumpy či 
septiku (1:2000 nebo 1:100)

• podélný profil přípojky a hlav-
ního svodu k zaústění do sto-
ky s  udáním nadmořských 
výšek  odvodňovaných pod-
zemních podlaží a terénu

• výkres kontrolní nebo měrné 
šachty na kanalizační přípojce

• vzorové uložení potrubí a vý-
kaz obsahující seznam použi-
tých trub a tvarovek

6. Nejmenší jmenovitá svět-
lost kanalizační přípojky je DN 
150. Při návrhu světlosti vět-
ší než DN 200 je třeba doložit 
hydrotechnický výpočet.

7. Kanalizační přípojka musí 
být:
• co nejkratší, v  jednotném 

sklonu, v  přímém směru, 
kolmá na stoku a v celé délce 
stejného profilu

• min. sklon DN 200  – 10 ‰, 
DN 150 – 20 ‰, max. dovo-
lený sklon 400 ‰, jinak třeba 
provést na  přípojce stupeň 
nebo spadiště

• hloubka uložení musí odpo-
vídat ostatnímu technickému 
vedení (ČSN 73 6005)

8. Kanalizační přípojky 
do DN 200 se na stoku napojují 
pod úhlem 45°, výjimečně až 
90°. Směrové vedení se v místě 
napojení upravuje pomocí ob-
louků.

9. Přípojky do DN 200 se za-
úsťují do horní poloviny profilu 
stoky.

10. Při velkém výškovém 
rozdílu mezi přípojkou a  sto-
kou lze provést na přípojce spa-
dišťovou šachtu.

11. Na  výstavbu kanalizační 
přípojky musí být přednostně 
použit trubní materiál odpoví-
dající materiálu stoky, na  kte-
rou je přípojka napojována. Při 
křížení st. komunikací je třeba 
použít kameninu, v  ostatních 
případech potrubí PP (polypro-
pylenové hladké, případně žeb-
rované) s  vrcholovou tuhostí 
min. SN 8.

12. Min. výška krytí přípoj-
ky pod silniční komunikací je 
1,8 m. V  chodníku a  přidruže-
ných zelených pásech, které ne-

slouží provozu ani stání vozidel, 
je třeba, aby hloubka uložení 
nebyla na překážku výškovému 
křížení s  dalšími technickými 
sítěmi (voda, plyn  – viz ČSN 
73 6005).

13. Pro křížení a  souběh 
kanalizačních přípojek s  ostat-
ními technickými sítěmi platí 
ČSN 73 6005.

14. Ochranné pásmo kana-
lizační přípojky je vymezeno 
šířkou 0,75 cm od  osy na  obě 
strany. Nesmí být zastavěné ani 
osázené stromy.

15. Přístupnost kanalizač-
ních přípojek se zajišťuje reviz-
ními šachtami nebo čistícími 
kusy. U splaškových kanalizač-
ních přípojek se revizní a čistí-
cí šachtička osazuje na  hranici 
připojované nemovitosti.

16. Domovní revizní šachtič-
ka, tak jako kanalizační přípoj-
ka, musí být vodotěsná a nesmí 
být příčinou vnikání srážkových 
vod do kanalizace. Min. průměr 
domovní revizní šachtičky je 
DN 300–DN 400. Pro zajištění 
bezproblémového provozování 
celého kanalizačního systému 
je třeba používat šachtičky do-
dávané výrobci potrubí. Tyto 
šachtičky jsou sestavené ze sta-
vebních nebo montážních, pře-
dem vyrobených dílců (vstřiko-
vané díly z PP – dno s podestou 
a žlábkem, svislá část z vlnovce, 
teleskopické zhlaví, únosnost 
poklopu dle místa osazení).
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17. Kanalizační přípojky 
do  DN 200 musí být na  ka-
nalizaci pro veřejnou potřebu 
napojeny přes kanalizační tva-
rovky osazené při stavbě (úhel 
napojení <  90°). Připravený 
zaslepený konec pro napojení 
kanalizační přípojky musí být 
před zahájením výkopových 
prací geodetický vytyčen, pří-
padně vyhledán kamerou. Od-
bočkový kus lze na stoku osadit 
i dodatečně po odstranění nut-
né délky průběžné trouby.

18. Pouze v  případě, že pro 
nemovitost nebyla odbočka 
osazena (materiál stokové sítě 
neobsahuje kusy na  odbočky, 
dodatečně postavené nemovi-
tosti apod.) lze napojení řešit:
• stokovou vložkou zajišťující 

vodotěsné spojení osazenou 
kruhového otvoru vyvrtaného 
v  horní polovině trouby pod 
osovým úhlem 45° nebo 90°

• sedlovým kusem s  těšným 
spojením mezi vnější plochou 
trouby a vnitřní plochou sed-
lové příruby. Otvor musí být 
vyvrtán nebo vyříznut pomo-
cí šablony. Sedlový kus se osa-
zuje do horní poloviny trouby 
pod osovým úhlem 90°.
Jiný způsob provedení otvoru 

do kanalizačního potrubí je ne-
přípustný. Na konstrukci stoky 
nesmí vzniknout trhliny a  jiná 
poškození. Délka připojovací-
ho kusu přípojky se doporučuje 
v rozmezí 500–600 mm.

19. Výjimečně, po  odsou-
hlasení příslušným provozem, 

lze přípojku do DN 200 zaústit 
do vstupní šachty v úrovni prů-
měrného bezdeštného průtoku 
při vytvoření koryta v  kynetě 
šachetního dna.

20. Přípojky DN 250 a výše je 
třeba zaústit pouze do spojných 
šachet.

21. Napojení přípojky musí 
být vodotěsné, nesmí oslabit 
nebo poškodit stoku (popras-
kání, dodatečná deformace vli-
vem narušení zhutněného ob-
sypu u  plastových trub apod.), 
zasahovat do kanalizace a způ-
sobit provozní potíže.

22. V  územích ohrožených 
povodněmi nebo jiným nežá-
doucím vzdutím ve stokové síti 
doporučujeme na domovní ka-
nalizační přípojce osadit zpět-
nou armaturu, např. zpětnou 
klapku.

Technické požadavky 
na vnitřní kanalizaci

23. Vnitřní kanalizace napo-
jované nemovitosti musí odpo-
vídat ČSN 75 6760.

24. Je-li kanalizace pro ve-
řejnou potřebu oddílná, musí 
být i  vnitřní kanalizace od-
dílná, rozdělena na  splaško-
vou a  dešťovou. Na  splaškové 
domovní kanalizaci musí být 
(při hranici napojované ne-
movitosti) osazena revizní 
šachtička pro kontrolu míry 
znečištění a  množství odpad-
ních vod.

25. Čistící šachtičky nebo 
čistící kusy se nesmí osadit 
v  místnostech, ve  kterých by 
případný únik odpadní vody 
mohl ohrozit zdravé podmínky 
při užívání stavby. 

Postup při řešení žádosti 
na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu domovní přípojkou

26. Domovní přípojky lze 
napojit pouze na zkolaudované 
kanalizační stoky.

27. Stavebník osobně nebo 
písemně požádá technický úsek 
VAS, a.  s. divize Brno-venkov, 
Soběšická  156, 625  00 Brno, 
tel.: 545  532  246/247 o  sdělení 
podmínek pro zpracování pro-
jektové dokumentace na stavbu 
domovní přípojky.

28. V žádosti je třeba uvést:
Žadatel
• Jméno nebo název firmy (IČO)
• adresa, telefon, e-mail
Údaje o stavbě
• novostavba, stávající stavba
• typ zástavby
 a) RD,
 b) BD s uvedením počtu 

b.j. a návrhového počtu 
obyvatel,

 c) objekt pro individuální 
rekreaci,

 d) ubytovací zařízení,
 e) občanská vybavenost,
 f) objekt výrobní a sklado-

vací,
 g) ostatní
• výška objektu (od terénu 
po střešní konstrukci) v me-
trech
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Stavebník
• Jméno nebo název firmy (IČO)
• adresa, telefon, e-mail
Etapa povolení
• územní řízení, územní sou-
hlas, ohlášení
Místo stavby
• obec, k. ú., ulice, číslo popis-
né, číslo parcely
Potřeba vody (pro objekty 
typu b, d–g)
• Q m3/den, Q m3/rok, Q hod-
max. l/s, počet pracovních dní/
rok, počet směn/den
• Potřeba požární vody l/s
Množství vypouštěné odpadní 
vody (objekty typu b, d–g)
• Splaškové Q m3/den, Q m3/rok
• Technologické Q m3/den, 
Q m3/rok
• Dešťové Q l/s, Q m3/rok
Kvalita vypouštěné odpad-
ní vody (pro objekty typu 
d–g), překračuje-li hodnoty 
Kanalizačního řádu pro danou 
lokalitu
Přílohou žádosti musí být
• snímek z pozemkové mapy se 
zákresem stavby (a, c)
• situace se zakreslením všech 
připojovaných objektů (b, d–g)
• rozbory odpadní vody (d–g)

29. Žádost bude technic-
kým úsekem vyřízena písemně 
a doručena na adresu žadatele. 
V  případě souhlasného stano-
viska k napojení obdrží žadatel:
• vyjádření s  podmínkami pro 

zpracování projektové doku-
mentace,

• situace dotčené lokality s vy-
značením stávajícího vodo-
vodu a kanalizace pro veřej-

nou potřebu na  který bude 
možné domovní přípojku 
napojit,

• technické podmínky pro 
zpracování projektové doku-
mentace na přípojku,

• formulář pro odsouhlasení 
zpracované projektové doku-
mentace na  provozním stře-
disku a pro uzavření dohody 
o  způsobu vlastní realizace 
přípojky.

30. Jednoduchá projektová 
dokumentace na přípojku bude 
zpracována podle shora uvede-
ných Technických požadavků. 
Dokumentace musí obsahovat 
technickou zprávu obsahující 
výpočet potřeby vody, přehled-
nou situaci obce s vyznačením 
místa stavby (1:2880, 1:2000 
nebo 1: 1000), podrobnou si-
tuaci přípojky s  uvedením ka-
tastrálních čísel nemovitostí, 
kterých se stavba dotýká (1:200 
nebo 1:100), podélný profil, 
výkres vodoměrné šachty, vzo-
rové uložení potrubí a  výkaz 
obsahující seznam použitých 
trub, tvarovek a armatur. V pří-
padě, že během zpracování 
dokumentace dojde ke  změně 
vstupních podmínek, za  kte-
rých byla možnost napojení 
odsouhlasena, bude třeba (před 
předložením k  odsouhlasení 
na  příslušné provozní středis-
ko) si vyžádat i nové stanovisko 
technického úseku.

31. Současně s  odsouhlase-
ním projektové dokumentace 
bude na  příslušném provoze 

uzavřena dohoda o  způsobu 
vlastní realizace domovní pří-
pojky.

32. S  ohledem na  legislativ-
ní požadavky doporučujeme 
kanalizační přípojky zajišťovat 
následujícími způsoby: 

a) dodavatelsky provozovate-
lem kanalizační sítě pro veřej-
nou potřebu,

b) odbornou firmou odsou-
hlasenou VAS, a. s. divizí Br-
no-venkov, tato firma provede 
veškeré práce a  provozovatele 
pozve ke  kontrole před zápi-
sem,

c) odbornou firmou neod-
souhlasenou VAS, a.  s. divizí 
Brno-venkov, pracovník VAS, 
a.  s. provede vlastní odbočení 
z  kanalizace pro veřejnou po-
třebu, zkontroluje uložení po-
trubí před zásypem.

S ohledem na legislativní po-
žadavky vztahující se k domov-
ním kanalizačním přípojkám 
doporučujeme jejich realizaci 
zajišťovat dodavatelsky pro-
vozovatelem sítě pro veřejnou 
potřebu. Stavebním zákonem 
možné svépomocné práce 
doporučujeme omezit pouze 
na práce zemní.

33. Před připojením nemovi-
tosti na veřejnou kanalizaci pro-
hlédne pracovník příslušného 
provozního střediska VAS, a. s. 
divize Brno-venkov vnitřní ka-
nalizaci nemovitosti a  dle po-
třeby provede kontrolu odděle-
ní splaškových a dešťových vod. 
Připojení nebude provedeno, 
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neumožní-li majitel připojova-
né nemovitosti provozovateli 
přístup k  přípojce, kontrolu 
vnitřní kanalizace, nebo zjistí-li 
celkovou nepřipravenost stavby 
k zapojení.

34. Současně s  připojením 
přípojky na síť pro veřejnou po-
třebu provede pracovník VAS, 
a. s. zaměření jednoduché pří-
pojky.

35. Objednávka na  dohod-
nutou formu realizace přípojky 
VAS,  a.  s. divizí Brno-venkov 
musí být uzavřena 14  dní před 
požadovaným zahájením stavby.

36. Při uzavírání objednáv-
ky na  dohodnutou formu re-
alizace domovní přípojky vy-
plní stavebník na  příslušném 
provozním středisku formulář 
„Přihlášení odběrného místa“ 
na  základě kterého zákaznické 
centrum VAS, a. s. divize Brno-
venkov připraví SMLOUVU 
O  DODÁVCE VODY A  OD-
KANALIZOVÁNÍ.

37. Ve  formuláři „Přihlášení 
odběrného místa“ musí být pře-
devším vyplněno:
• vodné, stočné
• odběrné místo
• jméno a příjmení odběratele
• zasílací adresa (pokud se liší 

od adresy odběratele)
• datum narození
• způsob platby za vodné, stočné:
 – v případě placení záloh přes 

SIPO – číslo SIPA a výše 
zálohy

 – v případě placení záloh 
z účtu – číslo účtu a výše 
zálohy

 – faktura 1× ročně (v případě 
neplacení záloh)

 – telefonický kontakt na od-
běratele

38. Podpis SMLOUVY 
O DODÁVCE VODY A ODKA-
NALIZOVÁNÍ (ve dvou vyho-
toveních) bude ze strany sta-
vebníka-odběratele provozoven 
při dokončení a  zprovoznění 
přípojky. Následně připojí pod-
pis statutární zástupce provo-
zovatele a jeden výtisk smlouvy 
neprodleně vrátí novému odbě-
rateli.

39. Na dohodnuté a provede-
né práce vystaví VAS, a. s. fak-
turu na vlastníka nemovitostí.

40. Vytyčení provozovaných 
sítí, na  základě předchozí žá-
dosti provede příslušné pro-
vozní středisko VAS, a. s. divize 
Brno-venkov.

41. Pracovník provozovatele 
vodovodu a kanalizace je opráv-
něn vstupovat na  nemovitost 
připojenou na  vodovod a  ka-
nalizaci pro veřejnou potřebu 
za účelem zjištění stavu vnitřní 
kanalizace, oddělení odpadních 
vod apod.

42. Během stavby přípoj-
ky nesmí být omezen provoz 
vodovodních a  kanalizačních 
zařízení, ani přístup k nim. Vo-
dovodní armatury a kanalizač-

ní poklopy musí zůstat volně 
přístupné a  ovladatelné, kana-
lizační vpusti chráněné před 
znečištěním.

43. V  případě odkrytí nebo 
jiného dotčení neznámého, 
a tím i nevytyčeného vodovod-
ního potrubí nebo kanalizační 
stoky je třeba přizvat příslušný 
provoz VAS,  a.  s. divize Br-
no-venkov ke  kontrole tohoto 
zařízení a  projednání dalšího 
postupu řešení střetu na  místě 
samém.

44. Zaměření jednoduché 
kolmé přípojky pro obytnou 
stavbu provede příslušný pro-
voz VAS, a. s. při osazování vo-
doměru. U  ostatních přípojek 
požadujeme dodat geodetické 
zaměření. Toto musí být pro-
vedeno odbornou geodetickou 
firmou v  souřadnicovém sys-
tému S-JTSK a  výškovém sys-
tému Bpv. V zaměření musí být 
podchyceno křížení s ostatními 
sítěmi.

45. Geodetické zaměření 
musí být rovněž provedeno 
u  hromadně prováděných do-
movních přípojek nebo jejich 
částí, které jsou budovány sou-
časně s výstavbou sítí pro veřej-
nou potřebu.

46. Odpojení stávající pří-
pojky provádí majitel přípojky 
svým nákladem dle pokynů 
provozovatele kanalizační sítě 
pro veřejnou potřebu.
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Jsou postižitelní vandal či 
vandalové, kteří ničí a  poško-
zují majetek, který jim nepat-
ří, který má sloužit cestujícím 
ze širokého okolí? Kdo je tak 
„vtipný“? Kdo se nám takto zvi-
ditelňuje? Oplzlými, sprostými 
nápisy, které vypovídají o úrov-
ni pisatele, ničí autoři těchto 
myšlenek majetek obce. Z tvarů 
písma a myšlenek, které se ob-

jevují jako nápisy, se dá soudit, 
že autory budou naši mladší 
spoluobčané, Ti, kteří jsou ještě 
školou povinní.

Proč mají pracovníci obecní-
ho úřadu neustále čistit tyto ná-
pisy, když mají ve své pracovní 
náplni úplně něco jiného?

Vylepování plakátů; to se dá 
zjistit a zabránit tomuto ničení. 
Nevím, jestli si tato slova pře-

čtou zrovna Ti, kterých se to 
týká, a  nedělám si iluze, že se 
něco zlepší napsáním jednoho 
článku. Ti z Vás, kteří využívají 
služby dopravců a  na  zastávce 
v Zastávce se občas objeví, bu-
dou moci sami posoudit, jestli 
je situace horší, nebo jestli se 
něco mění k lepšímu.

Jaroslava Baštařová,
členka Zastupitelstva  

obce Zastávka

Výbor nemá žádnou roz-
hodovací pravomoc, jeho čin-
nost spočívá zejména v kont-
role hospodaření s  majetkem 
a finančními prostředky obce. 
Dále pak působí jako poradní 
orgán při vypracování roz-
počtu obce a  při rozhodová-
ní vedení obce a  obecního 
zastupitelstva o  vynaložení 
finančních prostředků dle 
stanovených prioritních akcí. 

Členové finančního výboru 
také provádí kontrolu hospo-
daření příspěvkových organi-
zací obce.

V  aktuálním volebním ob-
dobí pracuje finanční výbor 
ve  složení: Ing.  Bronislav 
Leitner   (předseda výboru), 
Ing. Miloš Pospíšil a p. Bře-
tislav Grolig. Výbor se schází 
podle potřeby a jednání  pro-

bíhá zpravidla na  obecním 
úřadě, vždy před termínem 
jednání obecního zastupi-
telstva. Výsledek jednání je 
shrnut v  usnesení, které pak 
slouží jako doporučující kla-
zule při rozhodování zastupi-
telstva. 

Pevně věřím, že naše čin-
nost je pro obec přínosem 
a  nadále se budeme úspěšně 
podílet na jejím rozvoji.

Bronislav Leitner,  
předseda finančního výboru

FINANČNÍ VÝBOR SE PŘEDSTAVUJE
Finanční výbor (společně s kontrolním) je poradní a iniciativní 
orgán zastupitelstva obce, který je ustanoven na základě 
Zákona o obcích č.128/2000 Sb.

JAK SE VÁM LÍBÍ?
Pomalované lavičky a vývěsní skříňky v prostoru čekárny 
u nádraží? Jak je možné, že se množí vylepování plakátů 
i na zadních stranách těchto skříněk? Obec přece vynaložila 
na úpravu tohoto prostranství nemalé finanční prostředky, 
které mohly být použity třeba na opravu chodníků nebo 
při jiných akcích.

Ilustrační foto Jaroslav Macháček
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Obec Zastávka 
a sportovní organizace 
v obci pořádaly posled-
ní červnovou sobotu 
již třetí ročník „Více-
boje“. Ačkoliv výsledky 
nejsou to nejdůležitější, 
protože o zábavu bylo 
celé odpoledne díky 
různým disciplínám ví-
ceboje postaráno, vítě-
zem letošního ročníku 
se stalo družstvo HRC 
Zastávka s „hostujícím“ 
starostou obce.

MDD
V  neděli 3. června pro-

běhla v  areálu TJ Čechie 
oslava Mezinárodního dne 
dětí. Na  její organizaci se 
podílely Obec Zastávka, 
DDM Zastávka a  Základní 
a  Mateřská škola T.  G.  Ma-
saryka Zastávka. Přestože 
oslavě letos nebylo počasí 
nakloněno, děti se mohly 
těšit na  různá vystoupe-
ní, soutěže a  již tradičně 
na  představení závodního 
vozu HRC Zastávka a zása-
hových vozů Sboru dobro-
volných hasičů.

V 
KR

ÁT
KO
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I F   TOGALERIE

III. TRADIČNÍ VÍCEBOJ 
V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 21

MPŽ – DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23. srpna 2007 MPŽ uspořádalo Den 
otevřených dveří v budované expozici 

v areálu MPŽ Důl Jindřich. Návštěvníci 
se mohli seznámit s částí sbírky Muzea 

průmyslových že-
leznic. Na krátkém 

úseku budované 
trati Zastáv-

ka–Zbýšov byla 
také předvedena 
jedna z vystavo-

vaných lokomotiv 
„v akci“.

CHUDOCUP
Otevřené mistrovství Zastáv-

ky v chůzi na chůdách proběhlo 
v sobotu 4. srpna 2007. Přestože 
účast soutěžících byla letos slabší, 
divácká kulisa byla znovu velmi 
dobrá (jak už se při akcích v areálu 
Čechie stává zvykem). Diváci byli 
odměněni za povzbuzování nejen 
výbornými sportovními výsledky, 
ale nepřišli ani o očekávaný „sou-
boj titánů“.
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TJ ČECHIE ZASTÁVKA 1907–2007 (3. díl)

Kopaná 1967–1991
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Dalším historickým mezní-
kem pro tělovýchovu a  sport 
v  obci je rok 1967, kdy zaniká 
důl Julius. Tělovýchova pozbý-
vá svého hlavního mecenáše 
a  její funkcionáři se musí učit 
pracovat v  nových podmín-
kách. Tento fakt přispěl k  roz-
hodnutí změnit název TJ Baník 
na  TJ  Čechie. Začíná se psát 
nová kapitola zastáveckého 
sportu. 

Fotbalový areál je v  šedesá-
tých a  sedmdesátých plně vy-
užíván celodenně. V  dopoled-
ních hodinách žáky a  studenty 
základní školy a  jedenáctiletky 
(dnešního gymnázia), odpoled-
ne pro tréninky, soboty a  ne-
děle jsou vyhrazeny pro mis-
trovská utkání. V  roce 1981 je 
provedena rekonstrukce elek-
troinstalace a  postaveny stožá-

ry s  umělým osvětlením hrací 
plochy, čímž se výrazně zlepšily 
tréninkové možnosti v podzim-
ním období. Rozsah sportovní 
i  společenské činnosti ukázal 
na  nutnost dalšího rozšiřování 
kabin. V roce 1982, k 75. výročí 
založení TJ, byla vybudována 
společenská místnost, ve  kte-
ré jsou soustředěny historické 
písemnosti, fotografie, poháry 
dokumentující historii a  tradi-
ci klubu, průřez historií a  tra-
dicí sportu v Zastávce od roku 
1907 do roku 1982. Pro potřeby 
divácké veřejnosti se brigádnic-
kou formou buduje společen-
ský sál s  výčepem a  sociálním 
zařízením. V roce 1986 měl Jiří 
Chaloupka hlavní podíl na vy-
budování ústředního topení 
v kabinách a společenské míst-
nosti. Následně je v  roce 1988 

bufet, který dosud sloužil pouze 
při zápasech, přeměněn na kaž-
dodenní restaurační provoz, 
což znamená značný přínos pro 
ekonomickou situaci TJ.

Jestliže chce TJ  Čechie Za-
stávka hrát ve fotbale důstojnou 
roli i koncem 20. století, nezbý-
vá než řešit další problém – za-
travnit hřiště a  udržet trend 
ve  fotbale. Tento záměr se za-
číná řešit v roce 1988 ve spolu-
práci s Ing. Františkem Burešem 
z  Brna. Začíná se připravovat 
projektová studie, která od po-
čátku řeší zásadní rekonstruk-
ci celého areálu s  tím, že bude 
nutné vedle hlavního hřiště 
vybudovat tréninkovou plochu. 
Toto rozhodnutí je nutné pro 
další vývoj fotbalu, znamená 
však i  likvidaci atletické dráhy, 
výškařského a dálkařského sek-
toru a vrhačských výsečí, které 
postupně chátraly. Zásadní re-
konstrukce stadionu přinesla 
i otázku odkoupení nezbytných 
ploch od  státních lesů a  vybu-
dování vlastní studny v  Mari-
ánském údolí.

V  březnu 1991 je zahájena 
rekonstrukce areálu, odlesňuje 
se plocha určená pro trénin-
kové hřiště, brigádnicky jsou 
vytrhány obrubníky z  atletické 
dráhy a  sektorů. Od  dubna již 
intenzivně pracují zemní stroje. 
V květnu se započalo s naváže-

A mužstvo Čechie v r. 1968. Stojí zleva: R. Kadlíček, J. Staněk, F. Chaloupka, 
Z. Rotal, M. Hotárek, J. Foral, J. Neklapil, T. Hegner, E. Solař. Klečí zleva: 
A. Spusta, B. Dvořák, Hildebrand, G. Hvězda, L. Reichman, J. Zahradník
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ním škváry a  následně po  vy-
rovnání tréninkového hřiště se 
prosívkou provádí závěrečná 
úprava. Koncem května jsou 
zbourány i  branky na  hřišti, 
které sloužilo fotbalu od  roku 
1954. Poslední zápasy sou-
těžního ročníku hraje Čechie 
na hřišti v sousedních Babicích. 
Zde si také vybojuje A mužstvo 
postup z  okresního přeboru 
do I. B třídy Jihomoravské župy. 
Tím byl splněn jeden z  cílů  – 
vrátit zastáveckou kopanou 
do krajských soutěží.

Fotbalové A  mužstvo hraje 
v  letech 1965–68 v  okresním 
přeboru. V  červenci 1968 za-
jíždí A  mužstvo do  Rakouska, 
kde v  Laa a/d Thaya prohrává 
2:1, v  sousedním Unter-Stin-
ken-Brunn jsme zvítězili 5:1. 
Hráči i  funkcionáři si odnášeli 
z  tohoto zájezdu pěkné dojmy 
nejen po stránce sportovní, ale 
i  společenské. V  těchto letech 
jsou kromě mistrovských utká-
ní hrány i  turnaje, „O  pohár 
MUDr.  Zedníčka“, dorostenec-
ký „Memoriál Floriána Ho-

tárka“, žákovské turnaje a  přá-
telská utkání. Pravidelně se 
každoročně fotbalisté střetávají 
s družebním klubem ze Sloven-
ského Grobu. 

V  letech 1968–1977 jsou 
střídány úspěšné roky v I. třídě 
s  roky méně úspěšnými. Stále 
však hrajeme I.  třídu. Dorostu 
se podařilo v roce 1972 postou-
pit do  I.  třídy. Zvýšený zájem 
žáků o fotbal je vyvolán v roce 
1973 potřebou vytvořit dvě žá-
kovská družstva. Tento krok se 

kladně projevuje po  celá další 
desetiletí ve výchově nastupují-
cí fotbalové generace. 

Rok 1977 je významný osla-
vami 70.  výročí naší existence. 
Fotbalisté sehrávají přátelská 
utkání, jsou organizovány tur-
naje pro všechny věkové ka-
tegorie. V  mládežnických ka-
tegoriích se představují žáci 
Zbrojovky Brno, ZKL Brno, 
dorostenci Zbrojovky Brno, 
KPS a  výběry Jihomoravského 
kraje a  okresu Brno-venkov. 
A  mužstvo sehrává přátelská 
utkání s KPS Brno, rakouským 
mužstvem FC Radio Fürsten-
feld, Družstevníkem Slovenský 
Grob. Dále se uskutečnily tur-
naje a  přátelská utkání s  muž-
stvy nejbližšího okolí. Hosty 
TJ  Čechie byly i  takové osob-
nosti jako Josef Masopust a Ka-
rel Kroupa, tehdy trenér a hráč 
Zbrojovky Brno a reprezentant 
ČSSR. Fotbalová činnost je 
řízena 17členným výborem, 
na čele s předsedou Jaroslavem 

A mužstvo v Laa a/d Thaya. Zleva: G. Hvězda, Z. Rotal, J. Neklapil, B. Dvořák, 
J. Staněk, R. Kadlíček, M. Hotárek, F. Chaloupka, J. Foral, L. Zahradník, 
L. Reichman

Čechie sedmdesátiletá. Zleva zástupci Jihomoravského fotbalového svazu – M. Zezula, 
J. Chatrný, G. Hvězda
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Chatrným, kterého v roce 1978 
střídá Jaroslav Sankot.

A  mužstvo dospělých hraje 
v  okresním přeboru o  návrat 
do  I.  B třídy. Záměr se zdařil 
trenérské dvojici Jiří Chaloup-
ka a František Chaloupka, kteří 
dokázali přivést kolektiv k  ví-
tězství v OP v ročníku 1978/79. 
Soupeři v  I.  B se však ukázali 
být nad síly zastáveckých fot-
balistů a  mužstvo se po  dvou 
letech vrací zpět do  okresního 
přeboru. Udržet I. B třídu se ne-
podařilo v  sezóně 1980/81 ani 
hrajícímu trenérovi Ing. Milanu 
Klímovi, který přišel Čechii po-
moci z  Moravské Slavie Brno. 
V  kádru A  mužstva sehráli 
v tomto období nejvíce zápasů: 
A.  Šrámek, K.  Hruška, J.  Za-
hradník, J.  Sláma, P.  Urbánek, 
Z.  Malý, K.  Burian, A.  Vaněk, 
M. Zezula, V. Rousek, Z. Moř-
kovský, R.  Hampl ml., A.  Kříž 
a P. Macháček. Aktivní činnos-
ti zanechaly dlouholeté opo-
ry – Jan Foral a Zdeněk Rotal. 
B mužstvo hraje III. třídu, kádr 
mužstva je průběžně obměňo-
ván. V sestavě se potkávají fluk-
tuanti z A mužstva s dorostenci 
a staršími hráči. Kolektiv v mi-
strovských utkáních vedou An-
tonín Kocman, Ladislav Reich-
man a Karel Nekuda. 

Žákovská mužstva pod ve-
dením trenérů Vladimíra Říhy, 
Rudolfa Maršálka, Milana Hoš-
ka, Josefa Čechovského a  Lu-
boše Laichmana se nejen učí 
základy fotbalové abecedy, ale 
dosahují ve  III.  třídě a od roč-
níku 1978/79 potom v  okres-

ním přeboru kategorie starších 
žáků dobrých výsledků. Široká 
členská základna a práce trené-
rů je zúročena v  dorostu, kde 
naši chlapci hrají v tomto obdo-
bí v I. třídě. Podíl na tom mají 
trenéři a vedoucí Miloš Zezula, 
Roman Hampl  st., Ivan Pecina 
a Zbyněk Leitner. 

75  let fotbalu na  Zastávce 
v  roce 1982 si celá sportovní 
veřejnost připomenula několi-
ka vydařenými akcemi. A muž-
stvo sehrálo přátelské utkání 
s  internacionály Slavie Praha 
s výsledkem 3:2. Společně s Ba-
níkem Zbýšov jsme uspořádali 
turnaj za účasti mužstev z  teh-
dejší NDR Traktor Witichenau 
a BSG Ausbau Heyswerda. Do-
rost sehrál utkání proti ligové-
mu dorostu Zbrojovky Brno. 
Pro žáky byl uspořádán veliko-
noční turnaj za účasti dvou vý-
běrů okresu Brno-venkov a Ba-
níku Zbýšov. Pro staré pány je 
od roku 1981 organizován tur-
naj na počest dlouholetého hrá-
če a funkcionáře Čeňka Staňka. 

Turnaj se konal každoročně až 
do  roku 1987 a  jeho vítězi se 
stala mužstva Čechie Zastávka 
v  letech 1981, 82, 85 a  87, Ba-
níku Zbýšov v letech 1983 a 84 
a Slovanu Rosice v roce 1986.

Nově zvolený 13členný výbor 
v čele s předsedou Augustinem 
Dvořákem musí však v  tom-
to období řešit celkový pokles 
výkonnosti v  jednotlivých 
mužstvech. Došlo k  poklesu 
tréninkové morálky, B  muž-
stvo sestoupilo do  základ-
ní třídy, snížila se i  základna 
mládežnických kolektivů. Přes 
tyto problémy se A  mužstvo 
stává vítězem českého poháru 
v okresu. Oddíl navázal kontakt 
s  oddílem Traktor Witichenau 
z  NDR. V  letech 1983 a  1986 
jsme byli v NDR. Tyto návštěvy 
měly dobrou sportovní i spole-
čenskou úroveň, zejména pak 
v  roce 1986, kdy jsme Witi-
chenau navštívili u  příležitosti 
700. výročí založení města. Fot-
balisty z Witichenau jsme u nás 
opět přivítali v roce 1987.

19. 6. 1982, Čechie–Slavie Praha internacionálové 3:2
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V  ročníku 1983/84 dochází 
ke změně ve vedení A mužstva, 
trenérských funkcí se ujímají 
bývalí hráči Antonín Kocman 
a Antonín Kříž spolu s vedou-
cím mužstva Karlem Neku-
dou. Na  podzim 1985 přebírá 
trenérskou funkci Miloš Ze-
zula. Výroční schůze volí nový 
11členný výbor, jehož předse-
dou se stává Antonín Kříž, kte-
rý současně pracuje u mladších 
žáků. B  mužstvo pod vedením 
Ladislava Reichmana a  Jiří-
ho Pololáníka hraje po  celou 
dobu převážně ve  III.  třídě se 
střídavými úspěchy, bez sestu-
pových problémů. Základ tvoří 
především starší hráči se zkuše-
nostmi z  A  mužstva a  několik 
kmenových hráčů. Družstvo 
dorostu se po celé období potý-
ká s  nestabilním kádrem. Jako 
trenéři u něj pracují Ivan Pecina 
a Zbyněk Leitner. Po dvouletém 
působení v  I.  třídě v  ročnících 
1981/82 a  1982/83 se družstvo 
vrátilo do  okresního přeboru. 
Ani zde se však nedokázalo 
udržet a po ročníku 1986/87 se-

stoupilo až do  III.  třídy okres-
ní soutěže. Žákovská družstva 
jsou systematicky vedena zku-
šenými trenéry Maršálkem, 
Říhou, Laichmanem, Křížem 
a  Čechovským. Starší a  mladší 
žáci hrají se střídavými úspěchy 
v okresním přeboru.

80  let fotbalu na  Zastávce 
si v  roce 1987 připomínáme 
několika sportovními akcemi. 
Patří mezi ně v  květnu uspo-
řádaný turnaj mladších žáků 
za účasti Zbrojovky Brno, výbě-
rů JM kraje a okresu Brno-ven-
kov a domácí Čechie. Memori-
álu Čeňka Staňka se zúčastnila 
mužstva starých pánů Slovanu 
Rosice, Sokola Pravlov, Čechie 
a jedenáctka rozhodčích okresu 
Brno-venkov. 27. 6. 1987 jsme 
sehráli přátelské utkání s odbo-
rářským mužstvem AZNP Mla-
dá Boleslav, v předzápase mohli 
občané Zastávky a příznivci ko-
pané zhlédnout atraktivní utká-
ní ženské kopané mezi mužstvy 
Ingstavu Brno a  Olomouce. 
V  následujícím týdnu přivíta-
li místní fotbalisté své přátele 

z  Traktoru Witichenau a  byla 
sehrána přátelská utkání mezi 
A  mužstvy a  starými pány. 
V neděli 5. 7. se uskutečnil tur-
naj, ve  kterém se střetli muži 
TJ  Čechie  A, Traktor Witiche-
nau a Sokol Říčany.

Soutěžní ročník provází 
nestabilita ve  vedení A  muž-
stva. Jako trenéři krátkodobě 
působí Vladimír Rousek, Mi-
loš Zezula a  Ladislav Pospíšil. 
Technické záležitosti zajišťuje 
Karel Nekuda ve funkci vedou-
cího mužstva. Z  kádru odešel 
k 1. 1. 1987 dlouholetý brankář 
Aleš Šrámek a k 1. 7. téhož roku 
jej do  Baníku Zbýšov následo-
val i  Pavel Urbánek. Ze Slova-
nu Rosice přišel František Čáš. 
Mužstvo nedokázalo v průběhu 
celé soutěže najít správný zápa-
sový rytmus. Střídalo perfekt-
ně odehrané zápasy se zápasy 
vyloženě odevzdanými. U  jed-
notlivců byla patrná nestabilní 
forma. Soutěž skončilo A muž-
stvo na  13. místě a  následoval 
sestup do  okresního přeboru 
Brno-venkov. V  létě 1988 se 
podařilo po složitých jednáních 
získat pět vojáků z VAAZ Brno 
a dva z VÚ Zbraslav. K mužstvu 
přichází k trenéru L. Pospíšilo-
vi Karel Hruška a jako vedoucí 
mužstva Jan Paseka. 

Hned od  počátku nového 
ročníku 1990/91 bojuje Čechie 
o  čelo tabulky. Tento ročník je 
o to složitější, že areál TJ Čechie 
prochází od  března 1991 ná-
ročnými stavebními úpravami, 
které si vyžádaly mnoho dobro-
volné práce nejen funkcionářů 

16. 6. 1991, Babice u Rosic, vítěz okresního přeboru A mužstvo Čechie.  
Stojí zleva: J. Paseka, P. Holík, M. Marek, R. Křivánek, B. Leitner, P. Severýn, 
J. Zouhar, M. Zezula, M. Zezula, L. Pospíšil, K. Hruška. Klečí zleva: Z. Švarba, 
P. Mikláš, V. Klos, L. Krejčí, R. Volf, A. Vaněk, V. Novák, J. Bohuslav
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a  příznivců, ale i  samotných 
hráčů. Postupně je likvidována 
atletická dráha, jednotlivé výse-
če a v květnu i fotbalové hřiště. 
Poslední domácí zápasy Čechie 
sehrála na  hřišti v  Babicích. 
O  to radostnější bylo vítězství 
v  posledním zápase, které po-
tvrdilo vítězství v  okresním 
přeboru a postup do  I. B třídy 
Jihomoravské župy. Kus práce 
odvedl celý kolektiv pod vede-
ním Karla Hrušky, Ladislava 
Pospíšila a Jana Paseky.

O obnovu kurtů se občas po-
kusili někteří nadšenci, avšak 
bez velkých úspěchů přede-
vším pro finanční náročnost. 
V  dubnu 1980 projevilo něko-
lik nadšenců a příznivců tenisu 
z  družstevních bytovek zájem 
renovovat starý kurt, připravit 
ho pro rekreační tenis. Do kon-
ce roku byl dán do  provozu 
starý kurt, byla postavena cvič-
ná zeď a  upraven terén kolem 
ní. Byl vytvořen již skutečný 
tenisový oddíl s  pětičlenným 
výborem ve složení Jiří Sysel – 
předseda a členové Pavel Duda, 
Jiří Hájek, Richard Jura a  Petr 
Kroutil. V  roce 1981 začala 
skutečně výstavba tenisového 

areálu. Byla navezena škvára 
na dva nové kurty, dělala se ka-
nalizace, pracovalo se na  dre-
nážování, stavěly se ploty. Ně-
kteří členové tenisového oddílu 
TJ  Čechie zde odpracovali ne 
desítky, ale stovky brigádnic-
kých hodin. Je nutné jmenovat 
především Jiřího Sysla, který 
byl skutečně hnacím motorem 
celé akce, Richarda Juru, Pavla 
Dudu, Ladislava Benešovské-
ho, Petra Kroutila, Lubomíra 
Matouška, Karla Kočího st., 
Františka Chatrného, Zdeňka 
Křivánka, Zdeňka Dobrovol-
ného, Dušana Hvězdu, Zdeňka 
Rotala a mnohé další. Tito lidé 
tvořili základ nového tenisové-

ho oddílu. První oddílový pří-
spěvek byl stanoven na  50 Kč 
za rok. Pro potřebu oddílu byla 
zakoupena lajnovačka, sítě, vy-
budovaly se lavičky, vše se dě-
lalo pro to, aby se vedle brigád-
nické práce mohl tenis rozvíjet 
na kurtu č. 1. V tomto roce bylo 
odpracováno na 900 brigádnic-
kých hodin. 

Stavební činnost vyvrcholila 
v roce 1982. Byl takřka dokon-
čen tenisový areál, na  kterém 
bylo odpracováno členy teni-
sového oddílu 2800 brigád-
nických hodin. Celý areál byl 
budován v  letech 1980–1987 
z  dotací ČSTV, České pojiš-
ťovny za přispění místních zá-
vodů, především ŠZ Zastávka, 
OSP středisko Zastávka, VKD 
Zastávka, ČSAD Rosice, RUD 
Zbýšov, JZD Zakřany a dalších. 
Po  této velké práci, se zapojili 
zastávečtí tenisté do  okres-
ních soutěží. Zájem byl velký, 
a  proto byla přihlášena hned 
tři družstva – družstvo dospě-

Tenisový oddíl
Tenis se hrál rekreačně na stadionu Čechie již za I. republiky 
na jednom kurtu. Po válce byl kurt obnoven, družstvo tenisu 
začalo hrát i soutěžní utkání. Dnes však již nedokážeme 
zmapovat jak aktivní hráče této generace, tak ani soutěže. 
S krátkými přestávkami činnost oddílu probíhala až do roku 
1963. Kurt začíná postupně zarůstat travou.

Duben 1991, zahájena rekonstrukce stadionu
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lých, družstvo dorostu a  druž-
stvo žáků. Vstup byl poměrně 
úspěšný  – družstvo dospělých 
skončilo na  druhém místě 
a  družstvo žáků ve  své soutěži 
dokonce zvítězilo. Právě mezi 
žáky se objevilo několik vý-
razných talentů – Renek Rotal, 
Pavel Sysel, Jana Dundelová 
a později i Michaela Jurová. Již 
v  této době patřily zastávecké 
kurty k  nejhezčím a  nejlépe 
udržovaným v  kraji. Zásluhu 
na  tom měl především Zde-
něk Rotal, který se o  ně vzor-
ně staral. Rok 1984 byl rokem 
úspěchu dospělých. Tehdy se 
do  obce přistěhoval pan Bo-
humil Novák, který hrál tenis 
na podstatně vyšší úrovni, než 
jsme v  Zastávce byli zvyklí. 
Hrou s ním rostla naše úroveň 
a jeho účast v družstvu zname-
nala postup do  vyšší soutěže. 
Družstvo pod vedením Pavla 
Dudy ve  složení Bohumil No-
vák, Pavel Urbánek, Ladislav 
Benešovský, PhDr.  Petr Krou-
til, Ing.  Jana Pokorná a  Irena 
Hvězdová postoupilo do mezi-
okresního přeboru a  vůbec se 
v něm neztratilo. V té době prá-
vě do družstva přišel Pavel Ur-
bánek, který díky svému mládí 
i  nespornému sportovnímu 
talentu velmi brzy začal hrát 
vedle Bohuše Nováka v  druž-
stvu dominantní roli. Soupeři 
našich tenistů jsou mužstva 
z  Blanska, Letovic, Kunštátu, 
Boskovic, Adamova, Čebína, 
Chudčic a dalších obcí.

V roce 1985 se oddíl soustře-
dil především na práci s mladý-

mi adepty bílého sportu. Byla 
otevřena tenisová škola a čekali 
jsme velký zájem rodičů a dětí. 
Zájem skutečně byl, ale jen asi 
jeden měsíc. Tenis je sport tech-
nicky velmi náročný a vyžaduje 
od  malých adeptů velké úsilí, 
které zpočátku nepřináší tako-
vé uspokojení a rychlé pokroky 
jako v  některých kolektivních 
sportech. Vyžaduje to mnoh-
dy i  osobní nasazení rodičů 
a někdy i  trochu sebeodříkání. 
Když rodiče zjistili, že je nutné 
se svým dětem také individuál-
ně věnovat, brzy ztratili zájem 
a po nich přestaly na kurty do-
cházet i jejich děti. 

V následujících letech nedo-
šlo v  oddíle tenisu k  nějakým 
významným změnám. Od-
chod Bohumila Nováka v roce 
1989 ze Zastávky se projevil 
sestupem družstva dospělých 
do  okresní soutěže. Lepších 
výsledků dosahovala pouze 
družstva žáků a  dorostenců. 
Bohužel ani z  této kategorie 
nepřišlo mnoho nových posil 
do družstva dospělých. V práci 
s mládeží je však nutné zmínit 
činnost pana Ladislava Bene-
šovského a dr. Milana Kudláč-
ka, kteří družstvu žáků i  do-
rostu věnovali desítky hodin. 
V těchto letech se také členové 
tenisového oddílu rozhodují-
cím způsobem podíleli na  vý-
stavbě víceúčelového asfaltové-
ho hřiště.

V  roce 1994 vzniklo „B“ 
družstvo dospělých, kde hráli 
především bývalí dorostenci. 
V  roce 1995 měl oddíl v  sou-

těžích družstvo žáků, „A“ 
družstvo dospělých ve  složení 
Urbánek, Benešovský, Kud-
láček, Duda Petr, Hlaváčková 
a  Kocmanová a  družstvo „B“, 
které bylo složeno z  profesorů 
zastáveckého gymnázia v sesta-
vě Kroutil, Malý, Hejda, Šmíd 
a Radka Svobodová. „A“ druž-
stvo dospělých znovu postou-
pilo do meziokresního přeboru 
a „B“ družstvo vyhrálo okresní 
soutěž 3+1 a postoupilo do me-
ziokresní soutěže. V  roce 1996 
„A“ družstvo sestoupilo do me-
ziokresní soutěže a „B“ družstvo 
se v této soutěži udrželo. V roce 
1997 se v  rámci soutěže usku-
tečnilo derby obou družstev.

Je třeba s potěšením konsta-
tovat, že zastávecké kurty plní 
funkci především rekreační, 
neboť sem přichází mnoho lidí 
zahrát si jen tak pro radost a pro 
kondici. Občané ze Zastávky 
a  okolí zde mohou najít krás-
nou možnost využití volného 
času, sportovci z ostatních od-
dílů Čechie vhodný doplňkový 
sport. K tomu slouží i moderně 
upravené prostředí s  možností 
společného posezení. Soutěžní 
utkání v  meziokresních sou-
těží v  současné době již hraje 
nová generace, která na  kur-
tech vyrostla od  svého mládí. 
Zkušenosti a  elán stále předá-
vají především Pavel Urbánek 
a Zdeněk Rotal, bez kterého si 
nikdo na Zastávce provoz teni-
sového areálu nedokáže před-
stavit.

Bořivoj Vinohradský, 
předseda TJ Čechie Zastávka
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Celkem se ho zúčastnilo 
22  dětí pod vedením pěti ve-
doucích. Program tábora byl 
zaměřen nejen na  činnosti 
spojené s  požární ochranou, 
tak jak by všichni očekávali 
od  tábora určeného pro mla-
dé hasiče, ale naopak většina 
času byla věnována společným 
hrám, výletům po  kulturních 
památkách a krásné okolní pří-
rodě. 

Pro nastínění zmíním jen ty 
nejzajímavější  – soutěž o  miss 
hasičku a  missáka tábora 
2007, šikulu a  šmudlu tábo-
ra, celotáborová soutěž, kde 
vítězilo celé družstvo, která 
byla složena z  mnoha malých, 
ale na  body velice důležitých 
soutěží. Z  výletů to byly výlet 
na  hrad Pernštejn, na  tišnov-
skou rozhlednu, do  jeskyní 
na kopci zvaném Kateřina, ná-
vštěva profesionálních hasičů 
na  stanici v  Tišnově a  mnoho 
dalších. Již mezi tradiční akce 
patří hraní si s  hasičkou tech-
nikou našich hasičů, kteří nás 
přijeli navštívit. Děti si zkusily 
práci s vybavením vozidel, ha-
šení za pomocí útočných prou-
dů „C“ a použití zbrusu nového 

vysokotlakého hašení z vozidla 
DA 16/L-1 Iveco Daily, které 
je u  našeho sboru teprve půl 
roku. 

Samozřejmě, že na  každém 
táboře nesmí chybět diskoté-
ka, malování a  také soud, kte-
rý zhodnotí práci vedoucích 
po  celou dobu konání tábora. 
I když se všichni vedoucí báli, 
co si pro ně děti při soudu při-
pravily, nakonec vše dopadlo 
dobře a děti byly ve svých roz-
sudcích mírné a jejich rozsud-
ky byly úsměvné, tedy alespoň 
plnění zadaných úkolů. 

O stravu se nám pečlivě sta-
rali pracovníci Školícího stře-
diska HZS Jihomoravského 
kraje, za což bychom jim chtěli 
touto cestou velmi poděkovat. 
My si vlastně ten týden jen 
krásně hráli a užívali sluníčka. 
Ke  krásně stráveným chvílím 
na táboře nám přispělo jak za-
půjčení sportovního vybavení 
samotného areálu, tak i skákací 
trampolína obce Zastávka a ba-
zén našeho hasičského sboru.

Po  týdnu stráveném v  pro-
středí Tišnovska jsme se vrátili 
všichni zdraví a  já věřím, že 
i  spokojení. Ostatně spokoje-

nost byla vyjádřena úsměvy 
na  tvářích těch nejhlavnějších 
účastníků tábora  – dětí, které 
slíbily, že příští rok se zase se-
jdeme na táboře. 

Poděkování za pomoc 
s uspořádáním tábora pro 
mladé hasiče:

 • Obci Zastávka
 • Členům hasičského sboru 

Zastávka a Přísnotice
 • Krajskému ředitelství 

Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského 
kraje

 • Všem zaměstnancům 
Školícího střediska HZS 
JmK v Tišnově

 • Profesionálním hasičům 
stanice HZS PS Tišnov

V neposlední řadě bych chtěl 
poděkovat všem vedoucím, 
kteří se zasloužili o bezproblé-
mový průběh tábora. Poděko-
vání také patří všem dětem, 
které se tábora zúčastnily, a  to 
za  jejich pěkné chování jak 
v  areálu Školícího střediska, 
tak i na výletech, kdy nemuselo 
být řešeno ani jedno zranění či 
jiné neslušné chování vůči své-
mu okolí.

Zdeněk Milan,  
starosta hasičského sboru

TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ – 
TIŠNOV 2007
Hasičské sbory Zastávka a Přísnotice již dva roky společně 
pořádají tábor pro mladé hasiče. V letošním roce byl 
tábor uspořádán v termínu od 21. 7. 2007 do 28. 7. 2007 
v areálu Školícího střediska Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje v Tišnově.
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Projekt byl realizován v pro-
storách Mateřské školy Babice 
u Rosic. Mateřská škola Babice 
u Rosic je jediným školským za-
řízením v obci a je významným 
volnočasovým centrem. Mateř-
ská škola je však i  kulturním 
a  osvětovým střediskem obce 
(pořádání výstav, besídek, spor-
tovních a zájmových aktivit). 

Díky projektu byl vytvořen 
živý plot v délce 50 metrů po-
dél severní strany školní zahra-
dy s dětským hřištěm. Na rea-
lizaci živého plotu bylo použito 
62 sazenic tújí Okcident Halis. 
Sazenice živého plotu byly za-
mulčovány.

Kromě estetického hledis-
ka došlo i  ke  zkvalitnění bez-
pečnosti a  to způsobem, který 
pomáhá zkvalitnění životního 
prostředí. Projekt však pod-
pořil i zájem veřejnosti o dění 
a  stav mateřské školy v  obci 
Babice. Rodiče a  veřejnost se 
zapojili do  všech fází projek-
tu, což napomohlo ke  zkvalit-
nění nejen prostředí ve  škole, 
ale též k  zájmu o  věci veřejné 
v  souvislosti se životním pro-
středím (úklid starých skládek, 

podpora výsadba zeleně,  …) 
a  v  neposlední řadě i  ke  zvý-
šení vzájemných neformálních 
kontaktů mezi všemi subjekty, 
které se na realizaci podílely.

Projektem se podařilo do-
sáhnout cíle, kterým bylo 
zkvalitnit prostor pro hry pře-
devším dětí předškolního věku 
s  důrazem zejména na  funkč-
nost, estetiku a  bezpečnost. 
Projekt zajistil významné 
zlepšení vzhledu tohoto pro-
stranství, ale také díky němu 
vznikl prostor, který umožňuje 
vzájemné setkávání občanů se 
svými dětmi. 

Mateřská škola a obec Babi-
ce chce i  v  budoucnu pokra-
čovat v  trendu budování této 
budovy jako skutečného cent-
ra společenského života v obci. 
Připravuje se rekonstrukce bu-
dovy, která zajistí zkvalitnění 
energetického provozu budovy 
a  dobudování školní zahra-
dy odpočinkovými plochami 
s využitím i pro dospělé.

Dovolte mi, abych ještě jed-
nou využila tuto příležitost 
a  poděkovala Nadaci Partner-
ství za pomoc při realizaci na-
šeho projektu.

Anežka Pospíšilová,  
vedoucí učitelka  

Mateřské školy  
Babice u Rosic

MATEŘSKÁ ŠKOLA BABICE
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás krátce seznámila s projektem 
„Krásné prostředí školní zahrady pro naše děti“, který se 
uskutečnil v Mateřské škole Babice u Rosic díky příspěvku 
Nadace Partnerství ve výši 10 000 Kč.





Chudocup

Den dětí v Zastávce
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