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Vážení čtenáři, v předposledním čísle ZZ v tomto 
roce se můžete dočíst o dění v naší obci hned v ně-
kolika oblastech.

V  rubrice Obec informuje jste si již zvykli 
na  Usnesení ze ZO, dále zde naleznete informace 
o  dotačních aktivitách Skupiny ČEZ v  naší obci 
a okolí. Na aktuální téma se již počtvrté podíváme 
do  historie TJ Čechie Zastávka. Článkem na  po-
kračování o  historii dolu Julius nám opět přispěl 
Vlastivědný spolek a nově také informuje o aktivi-
tách Domova pro seniory. V rubrice školství se již 
tradičně objevují články ze základní školy a DDM 
Zastávka. S  činností základní umělecké školy Vás 
seznámí nejen text článku, ale i spousta fotografií.

Věříme, že podzimní atmosféru konce roku si 
snažíte zpříjemnit mnoha aktivitami, mezi něž, jak 
doufáme, patří i čtení Zpravodaje.

U dalšího čísla nashledanou se těší Vaše redakce.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 29. 8. 2007
Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

 1. uzavření smlouvy o  budoucí 
smlouvě nájemní s paní Janou 
Lackovou a Julianem Vladem 
na byt v č. p. 76 po paní Olze 
Oláhové

 2. rozpočtové opatření č.  7 
a 8/2007

 3. obecně závaznou vyhlášku 
č.  1/2007, kterou se mění 
a  doplňuje obecně závaz-
ná vyhláška obce Zastávka 
č. 4/2006 o místním poplatku 
za  provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů 

 4. obecně závaznou vyhlášku 
č.  2/2007, kterou se mění 
a  doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 5/2006 o místních 
poplatcích

 5. výsledky mimořádné inven-
tarizace pozemků

 6. cenovou mapu pro prodej 
pozemků v obci Zastávka (viz 
příloha)

 7. aby Základní škola a Mateřská 
škola T. G. Masaryka Zastáv-
ka, okres Brno-venkov uza-
vřela smlouvy na pronajmutí 
ploch školy s  firmami GTS 
Novera  a. s., T-Mobile Czech 
Republic  a. s., Oskar Mobi-
le a. s. na dobu neurčitou

 8. poskytnutí příspěvku na čin-
nost ve výši 30 000 Kč TJ So-

kolu Zastávka (dokončení 
opravy podlahy v sokolovně); 
příspěvek je součástí rozpoč-
tového opatření č. 8/2007

 9. revokaci usnesení ze dne 
27. 6. 2007 ve věci prodlouže-
ní nájemní smlouvy pro pana 
Miroslava Šandora, Stará osa-
da 9

 10. přijetí dotace z JmK a z MMR 
na  výstavbu komunikační 
zóny a  uzavření smlouvy 
o dílo s firmou Stafiz – K

 11. přijetí dotace z MMR na vý-
stavbu komunikace, par-
kovacích ploch a  chodníků 
v lokalitě Havířská a uzavření 
smlouvy o dílo s firmou Uni-
vers s.r.o.

 12. vydání souhlasného stanovis-
ka ke změně Územního plánu 
č. III ÚPN SÚ Zastávka

 13. záměr prodeje části parcely 
č. 319/1 a 315/7

 14. prodej parcel č. 356/13, 31 m2 
za 100 Kč/m2 a náklady pro-
deje

 15. prodej části parcely č. 135/2, 
550 m2 a náklady prodeje

 16. prodej parcel č. 159/3 172 m2 
za  100 Kč/m2 a  p.  č.  159/4, 
254 m2 za 500 Kč/m2

 17. záměr prodeje p.  č.  191/2 
o výměře 241 m2

 18. záměr prodeje pozemku 
p. č. 190/3 o výměře 191 m2 
a p. č. 190/4 o výměře 13 m2

 19. záměr pronájmu pozemku 
p. č. 163/1

 20. záměr pronájmu pozemku 
p. č. 199/1 a 199/27

 21. platnost prodeje p.  č.  77/1 
panu Pružinovi

 22. smlouvu o  převodu práv 
a povinností vyplývajících ze 
smlouvy o  budoucí smlouvě 
kupní uzavřené mezi obcí 
Zastávka a  manž. Hradílko-
vými dne 24. 10. 2000 na byt 
č. 7 v domě č. p. 568 na pana 
Trunkáta

 23. uzavření nájemní smlouvy 
na byt č. 7 v domě č. p. 568 
mezi obcí a p. Trunkátem.

Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:

 1. vybudování plotu okolo 
domu č. p. 238

 2. dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě č. 569/2

 3. dodatek č.  1 ke  smlouvě 
o  budoucí smlouvě kupní 
č. 569/2.

Zastupitelstvo bere 
na vědomí:

 1. zprávy o činnosti výborů za-
stupitelstva a  komisí starosty 
obce

 2. návrh vzniku příspěvkové or-
ganizace DDM

 3. informaci o stavu pohledávek 
a závazků k 29. 8. 2007.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 26. 9. 2007

Zastupitelstvo ukládá:
 1. starostovi obce učinit kroky 

ke  vzniku přísp. organizace 

(zřizovací listina, konkurs, 
obchodní rejstřík,…)

 2. tajemnici OÚ učinit nezbytné 

kroky směřující k  uvolnění 
bytu pana Miroslava Šandora 
na adrese Stará osada 9.

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

 1. zřízení příspěvkové organi-
zace – Dům dětí a  mládeže 
Zastávka, okres Brno-venkov

 2. zřizovací listinu příspěvkové 
organizace – Dům dětí a mlá-
deže Zastávka, okres Brno-
venkov

 3. záměr bezúplatného převodu 
nemovitého majetku Jihomo-
ravského kraje na  Obec Za-
stávka (darovací smlouva)

 4. stanovy Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice.

 5. a  podporuje kroky pana 
hejtmana Jihomoravského 
kraje Ing.  Stanislava Juránka 
vedoucí k udržení akceschop-
nosti pluku CO v Bučovicích

 6. zřízení pracovního místa 
referenta obecního úřadu 
a navýšení počtu pracovníků 
obecního úřadu o  1,00 pra-
covního úvazku s  platností 
od 1. 1. 2008

 7. přijetí dotace z  rozpočtu Ji-
homoravského kraje ve  výši 
150 000  Kč na  vypracování 
projektové dokumentace pří-
stavby základní školy jako 
centra celoživotního vzdělá-
vání se zaměřením na sociál-
ně vyloučené skupiny

 8. příspěvek na  činnost mysli-
veckého sdružení Bažant (pří-
spěvek byl začleněn do rozp. 
opatření č. 9/2007)

 9. příspěvek na  činnost mažo-
retek Anife Rosice (příspěvek 
byl začleněn do rozp. opatření 
č. 9/2007)

 10. uzavření smluv se sportov-
ními, spolkovými a  dalšími 
organizacemi v  roce 2007 
včetně jejich dodatků (viz pří-
loha)

 11. uzavření dohody o  převodu 
práv a  povinností vyplývají-
cích ze smlouvy o  budoucí 
smlouvě kupní, mezi pře-
vodcem p. Petrem Šrámkem 
a nabyvatelkou p. Evou Šrám-
kovou a dále uzavření nájem-
ní smlouvy na byt č. 8 v domě 
č. p. 568

 12. uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí o  zřízení práva od-
povídajícího věcnému bře-
menu mezi smluvními stra-
nami obcí Zastávka a E. ON 
Distribuce, s. r. o. 

 13. opravu v usnesení zastupitel-
stva obce ze dne 25. 4. 2007, 
bod 10. – budoucí nabyvatelé 
RSDr.  Petr Zoufalý a  Emílie 
Zoufalá.

Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:

 1. revokaci svého usnesení ze 
dne 26.  8.  2007 a  neschva-
luje uzavření nové nájemní 
smlouvy

 2. uzavření podnájemní smlou-
vy panu Arnoštu Oláhovi.

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

 1. informaci starosty o  aktivi-
tách Mikroregionu Kahan 
dso

 2. inventarizaci hospodářských 
prostředků v  majetku obce 
za rok 2007

 3. informaci starosty o průběhu 
realizace některých význam-
ných aktivit obce.

Zastupitelstvo obce 
ukládá:

 1. ukládá starostovi obce vypra-
covat formulář na dotační ří-
zení prostředků obce, které by 
obec poskytovala na podporu 
činnosti organizací, spolků 
a dalších skupin.
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Za přispění Nadace Partner-
ství a  jejího zaměstnance pana 
Luboše Kaly, kteří nám tyto 
cyklostezky vyznačili, se poda-
řilo vytvořit v  našem regionu 
turistický produkt, jež nám do-
posud chyběl. 

Slavnostní otevření této cyk-
lostezky se uskutečnilo v sobo-
tu 22. září 2007 na přestupním 
terminálu IDS v Zastávce, kte-
rý je rovněž výchozím místem 
obou cyklotras. Skupina ČEZ 
poskytla na  toto slavnostní 
otevření řadu upomínkových 
předmětů a reklamních banne-
rů. Na  úvodní jízdu se vydalo 

téměř padesát cyklistů všech 
věkových kategorií, kteří obdr-
želi účastnický list včetně map-
ky obou cyklostezek.

Myslím si, že jízda na  kole 
Zastávkou a  dalšími obcemi je 
nejenom příjemný sportovním 
zážitkem, ale že se cyklistům 
otevírají i krásná místa, krásné 
vyhlídky, které v našich obcích 
nesporně existují.

Již nyní se všichni těšíme 
na  jarní otevírání této cyklos-
tezky, kde budou cyklisty v kaž-
dé z  členských obcí očekávat 
další příjemná překvapení.

Jsem upřímně rád, že Sku-
pina ČEZ a  Jaderná elektrárna 

Dukovany podporují aktivity, 
které přivádí do našich obcí tu-
risty, aby se i oni seznámili s his-
torií, s pamětihodnostmi, s pří-
rodou a  dalšími zajímavostmi 
v našich obcích. Jménem všech 
členských obcí Mikroregionu 
Kahan dso si ještě jednou do-
voluji poděkovat Skupině ČEZ 
za poskytnutí přípěvku ve výši 
350 000 Kč.

Petr Pospíšil, předseda 
Mikroregionu Kahan dso

STEZKY PERMONÍKŮ
V roce 2007 obdržel Mikroegion Kahan dso, jehož členem je 
i obec Zastávka, finanční prostředky ve výši 350 000 Kč v rámci 
reklamního sponzoringu od Skupiny ČEZ na propagaci Stezek 
permoníků, což jsou cyklostezky, které prochází členskými 
obcemi Mikroregionu (Zastávka, Babice, Zbýšov, Lukovany, 
Vysoké Popovice, Příbram, Zakřany).
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Jsme velice rádi, že Nadace 
ČEZ věnuje velkou pozornost 
volnočasovým aktivitám a že se 
nám podařilo uspět v  jimi vy-
hlášeném projektu „Oranžové 
hřiště“.

Výstavba hřišť byla realizo-
vána od května do srpna 2007. 
Hlavním dodavatelem byla 
firma MBL Brno a  i  díky této 
firmě a aktivitě pana Marka Ba-
leje se nám podařilo zrealizovat 
pěkné a potřebné dílo.

Nově vzniklý víceúčelový 
areál se skládá z hřiště s umělou 
trávou třetí generace na  futsal 
a z hřiště na volejbal, nohejbal, 
košíkovou, přehazovanou a dal-
ší sporty. To je rovněž vybaveno 
umělých povrchem. Celý areál 
je oplocen a  v  současné době 
dokončujeme osvětlení areálu, 
aby se prodloužila využitelnost 
tohoto zařízení.

Vzhledem k tomu, že o nový 
sportovní areál je nezbytné pe-

čovat tak, aby mohl sloužit co 
nejdéle, je nutné, aby se při jeho 
využívání dodržovala základ-
ní pravidla. Ta jsou uvedena 
v provozním řádu, jehož výtah 
je součástí čtvrtého čísla Zpra-
vodaje.

Otevření oranžového 
hřiště

Naše oranžové hřiště bylo 
slavnostně otevřeno dvěma 
pěkným akcemi. Předpremi-
érou byl turnaj v  malé kopané 
za  účasti hráčů z  Pobytového 
střediska Zastávka, Pobytového 
střediska Kostelec nad Orlicí 
a hráčů Čechie Zastávka, který 
se uskutečnil ve čtvrtek 20. září 
2007.

Slavnostní otevření pak 
proběhlo v  pátek 5. října 2007 
v rámci sportovního dne míst-
ních škol. Slavnostního otevře-
ní se zúčastnila i  zástupkyně 
Nadace ČEZ, Skupiny ČEZ 
a Jaderné elektrárny Dukovany 
paní Štefánková, která ve  své 
řeči ocenila, jak pěkný areál se 
v Zastávce podařilo díky Nada-
ci ČEZ postavit. Slavnostního 
přestřihnutí pásky se vedle paní 
Štefánkové zúčastnil i  starosta 
obce Petr Pospíšil, ředitel ško-
ly Ing. Zdeněk Strnad a ředitel 
gymnázia PhDr. Petr Kroutil.

Obě otevírací akce byly plné 
pohody a  pěkných soutěžních 
utkání. A nebyly při nich důle-
žité výsledky, ale právě radost 
z pohybu. Doufám, že tomu tak 
bude co nejdéle.

Závěrem mi dovolte, abych 
ještě jednou poděkoval Nada-
ci ČEZ za  poskytnutí dotace 
ve výši 2 000 000 Kč na výstav-
bu zastáveckých oranžových 
hřišť.

Petr Pospíšil, starosta obce

ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ

V roce 2007 se nám podařilo v areálu Čechie Zastávka postavit 
dvě víceúčelová hřiště. Jejich realizace byla možná jen díky 
příspěvku ve výši 2 milionů korun, které na realizaci této akce 
věnovala Nadace ČEZ.
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Využívání hřiště
Hřiště je určeno k provozová-

ní míčových her širokou veřej-
ností všech věkových skupin. 

Hřiště je možné využít pou-
ze v předem dohodnutou dobu 
pronájmu, kterou lze domluvit 
se správcem hřiště na  uvede-
ných kontaktech.

Po  celou dobu užívání hřiště 
je pronájemce povinen dbát bez-
pečnostních předpisů a předpisů 
k ochraně majetku. 

Pronájemce je povinen dbát 
pokynů a  upozornění správce 
hřiště a  ustanovení tohoto pro-
vozního řádu. 

Provoz a správa hřiště
Poplatek za pronájem hřiště je 

stanoven:
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ  

300 KČ/HODINA
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ  

100 KČ/HODINA
Osoby ve věku do 15 let mají 

vstup na  hřiště zdarma, pokud 
není hřiště obsazeno.

Vybíráním poplatku za  pro-
váděné služby je pověřen správ-
ce hřiště, a  to před zahájením 
cvičení.

Uživatelé hřiště budou pou-
žívat   sportovní potřeby – kůly 
na  uchycení sítě, sítě, branky, 
které jsou k tomu určeny a jsou 
součástí vybavení hřiště. Uži-
vatelé si budou instalovat tyto 
potřeby sami. Pokud následuje 
hodina, kde je potřeba instalovat 
či odinstalovat tyto potřeby, ob-
jednatel je povinen předat hřiště 
včas bez výše uvedených potřeb, 
případně ve spolupráci s dalším 
objednatelem provede výměnu 
zařízení. 

Dodržování bezpečnosti 
a ochrana majetku

V  areálu hřiště je zakázáno 
jakékoliv znečišťování nebo po-
škozování vyznačené plochy.

Na víceúčelovém hřišti je za-
kázáno:
• odhazovat odpadky mimo 

místa k tomu určená
• vstupovat na hřiště v nevhod-

né obuvi – boty s hroty, s pod-
patkem

• manipulovat s  ostrými před-
měty

• jezdit na kole, koloběžce, ska-
teboardu

• používat tretry

• pobývání dětí do 10 let bez do-
provodu rodičů

• přemisťovat pevné nebo mo-
bilní zařízení mimo stanove-
ná místa

• konzumovat alkoholické nápo-
je, jiné návykové látky a  jídla 
všeho druhu

• vstupování podnapilým oso-
bám

• odhazování žvýkaček na umě-
lý povrch 

• kouření.

Provozovatel   nenese odpo-
vědnost za případné úrazy vznik-
lé ve  sportovním areálu, a  to 
i v případě použití poškozeného 
zařízení sportoviště. Současně 
neodpovídá za případnou ztrátu 
odložených věcí objednatele.

Další ustanovení
Při nedodržování tohoto 

provozního řádu může správce 
nebo jiný oprávněný pracovník 
uživatele z hřiště vykázat.

Správce:
Rotal Zdeněk – 739 447 729
Další pověřené osoby:
Milan Zdeněk – 721 553 776
Kočí Karel – 607 707 700

VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU VÍCEÚČELOVÉHO 
SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
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O B E C  Z A S T Á V K A  S I  V Á S  D O V O L U J E  C O  N E J S R D E Č N Ě J I  P O Z V A T
N A  O P E R E T U  J Á R Y  B E N E Š E

Růže z ArgentinyRůže z Argentiny
V  H L A V N Í C H  R O L Í C H  V Y S T O U P Í :

J A N  P Ř E U Č I L ,  J I Ř Í  Š T Ě D R O Ň ,  E R N E S T O  Č E K A N
A  D A L Š Í  S Ó L I S T É  H U D E B N Í H O  D I V A D L A  V  K A R L Í N Ě .

PŘEDSTAVENÍ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 25. 11. 2007 V 17.00 HODIN
VE VELKÉM SÁLE DĚLNICKÉHO DOMU. VSTUPNÉ 50 KČ.

PŘEDPRODEJ PROBÍHÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ ZASTÁVKA U PANÍ PEZLAROVÉ
A V OBECNÍ KNIHOVNĚ U PANÍ ZAHRADNÍKOVÉ.

TĚŠÍME SE S VÁMI NASHLEDANOU.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO-VENKOV
OBVODNÍ ODDĚLENÍ ROSICE

 Adresa: 665 01 Rosice, nám. Palackého č. 242
 Telefonní spojení: 546 411 019, 546 411 020
 Fax: 976 626 444
 E-mail: boooprosi@mvcr.cz
 URL: www.policierosice.eu

 Tísňová linka: 158

 Počet obyvatel trvale bydlících
 na teritoriu OOP Rosice (k 1. 3. 2007): 29 680
 Územní rozloha služebního teritoria
 OOP Rosice: 21 154,3 ha

 Vedoucí oddělení: npor. Bc. Marian Folvarčík
 Zástupce ved. oddělení: npor. Jaroslav Vyhnálek
 Policisté s územní odpovědností k obci Zastávka: prap. Josef Hlávka,
  pprap. Petr Pospíšil
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Co to je za zkratku? Skrývá se 
pod ní občanské sdružení, které 
vzniklo v Brně v roce 1997. Je to 
nestátní nezisková organizace, 
jejíž hlavní snahou je pracovat 
s  rodinami především rom-
skými. Pomoc této organizace 
nejčastěji vyhledávají lidé nalé-
zající se v obtížné sociální nebo 
ekonomické situaci, dlouhodo-
bě nezaměstnaní a nízkokvalifi-
kovaní uchazeči o práci. Pomoc 
je poskytována ve  dvou rovi-
nách. Ta první je poradenská 
a  zprostředkovatelská činnost 
při hledání a udržení si zaměst-
nání a ta druhá je vzdělávání.

V  této organizaci jsou pře-
devším mladí lidé a v letošním 
roce mělo sdružení již 34 pra-
covníků. Najdete zde terénní 
pracovníky, pedagogy, právní-
ky, sociální pracovníky, účetní 
a další profese. 

Proč je zmínka o této 
organizaci v místním 
Zpravodaji?

Protože terénní pracovníci 
této organizace pracují také 
v  naší obci. Naše obec totiž 
patří v  rámci JMK vedle měst 
jako je Brno, Hodonín, Kuřim, 
Mikulov, Hustopeče a  Bučovi-
ce k  lokalitám, ve  kterých žije 
vyšší počet občanů romské ná-
rodnosti. 

Činnost sdružení se zaměřuje 
na  mapování a  analýzu potřeb 
místních, sociálně vyloučených 
romských komunit a na podpo-
ru a vytváření podmínek ke zvy-
šování občanských, sociálních, 
ekonomických, vzdělávacích 
a  pracovních příležitostí pro 
jednotlivce nebo rodiny. Tolik 
z materiálů tohoto sdružení. 

V praxi je to však velice složi-
tý a hlavně dlouhodobý proces. 
Je vidět snahu a zájem všech za-
městnanců, většinou mladých 
lidí, o danou problematiku.  Cí-
lem je hledat další možnosti 
pro členy romské komunity 
při zapojování se do  aktivního 
pracovního života. Vzhledem 
k  tomu, že jde o  práci zdlou-
havou, kde není vidět úspěch 
hned, ale až po delším časovém 
období, je třeba jejich snahu 
hodnotit pozitivně. Hlavně 
práce s  mládeží je příslibem 
do budoucnosti, pokud má do-
jít ke změnám jak uvnitř komu-
nity, tak i ve vztahu k ostatním 
spoluobčanům v naší obci. 

Evropský rok rovných 
příležitostí

Zahájení kampaně k „Evrop-
skému roku rovných příležitostí 
pro všechny“ proběhlo 3.  září 
2007 v  prostorách budovy 
ochránce lidských práv v Brně.

Nositelem projektu, který 
vznikl na  základě vyhlášení 
roku 2007 „Evropským rokem 
rovných příležitostí pro všech-
ny“ Evropskou unií, je v  Brně 
a  v  Jihomoravském kraji ob-
čanské sdružení IQ ROMA ser-
vis – dobrovolná nestátní nezis-
ková organizace, která vznikla 
v  r.  1997. Zahájení kampaně 
se mimo ombudsmana pana 
Otakara Motejla zúčastnila také 
ministryně vlády paní Džamila 
Stehlíková.

S  přáním, aby se poselství 
tohoto projektu šířilo dále 
i  do  budoucnosti a  se zamyš-
lením, proč nápis na  logu to-
hoto projektu je cizojazyčný 
(ETHNIC FRIENDLY), když 
mohl být i  v  češtině, vystoupil 
před téměř šedesáti přítomnými 
hosty ombudsman, p.  Motejl. 

Paní ministryně mimo slova 
poděkování za pozvání a za re-
alizaci celého projektu předala 
certifikát od předsedy vlády ČR 
„Ambasadoru pro rovné pří-
ležitosti pro rok 2007“, kterým 
byl jmenován přítomný pan 
Radek Bonga (člen romské ka-
pely GIPSY CZ).

Celý projekt je mimo jiné 
také realizován ve  spolupráci 

IQ ROMA SERVIS SE PŘEDSTAVUJE
Ten, kdo v poslední době přišel na obecní úřad, si možná prohlédl 
vystavené obrázky se zvláštním nadpisem IQ Roma servis.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 11

s některými základními i střed-
ními školami a  přihlásila se 
k  němu města Bučovice, Břec-
lav, Hodonín a obec Zastávka.

V  sále sídla ombudsmana 
byla k vidění také výtvarná vý-
stavka oceněných a  vítězných 
prací „Tak to vidím já“ s diskri-
minační tématikou.

Jak bude o  zmíněném pro-
jektu informována brněnská 
a  ostatní veřejnost? V  tramva-
jích se začnou objevovat pla-
káty s  vítěznými výtvarnými 

pracemi k  dané-
mu problému, 
v  partnerských 
městech se obje-
ví výstavy těchto 
prací a  proběh-
nou další akce.

Klip skupiny 
 GIPSY CZ, taneční vystoupení 
a přátelská beseda účastníků to 
byl závěr této zajímavé spole-
čenské akce, které jsem se zú-
častnila na  pozvání organizace 
IQ Roma.

Nakonec pro vy-
světlení: značka 
Ethnic Friendly a k ní 
připojené logo, tím se 
bude moci prezento-
vat ten ze zaměstna-
vatelů, který v  certifi-

kačním procesu prokáže 
naplňování zásad rovného pří-
stupu na trhu práce všem obča-
nům České republiky ve  svém 
podniku.

Jaroslava Baštařová, členka 
Zastupitelstva obce Zastávka

…jak zkvalitnit a  zvýšit 
množství tříděného odpadu 
v  obci, aby se zlepšila kvalita 
životního prostředí a  zejmé-
na pořádek v  nejbližším okolí 
domů, chodníků a na veřejných 
prostranstvích. 

V  naší obci každý občan, 
který má na území obce trvalé 
bydliště, je povinen uhradit sta-
novenou částku za likvidaci od-
padů. Z vybrané částky se hradí 
svozové firmě náklady za odvoz 
popelnic a dále nájem a odvoz 
velkokapacitních kontejnerů, 
které najdete na  různých mís-
tech v  obci na  tzv. sběrných 
místech. 

Jak to kolem nich často vypa-
dá, to ví každý z vás, pokud sem 
chodíte a  tříděné odpady sem 
odkládáte. Po delším období už 
přetékají, zejména po  svátcích, 
a ani v jejich okolí to nevypadá 
moc esteticky. Ne každý však 
může jít a  vytříděný sběr sem 

odložit ať už ze zdravotních dů-
vodů nebo jen z  lenosti. A  tak 
končí mnoho věcí v  popelni-
cích, kde nemají co dělat.

A  teď něco málo k  jedné 
z  možností, která je odborně 
nazývána pytlový sběr odpadů. 
Pytlový sběr zajistí vyšší míru 
vytřídění a zároveň lepší čisto-
tu tříděných surovin. Občanům 
usnadňuje třídění přímo doma, 
nemusí chodit ke kontejnerům.

Obec Zastávka zkusila tento 
systém zavést a  začíná se po-
maličku rozjíždět. Na  zářijo-
vém jednání zastupitelstva byla 
předložena informativní zprá-
va o  počtu odevzdaných pytlů 
s  PET lahvemi. Možná mno-
hé odradila informace o  tom, 
že po  využití pěti pytlů, které 
domácnost obdrží bezplatně 
na  OÚ, si ostatní bude muset 
každý koupit. Na  jednání pře-
vládl názor, že pokud budou 
PET lahve vytříděny i v  jiném, 

avšak plastovém a  uzavřeném 
pytli, budou odvezeny. 

Proč zvyšovat množství vy-
tříděného odpadu?

Odpověď velice jednoduchá: 
tím, že budeme třídit více od-
pady každý doma, nemusí být 
tolik kontejnerů v obci a ušetří 
se za  jejich pronájem a  odvoz. 
Obec může potom získané 
finanční prostředky použít 
na větší podíl spolufinancování 
likvidace odpadů. Zlepší se čis-
tota kolem svozových míst a ur-
čitě se k  třídění připojí i  více 
spoluobčanů, pro které je někdy 
obtížné ze zdravotních důvodů 
nést odpady ke kontejnerům. 

Jaké máte zkušenosti, názo-
ry či návrhy k  tomuto tématu? 
Obracejte se na vaše zastupite-
le, sdělte jim vaše připomínky. 
Uvítáme je.

Jaroslava Baštařová, členka 
Zastupitelstva obce Zastávka

HLEDÁME DALŠÍ MOŽNOSTI
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INTERNACIONÁLOVÉ ČR
V sobotu 2. září 2007 proběhla v rámci oslav 100. výročí založení 

TJ Čechie Zastávka dvě zajímavá utkání. Mužstvo Čechie A změři-
lo své síly s Internacionály ČR a děvčata v barvách Čechie se utkala 
s  děvčaty z  Příbrami. Součástí sportovního odpoledne 
byly i soutěže pro děti a vystoupení mažoretek.

ŠKOLA V KNIHOVNĚ
Žáci 1. tříd byli pozváni v měsíci září do místní knihovny. Děti obdržely zdarma roční registraci. Byl 

nachystán zajímavý program, na konci si děti mohly půjčit a prohlížet knihy. Návštěva knihovny byla 
velmi zajímavá a děkujeme paní knihovnici, že nás do knihovny pozvala a všem dětem se věnovala.
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SLAVNOSTNÍ 
SCHŮZE 
KE 100 LETŮM 
TJ ČECHIE

Vyvrcholením oslav 
100.  výročí založení 
TJ  Čechie byla slav-
nostní schůze v  Děl-
nickém domě, která se 
konala 28.  září 2007. 
Ocenění za dlouhole-
tou a obětavou práci 
pro TJ předával také 
předseda ČMFS pan 
Mokrý.

Podrobnější zprávu ze všech 
akcí konaných u  příležitos-
ti 100.  výročí založení 
TJ  Čechie Zastávka na-
leznete v  posledním čísle 
Zpravodaje v tomto roce!
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TJ ČECHIE ZASTÁVKA 1907–2007 (4. díl)

Šachy 1960–1990
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Královská hra šachy se hrá-
la a  hraje stále. První písemné 
vzpomínky, které máme k  dis-
pozici, se datují k  roku 1960, 
kdy se okres Rosice začleňuje 
do  nově tvořícího se okresu 
Brno-venkov. Již v  tomto roce 
se hrál první společný přebor 
družstev, kterého se zúčastnilo 
dvanáct oddílů. V následujících 
letech vznikají na  okrese nové 
oddíly, konkurence se zvyšuje. 
Obětavým propagátorem této 
královské hry a  zakladatelem 
šachového oddílu na  Zastávce 
byl pan Leoš Roztočil. Ten si 

velice dobře uvědomil potře-
bu podchytit mladší generaci 
šachistů, což se mu časem po-
dařilo.

Přebor družstev se hrával 
pravidelně každým rokem 
v  zimních měsících každých 
čtrnáct dní v neděli podle roz-
losování se střídavým úspě-
chem pro šachisty Zastávky. Již 
v roce 1962 byl okresní přebor 
rozdělen do dvou skupin podle 
výkonnostních kriterií. Druž-
stvo Zastávky bylo v  první 
skupině. V  roce 1966 poprvé 
v okresním přeboru zvítězil od-

díl TJ Baníku Zastávka, čímž se 
začíná zúročovat obětavá práce 
vedoucího oddílu pana Leoše 
Roztočila. Pod jeho vedením 
se šachový oddíl TJ  Baníku 
Zastávka probojoval do  kraj-
ského přeboru v  roce 1968. 
V  těchto letech reprezentují 
Zastávku především tito hráči: 
Jahn, Klika, Kvasničák, Bradáč, 
Bőhm, Kubíček, Kolář, Karber, 
Roztočil. Následně v roce 1969 
odchází náš nejlepší hráč Ka-
rel Jahn do  mužstva Universi-
ty Brno. Šachový oddíl vyhrál 
ještě několikrát okresní přebor 
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a to v letech 1966, 1973 a 1976, 
v  kvalifikačních turnajích však 
neuspěl a do krajského přeboru 
nepostoupil. Naši nejlepší hráči 
Karel Jahn a František Klika zís-
kali I. výkonnostní třídu.V roce 
1982 oddíl TJ Čechie Zastávka 
opět zvítězil v  okresním pře-
boru bez jediné porážky a  po-
stoupil do  krajského přeboru. 
Od  roku 1984 hraje oddíl bez 
M.  Kunderky, který přestoupil 
do Troubska. Členové oddílu se 
scházeli každý čtvrtek na pravi-
delné tréninky v  místní soko-
lovně.

Po  zakladateli šachového 
oddílu Leoši Roztočilovi půso-
bil ve funkci vedoucího oddílu 
pan František Klika a  po  něm 
několik let pan Rudolf Klapal. 
Na  památku zakladatele oddí-
lu pořádají dlouholetí členové 
oddílu TJ Čechie Zastávka pan 
Miroslav Macholán a  pan Ru-
dolf Klapal již od  roku 1979 
pravidelný každoroční Memo-
riál Leoše Roztočila v bleskové 
hře jednotlivců. Na  jaře letoš-
ního roku, 14. 3. 2007, se konal 
již 28. ročník tohoto turnaje.

Během dlouholeté činnosti 
jsme nezapomínali ani na  vý-
chovu mladé generace. Naši 
hráči Miroslav Macholán, Ru-
dolf Klapal a  František Klika 
pořádali přednášky a  turna-
je pro žáky základních škol 
v Zastávce, Zbýšově, Zbraslavi 
a  Příbrami. S  žáky těchto škol 
byly rovněž hrány simultán-
ní partie. Převážná část členů 
oddílu se pravidelně zúčast-
ňovala turnaje v  korespon-

denční šachové hře. František 
Klika je členem okresního 
družstva v  celostátních turna-
jích. Republikových turnajů 
v  korespondenčním šachu se 
od  poloviny sedmdesátých let 
zúčastňoval i pan Milan Hošek. 
Během činnosti se zástupci na-
šeho oddílu několikrát zúčast-
nili simultánní produkce proti 
šachovým mistrům, např. proti 
Františku Blatnému a  Jakovu 
Estrinovi. 

Hovoříme-li o  šachovém 
oddílu a  jeho výsledcích, ne-
smíme zapomenout ani na vý-

sledky, kterých dosahovali naši 
nejmladší šachisté. Žákyně Iva-
na Malenková vyhrála v  roce 
1976 okresní přebor žákyň 
a v krajském přeboru se umís-
tila na  3.  místě. Dorostenec 
Karel Jahn obsazuje 12.  místo 
v  přeboru republiky v  letech 
1963 a  1965. Odchovanec na-
šeho šachového oddílu Jiří 
Sysel se již ve  svých dvanácti 
letech stává přeborníkem re-
publiky juniorů v mezinárodní 
dámě a  stává se nositelem ti-
tulu kandidát mezinárodního 
mistra. V  roce 1984, ve  svých 
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šestnácti letech, reprezentuje 
republiku na  juniorském mi-
strovství světa v  holandském 
Westhaaru, kde skončil se zis-
kem sedmi bodů na  7.  místě. 
Nejlepšího výsledku dosáhl 
několikanásobný mistr repub-
liky Jiří Sysel v roce 1999, kdy 
se na mistrovství světa ve Špa-
nělské Aatou umístil na 4. mís-
tě z 52 hráčů.

Titul okresního přeborní-
ka získali za  celé působení 
oddílu tři šachisté, a  to Karel 
Jahn, František Klika a  Miro-
slav Kunderka. Pánové Klika, 
Kunderka a  Macholán rovněž 
seznamovali širokou veřejnost 
s  šachovým děním našeho od-
dílu formou článků v okresním 
tisku, na  místních nástěnkách, 
podíleli se na  zpracování vý-

sledků okresních přeborů. 
Nutno podotknout, že šachový 
oddíl TJ  Čechie netvořili pou-
ze šachisté Zastávky, ale i další 
z okolních obcí, které jsme zís-
kali po  rozpadu jejich oddílů. 
Šachový oddíl u  nás zaniká 
postupně v  letech 1989–90. 

Dlouholetí členové TJ  Čechie 
M.  Macholán a  R.  Klapal se 
snaží královskou hru šachy 
udržovat v  určitých tradicích 
na Zastávce i v roce 2007.

Bořivoj Vinohradský, 
předseda TJ Čechie Zastávka



Umístění hráčů TJ Čechie Zastávka v okresním přeboru jednotlivců v šachu

Dle historického pořadí družstev v okresním přeboru 1961–1985 
se Zastávka umístila na 3. místě za 1. Kuřimí a 2. Troubskem.

 ROČNÍK POČET HRÁČŮ V OP UMÍSTĚNÍ, JMÉNO, BODY
 1961 .................................... 9 .................................... 7., F. Klika, 3 b
 1962 ................................... 12 ................................... 9., Bradáč, 4,5 b
 1963 ................................... 12 ...................................Bradáč odstoupil po 3. kole
 1964 ................................... 14 ................................... 2., K. Jahn, 10 b
 1965 ................................... 12 ................................... 2., K. Jahn, 9 b
 1966 ................................... 10 ................................... 1., K. Jahn, 7,5 b; 2., K. Kvasničák, 7 b; 4., F. Klika, 6 b
 1967 ................................... 12 ................................... 1., K. Jahn, 9 b.; 2., F. Klika, 9 b
 1968 ................................... 12 ................................... 1., K. Jahn, 9 b., 5. F. Klika, 6,5 b., 6. J. Kubíček, 5 b
 1969 ................................... 12 ................................... 2., F. Klika, 8,5 b
 1970 ................................... 10 ................................... 6., F. Klika, 5 b
 1971 ................................... 12 ................................... 5., F. Klika, 7 b
 1972 ................................... 12 ................................... 2., F. Klika, 9 b
 1973 ................................... 10 ................................... 6., F. Klika, 4 b
 1974 ................................... 12 ................................... 5., F. Klika, 6,5 b
 1975 ................................... 12 ................................... 8., F. Klika, 4 b; 9., M. Kunderka, 3,5 b
 1976 ................................... 12 ................................... 6., F. Klika, 6b; 12., M. Kunderka, 2,5 b
 1977 ................................... 12 ................................... 1., M. Kunderka, 9 b.; 11., F. Klika, 3,5 b.; 12., R. Odehnal, 3 b
 1978 ................................... 12 ................................... 1., F. Klika, 8,5 b; 6., M. Macholán, 5,5 b
 1979 ................................... 16 ................................... 7., F. Klika, 8,5 b; 8., M. Kunderka, 8,5 b; 10., M. Macholán, 7 b
 1980 ................................... 12 ................................... 3., M. Kunderka, 7,5 b; 8., M. Macholán, 5 b; 10., F. Klika, 4,5 b
 1981 ................................... 12 ................................... 7., M. Kunderka, 5 b; 8., F. Klika, 4,5 b
 1982 ................................... 12 ................................... 2., M. Kunderka, 8,5 b
 1983 ................................... 20 ................................... 11., F. Klika, 6 b
 1984 ................................... 14 ................................... bez naší účasti
 1985 ................................... 20 ................................... 11.–12., F. Klika, 4 b

  POČET      BODY BODY
ROČNÍK SOUTĚŽ MUŽSTEV POŘADÍ UTKÁNÍ VÍTĚZSTVÍ REMÍZ PORÁŽEK ZE ZÁPASŮ V PŘEBORU
1960–1 ........ Okr. přebor sk.A ...... 4 ..............2 .............6 ................2 ............. 2 ............... 2 ...............26 .....................6
1961–2 ........ Okr. přebor sk I. ....... 5 ..............3 .............4 ................1 ............. 0 ............... 3 ............. 17,5 ...................2
1962–3 ........ Okr. přebor sk.I. ....... 5 ..............3 .............5 ................2 ............. 2 ............... 1 ............. 21,5 ...................6
1963–4 ........ Okr. přebor ............... 8 ..............6 .............7 ................2 ............. 2 ............... 3 ............. 26,5 ...................6
1964–5 ........ Okr. přebor ............... 7 ..............2 .............6 ................3 ............. 1 ............... 2 ............. 27,5 ...................7
1965–6 ........ Okr. přebor ............... 7 ..............1 .............6 ................5 ............. 0 ............... 1 ...............33 ....................10
1966–7 ........ Okr. přebor ............... 6 ..............2 .............5 ................4 ............. 0 ............... 1 ...............23 .....................8
1967–8 ........ Okr. přebor ............... 6 ..............1 .............5 ................4 ............. 1 ............... 0 ...............26 .....................9
1968–9 ........ Kraj. přebor
1969–70 ...... Okr. přebor ............... 5 ..............3 .............4 ................2 ............. 0 ............... 2 ............. 16,5 ...................4
1970–1 ........ Okr. přebor ............... 7 ..............6 .............6 ................1 ............. 1 ............... 4 ............. 17,5 ...................3
1971–2 ........ Okr. přebor ............... 6 ..............6 .............5
1972–3 ........ Okr. přebor ............... 7 ..............1 .............6 ................5 ............. 0 ............... 1 ...............26 ....................10
1973–4 ........ Okr. přebor .............. 10 .............6 .............9 ................4 ............. 1 ............... 4 ............. 37,5 ...................9
1974–5 ........ Okr. přebor ............... 9 ..............5 .............8 ................4 ............. 1 ............... 3 ............. 37,5 ...................9
1975–6 ........ Okr. přebor ............... 9 ..............1 .............8 ................7 ............. 0 ............... 1 ...............40 ....................14
1976–7 ........ Okr. přebor ............... 8 ..............4 .............7 ................3 ............. 2 ............... 2 ............. 31,5 ...................8
1977–8 ........ Okr. přebor .............. 11 .............3 ............10 ...............7 ............. 1 ............... 2 ...............52 ....................15
1978–9 ........ Okr. přebor .............. 14 .............2 .............9 ................7 ............. 0 ............... 2 ...............50 ....................14
1979–80 ...... Okr. přebor I.tř. ........ 6 ..............2 ............10 ...............6 ............. 3 ............... 1 ...............43 ....................15
1980–1 ........ Okr. přebor I.tř. ........ 5 ..............2 .............8 ................4 ............. 1 ............... 3 ...............37 .....................9
1981–2 ........ Okr. přebor .............. 10 .............1 .............9 ................9 ............. 0 ............... 0 ........................................18
1982–3 ........ Kraj. přebor, sk.B .... 12 ............11
1983–4 ........ Okr. přebor .............. 11 .............9 ............10 ...............2 ............. 2 ............... 6 ............. 32,5 ...................6
1984–5 ........ Okr. přebor .............. 10 .............5 .............9 ................5 ............. 1 ............... 3 ...............40 ....................11
1985–6 ........ Okr. přebor  .............. 9 ..............3 .............................................................................................................11
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jménem 

zastáveckých zahrádkářů, obce 
Zastávka, základní školy v  Za-
stávce a  Vlastivědného spolku 
Rosicka-Oslavanska co nejsr-
dečněji pozval na  nultý ročník 
Dnů Zastávky, který se usku-
teční v  sobotu 27.  října 2007 
a v neděli 28. října 2007 v areálu 
Dělnického domu a v  jeho při-
lehlém okolí.

Dny Zastávky, neboli zastá-
vecký Jarmark zapomenutého 
i nezapomenutého, bude zahá-
jen v  sobotu v  10.00 tradiční 
zabíjačkou, která bude probíhat 
na  zahradě Dělnického domu. 
Hlavní program bude zahájen 
ve 14.00 hodin, kdy již budeme 
moci ochutnat první dobroty 
ze zabíjačky. Kromě toho pro-
běhne ve velkém sále Dělnické-
ho domu výstava zahrádkářů, 
na které se pochlubí svými za-
hradnickými úspěchy. V přísálí 

bude probíhat výstava Vlasti-
vědného spolku Rosicka-Osla-
vanska k  výročím dolu Julius 
a Tělovýchovné jednoty Čechie 
Zastávka ke 100. výročí založe-
ní sportovního klubu.

V  prostorách malého sálu 
Dělnického domu předvedou 
žáci základní školy pod vede-
ním Mgr. Radové své rukodělné 
dovednosti v paličkování, plete-
ní košíků, či práci s hedvábím.

V  přilehlých prostorách 
v  Dělnickém domě a  v  jeho 
okolí budou umístěny stánky 
s  keramikou, medovinou, sta-
ročeskými perníky, výrobky ze 
slámy, kartáčnickými výrobky 
a ukázky dalších zapomenutých 
i nezapomenutých řemesel.

Příjemné sobotní odpoledne 
nám zpříjemní pouliční muzi-
kanti a show s horáckým bičem, 
kterou nám ve  14.30 hodin 

předvede Mistr Evropy v  této 
disciplíně.

Nedělní program bude zahá-
jen v  10.00 hodin a  potrvá až 
do  15.00 hodin – budete moci 
shlédnout všechny výstavy 
a práce dětí našich škol.

Touto akcí bychom chtě-
li zahájit novou tradici. Dny 
Zastávky se jmenuje proto, že 
bychom byli rádi, aby se na je-
jím průběhu podílelo co nejvíc 
„Zastávčáků“, kteří by tak měli 
mít možnost se pochlubit svojí 
nespornou šikovností.

V  průběhu obou dnů bude 
zajištěno samozřejmě bohaté 
občerstvení v  restauraci Děl-
nický dům. Těšíme se s  Vámi 
na shledanou.

Jan Křivý, předseda 
Zahrádkářů Zastávka 
za všechny pořadatele

Pozvánka
DNY ZASTÁVKY ANEB 
JARMARK ZAPOMENUTÉHO 
I NEZAPOMENUTÉHO
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V měsíci srpnu jsme uskuteč-
nili zájezd pro klienty do  lázní 
Luhačovice. I  když nás při 

odjezdu vyprovázel déšť a  ne-
vlídné počasí, přímo na  místě 
jakoby mávnutím kouzelného 

proutku pršet přestalo a  vy-
kouklo na nás i sluníčko.

Prošli jsme se po  lázeňské 
kolonádě, poseděli v  kavár-
ničkách, odpočívali na  lavič-
kách ve stínu stromů a těšili se 
na oběd ve vyhlášené restauraci 
„Vyhlídka“ na  břehu Luhačo-
vické přehrady. Při procházce 
kolonádou jsme neměli štěstí 
na  nějaký léčivý pramen, ale 
na  „Vyhlídce“ naštěstí jeden 
výborný čepovali a  všem moc 
chutnal!

Celou cestou nás doprová-
zel „odpovědný ošetřovatelský 
tým“, naštěstí však jejich zásahu 
nebylo zapotřebí. Vrátili jsme se 
všichni notně unavení, ale plni 
dojmů z  krásného výletu. Vý-
let splnil nejen klientům jejich 
přání a očekávání.

Domov pro seniory 
Zastávka p.o.

ZÁJEZD DO LUHAČOVIC

Prosíme spoluobčany, kteří mají doma pře-
bytečné zbytky vlny, zda by tyto mohli darem 
věnovat našim klientům. Budou využívány 
v  kroužcích pořádaných naším domovem 
a výrobky z nich přinesou  radost všem na-
šim uživatelům.

Moc děkujeme.
Kontakt: 546 418 825

Domov pro seniory Zastávka, 
sociální oddělení

ŽÁDOST
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Výstavbu dolu Julius zahá-
jila Rosická báňská společnost 
v  roce 1870. Od  počátku byl 
důl nazýván jako „Nová šach-
ta“. Pro dozorce a horníky byly 
po levé straně náměšťské sinice 
směrem ke  Žlebům vystavěny 

domky  – tzv. „Nová kolonie“, 
dnes Nová osada.

V  roce 1876 byl důl pro-
hlouben na  úroveň II.  patra 
(138  m). V  následujícím roce 
1877 byl důl uveden do provo-
zu a  začalo se s  těžbou. První 

těžní parní stroj byl vyroben 
firmou G.  Siegl z  Vídeňského 
Nového Města. Důl Herring 
(1852–1877), těžící v  dnešní 
části Kloboučky, byl částečně 
vyřazen z  provozu, a  tak se 
„Nová šachta“ stala jedinou 

HISTORIE DOLU JULIUS 1877–1967 (1. díl)

Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

Důl Julius byl jedním 

z nejvýznamnějších dolů 

rosicko -oslavanského revíru. 

Těžní věž – vypínající se 

nad údolím obce – se stala 

po několik generací symbolem 

Zastávky. V roce 2007 si 

připomínáme hned několik 

výročí dolu. Je tomu 130 let 

od zahájení těžby (1877) 

a zároveň 40 let od jejího 

ukončení (1967).

Výročí v roce 2007
1877 – 130. výročí zahájení těžby
1902 – 105. výročí výstavby železné konstrukce těžní věže
             a instalace druhého parního stroje
1952 – 55. výročí instalace elektrického pohonu
1967 – 40. výročí ukončení těžby
1992 – 15. výročí uzavření dolu

Základní informace
Hloubka: 790,19 m (8 pater), slepá jáma 420 m (3 patra)
Doba těžby: 1877–1967 (90 let)
Těžaři: Rosická báňská společnost, Rosické uhelné doly

Výřez z pohlednice s fotografií dolu Julius zaslané r. 1899. Uprostřed je vidět budova dnešní kaple sv. Jana Křtitele,  
vpravo Hornický dům.
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šachtou těžící uhlí v  severním 
uhelném poli (tj. od  zastávec-
kého nádraží na sever).

V  roce 1880 umírá ředitel 
Rosické báňské společnosti Juli-
us Rittler (1838–1880). Na jeho 

počest byla „Nová šachta“ pře-
jmenována na  „Důl Julius“ 
(zkráceně „Juliuska“). 

Pro účely zásobování kotelny 
dolu Julius na výrobu páry pro 
parní těžní stroj byla nejprve 

čerpána voda z rybníka ve Žle-
bích. V letech 1880–81 byla pro 
tento účel zřízena nová nádrž 
u železničního nádraží.

Hlušina z  dolu Julius byla 
pomocí kyvné lanové dráhy 
o  délce 644 metrů vyvážena 
do zmol v prostoru dnešní čtvr-
tě Domky a  Červený vrch. Její 
vznik lze odhadovat nejpozději 
na rok 1902, konec se datuje ro-
kem 1917.

Přítok vod v dolu

V  roce 1876 pomalu stoupá 
přítok vody na Nové jámě (Juli-
us) z 80 na 115 litrů za minutu. 
Z roku 1893 se nám dochovala 
zpráva, že přítok vod na  dole 
Julius dosáhl nebývalé výše a to 
3000 litrů za  minutu. Mnoho-

Parní těžní stroj dolu Julius, r. 1902

Rok 1900 – nádrž u železničního nádraží, která zásobovala kotelnu dolu Julius vodou pro výrobu páry. Vlevo je budova železniční 
stanice (pohled ze severu).
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kráte došlo k  zatopení dolu. 
Voda se přečerpávala na  nej-
bližší patro pumpami. V  roce 
1941 je uváděno, že na  dole 
Julius–Ferdinand je těženo 
20,5krát více vody než uhlí, 
v celém revíru pak 5,2krát více 
vody než uhlí.

Důlní neštěstí

V  roce 1881 došlo na  dole 
Julius k výbuchu důlních plynů 
a  uhelného prachu. Těžce zra-
něno a popáleno bylo jedenáct 
horníků, dva zemřeli druhý den 
po  výbuchu, jeden zůstal trva-

lým invalidou a ostatní se léčili 
sedm až devět měsíců.

Staré hornické stezky

Pro pěší příchod i  odchod 
horníků a  zaměstnanců žele-
záren do  práce a  z  ní vedly ze 
Zastávky staré hornické stez-
ky. Trasy tří stezek popisuje 
RNDr. Antonína Rada:

• Z  dolu Julius a  z  místních 
železáren: přes Domky (tzv. 
„Percirk“), Červený vrch, lesem 
na bítešskou silnici, z níž za do-
linou odbočkou lesem, do Pří-
brami nebo pokračováním 

po  silnici do  Březiny, Újezdu 
a  odbočením po  pravé straně 
do Zbraslavi.

• Lesem Nad šachtou ke Střel-
nici, cestou po  svahu pod Ko-
pečky do  Mariánského údolí, 
odkud jednak Mariánským 
údolím nebo odbočením do lesa 
do  Litostrova nebo Chroustov-
ským údolím do Rudky, Doma-
šova, Hlubokého, Javůrku.

• Přes Brusy do  Mariánské-
ho údolí, odkud jednak přes 
Okrouhlík do  Říček a  Javůrku 
i  do  Domašova, jednak do  Ří-
čan, Ostrovačic, Veverských 
Knínic i Hvozdce. 

Důl Julius, pohled z východu (r. 1888)
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Železniční vlečka

K dolu Julius byla železniční 
doprava přivedena v roce 1877. 
Vlečka vycházela ze železniční 
stanice Segengottes s  českým 
neoficiálním názvem Požeh-
nání Boží odbočnou výhybkou 
umístěnou poblíž vodárny. 
Délka vlečky vedoucí ze stani-
ce k třídírně uhlí dolu Julius je 
udávána 630 metrů.

V  roce 1906 došlo k  rekon-
strukci vlečky u  dolu. Na  stá-
vající kolejiště nově navazovala 
kolej směřující k  rosickému 
cukrovaru. Ve 20. letech vznik-
la nová kolej patřící dolu Julius, 
tzv. škvárová (251 metrů).

Vlečková kolej mezi železár-
nami a  dolem Julius překračo-
vala dvě silnice. První přejezd 
na  silnici vedoucí do  Náměště 
byl krytý výstražnými kříži, za-
tímco druhý přejezd na  silnici 
směřující do  Velké Bíteše byl 
vybavený mechanickými zá-
vorami. Uprostřed snímku lze 
vidět dnes již zbouraný dům 
č. p. 8 ve Staré osadě.

V souvislosti s vybudováním 
třídírny uhlí na  dole Jindřich 
ve  Zbýšově se uhlí vytěžené 
v dole Julius převáželo od roku 
1959 na důl Jindřich. Po ukon-
čení těžby na dole Julius v roce 
1967 vlečka sloužila Juranovým 
závodům. Jezdily tudy vlečkové 

vlaky do  areálu bývalého cuk-
rovaru pro potřeby Jihomorav-
ských uhelných skladů Brno. 
Provoz na  vlečce utichl v  90. 
letech a  v  roce 1998 proběhla 
její likvidace.

Pokračování příště

Pro Zastávecký zpravodaj 
sestavil Vlastivědný spolek 

Rosicko-Oslavanska, o.s.
www.rosicko-oslavansko.cz

Vlečková kolej mezi železárnami a dolem Julius
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Vážení občané,
základní škola v  naší obci 

vstoupila do  nového školního 
roku s  několika novinkami. 
Tou první je nové vedení ško-
ly. Ředitelem školy se od  1.  8. 
2007 na  základě konkurzního 
řízení stal Ing.  Zdeněk Strnad 
a ve funkcích jeho zástupců bu-
dou pracovat pan Mgr. Petr Pe-
čenka (jako statutární zástupce 
ředitele) a  paní Mgr.  Radka 
Bochníčková (jako zástupkyně 
ředitele). 

Při této příležitosti mně 
dovolte, abych poděkoval 
odstupující ředitelce školy 
paní Mgr.  Vítězslavě Radové 
za  dlouholetou obětavou práci 
ve  vedoucích funkcích, kterou 
pro naši školu odvedla. Záro-
veň mě těší, že bude v naší škole 
dále pracovat jako učitelka a my 
budeme moci i nadále využívat 
jejích bohatých pedagogických 
zkušeností. Věřím, že nové 
vedení školy udělá maximum 
pro to, aby navázalo na  práci 
její i na práci všech jejich před-
chůdců tak, aby byla zachována 
tradičně vysoká úroveň zastá-
veckého základního školství. 

Náš hlavní úkol vidím ve vy-
tvoření klidného, tvůrčího 
a  příjemného prostředí pro 
žáky i  učitele za  úzké spolu-
práce s rodiči, aby z naší školy 
odcházeli mladí lidé s  dosta-

tečnými dovednostmi a  vědo-
mostmi pro další vzdělávání, 
ale i  s  morálními vlastnostmi, 
které budou zárukou pro jejich 
úspěšné začlenění do  naší do-
spělé populace.

Druhou novinkou je postup-
né zavádění nového školního 
vzdělávacího programu, podle 
kterého se budou v  letošním 
školním roce vzdělávat žáci 
prvních a  šestých ročníků. 
Školní vzdělávací programy by 
měly představovat novou stra-
tegii ve  vzdělávání s  důrazem 
na  provázanost vzdělávacího 
obsahu a  uplatnění získaných 
vědomostí a dovedností v prak-
tickém životě. 

Žáci by měli získat tzv. klí-
čové kompetence jako souhrn 
dovedností, schopností, posto-
jů a hodnot pro osobní rozvoj. 
Školy získaly při tvorbě vzdě-
lávacích programů poměrně 
velkou volnost ve  vytvoření 
vlastního vzdělávacího obsahu 
a učebního plánu, tzn. větší vol-
nost ve  stanovení hodinových 
dotací jednotlivých předmětů, 
v  možnosti spojovat předměty 
určité vzdělávací oblasti atd. 
Škola může také vytvořit vlast-
ní názvy předmětů apod. To 
s sebou přináší na jedné straně 
větší pedagogickou autonomii 
školy s  možností přizpůsobit 
obsah vzdělávání konkrétním 

podmínkám školy, na  druhé 
straně i velké komplikace nejen 
pro žáky přestupující z  jedné 
školy na druhou, ale i pro jejich 
rodiče.

Vzhledem k  tomu, že naše 
škola je typicky spádová, často 
do ní přicházejí žáci z  jiných 
škol, rozhodli jsme se při-
stoupit k  tvorbě vzdělávacího 
programu konzervativnějším 
způsobem. Zachovali jsme, 
až na  malé výjimky, původ-
ní strukturu předmětů, jejich 
časové dotace byly jen čás-
tečně upraveny ve  prospěch 
námi stanovených prioritních 
vzdělávacích oborů, kterými 
v našich podmínkách jsou cizí 
jazyky a informační a komuni-
kační technologie. Na  prvním 
stupni by měla být posílena 
výuka českého jazyka prostřed-
nictvím předmětu nazvaného 
Čtení s  porozuměním. Ang-
lický jazyk bude vyučován již 
od prvního ročníku a měla by 
být zvýšena i  celková časová 
dotace tohoto předmětu. 

Od  sedmého ročníku bude 
jako druhý cizí jazyk zaveden 
jazyk německý. Vedení školy si 
již dlouho uvědomuje, jak je pro 
naše žáky důležité, aby zvládli 
dovednosti v ovládání výpočet-
ní techniky a moderních komu-
nikačních technologií, a  proto 
byly pro výuku v této oblasti po-
stupně vytvořeny velmi dobré 
podmínky jak po stránce mate-
riálně technického zabezpečení 
(žáci a  učitelé mají k  dispozici 
dvě počítačové učebny, vyso-
korychlostní připojení k  inter-
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netu, multimediální učebnu 
s  interaktivní tabulí, mimo to 
jsou těmito tabulemi vybaveny 
další dvě učebny), tak po strán-
ce pedagogické (výuku zajišťují 
kvalitní učitelé). S výukou této 
vzdělávací oblasti budou žáci 
začínat již ve 3. ročníku. 

Dobrá úroveň počítačové 
gramotnosti dětí však často 
způsobuje jejich nadměrné po-
užívání PC, což vede mimo jiné 
k  malému zájmu dětí o  četbu, 
takže mnohé z nich mají znač-
ný problém se slovní zásobou, 
plynulostí čtení a  zejména ne-
jsou schopny plně porozumět 
čtenému textu. Věřím, že k lep-
šímu zvládnutí právě těchto do-

vedností a  schopností přispěje 
zavedení předmětu Čtení s po-
rozuměním v jednotlivých roč-
nících prvního stupně základní 
školy. Významnou součástí 
vzdělávacích programů je šest 
průřezových témat: Osobnostní 
a sociální výchova, Výchova de-
mokratického občana, Výchova 
k  myšlení v  evropských a  glo-
bálních souvislostech, Multikul-
turní výchova, Environmentál-
ní výchova a Mediální výchova, 
která procházejí napříč všemi 
vzdělávacími oblastmi. 

Škola má možnost jejich 
obsah podat žákům buď pro-
střednictvím všech předmětů, 
nebo téma učit jako samostatný 

předmět. V naší škole bude jako 
samostatný předmět vyučována 
Mediální výchova v 8. ročníku.

Školní vzdělávací program je 
třeba chápat jako pracovní ma-
teriál, který bude v  následují-
cích pěti letech zaváděn do škol 
postupně a  zároveň bude jeho 
obsah v  praxi ověřován a  ná-
sledně na  základě získaných 
zkušeností upravován. Školní 
vzdělávací program v  aktuální 
podobě je pro veřejnost k  dis-
pozici v kanceláři školy a bude 
zveřejněn na  internetových 
stránkách školy.

Ing. Zdeněk Strnad,  
ředitel školy

Asi každý se ale někdy ze-
ptá: „Jak se vlastně v  základní 
umělecké škole „žije“? Co se 
děti v  jednotlivých oborech 
učí a  kdy mají se studiem za-
čít?“ Podzim je obdobím, kte-
ré není bohaté na koncerty ani 
soutěže, o  případném studiu 
v aktuálním školním roce je již 
rozhodnuto. Je tedy ideální pří-
ležitostí k  malému nahlédnutí 
do výuky.

Mladí muzikanti
Základní umělecká škola 

v Zastávce nabízí bohatý výběr 
hudebních nástrojů, které mo-
hou žáci studovat.

• Dechové nástroje dřevěné 
(zobcová flétna, příčná flétna, 
klarinet)
• Dechové nástroje žesťové 
(trubka, tenorová tuba, lesní 
roh)

• Strunné a smyčcové nástroje 
(housle, kytara)
• Klávesové nástroje (klavír, 
akordeon, elektronické kláve-
sové nástroje)
•Sólový zpěv

Již od  6 let jsou děti přijí-
mány do  přípravné hudební 
výchovy (PHV). Zde poznávají 
noty, formou písniček a  říka-
nek se učí rozvíjet smysl pro 

JAK SE „ŽIJE“ V ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLE

Jak se přihlásit ke studiu v ZUŠ? Kdo se zúčastnil soutěže? A s jakým výsledkem? Můžeme se 
těšit na nějaký koncert? Odpovědi na tyto a podobné otázky obvykle hledáme – a nalézáme – 
v článcích informujících o dění v ZUŠ.
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rytmus, také se začínají učit 
hrát na nástroj, který si vybraly. 
Osvojují si základy hry, pokou-
ší se o první tóny, které časem 
začínají spojovat do  jednodu-
chých písniček.

Studium hry na  nástroj 
i  sólového zpěvu je rozděle-
no do  dvou stupňů. Sedmileté 
studium prvního stupně je za-
měřeno na  rozvíjení získaných 
znalostí. Součástí výuky je i hu-
dební nauka, jejíž zvládnutí je 

součástí hudebního vzdělání. 
Žáci se zde učí hudební teorii, 
kterou využijí při hodinách hry 
na nástroj, a která jim umožní 
lepší pochopení světa hudby. 
Sólová hra je obohacena hrou 
komorní. Hra či zpěv ve  sku-
pinách je pro žáky oblíbeným 
doplněním výuky.

Druhý stupeň je zaměřen 
spíše na  koncertní vystoupení 
a  rozvíjení samostatného hu-
debního projevu žáka. Studium 

obou stupňů je vždy ukončeno 
slavnostním absolventským 
koncertem, jehož přípravě je 
věnována podstatná část po-
sledního ročníku.

Rozvoj tvořivosti 
a výtvarného cítění

Z  učebny výtvarného oboru 
libé tóny nezní, výtvarná tvorba 
je kreativní činnost a  vyžadu-
je vysokou míru koncentrace. 
Tomu je přizpůsobena i  forma 
a  délka výuky. Probíhá vždy 
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jedenkrát týdně v  délce tří vy-
učovacích hodin rozdělených 
ve  skupinách podle věkových 
kategorií.

Přípravná výtvarná výchova 
je určena dětem ve věku 6–8 let. 
Výuka je zaměřena především 
na  seznámení se s dostupnými 
technikami:
kresba – tužka, uhel, tuš, laví-
rovaná kresba,...
malba – pastely, akvarel, 
tempera
grafika – tisk z koláže, mono-
typy
modelování – práce s hlínou, 
výroba drobných nádobek, 
obrázků a figurek, úprava 
povrchu keramiky glazurou 
a engobami

Rozvoj znalostí a dovedností 
z „přípravky“ je hlavním cílem 
studia I. stupně. Spektrum vyu-
žívaných materiálů a technik je 
bohaté. Mezi oblíbené techniky 
patří zejména grafika – linoryt, 
monotyp, suchá jehla, hod-

ně prostoru je věnováno práci 
s  hlínou  – výrobě keramiky  – 
a  to i  s  využitím hrnčířského 
kruhu. Žáci však pracují i s ne-
tradičními materiály, například 
se sklem, naučí se využívat me-
tody jako Tiffany a mozaika.

Ve  vyšších ročnících se ně-
kteří žáci připravují na  studi-
um na  středních uměleckých 
školách. Využívány jsou opět 
podobné materiály a  techniky. 

Úkoly, které žáci zpracovávají, 
jsou však již náročnější, napří-
klad v  kresbě je kladen důraz 
na studii hlavy. Studenti střed-
ních škol mohou v  případě 
zájmu pokračovat ve  druhém 
stupni studia ZUŠ.

Vybraná díla žáků jsou vy-
stavována při žákovských kon-
certech a  na  samostatných vý-
stavách. Studium pak absolvují 
závěrečnou prací.

V rytmu tance
Tanec spojuje krásu hudby 

a  pohybu, jeho výuka proto 
nemůže na základní umělecké 
škole chybět. Kromě klasické-
ho a lidového tance je zařazen 
i tanec moderní. S tancem mo-
hou děti začít už  v  pěti letech 
v  tzv. taneční „přípravce“, pří-
padně se připojit později pří-
mo do řádného studia prvního 
stupně.

Skladba výuky je ve  všech 
věkových kategoriích podobná, 
rozdíly jsou spíše v  obtížnosti 
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procvičovaných prvků. Zahr-
nuje cvičení správného držení 
těla, posilování a  vytahování 
svalů, trénink skoků a  jejich 
kombinací, cvičení na koberci, 
ve vyšších ročnících například 
i  průpravu u  tyče a  pantomi-
mu. U  mladších dětí je výuka 
zpestřena tanečními hrami (čí-
žeček, zajíček, babka a  další). 
Zvládnuté prvky pak žáci všech 
kategorií využijí při nacvičová-
ní skladeb na vystoupení, která 
jsou součástí žákovských kon-
certů a  umožňují pravidelně 
prezentovat výsledky práce. 
Završením studia je pak slav-
nostní závěrečné vystoupení.

Kdy začít se studiem a pro 
jaký obor se rozhodnout

Jen zřídka děti v útlém věku 
projevují vyhraněný zájem 
o  určitý obor či dokonce ná-
stroj. Proto je dobré poradit 
se o  vhodném zaměření pří-
mo s  pedagogy, kteří dokáží 
s  výběrem pomoci. Obory lze 
v  případě zájmu také kom-
binovat. Dalším problémem, 
který rodiče často řeší, je 
věk – není již dítě pro zaháje-
ní studia „staré“? Obecně lze 
říci, že ideální věk pro nástup 
do základní umělecké školy je 
věk předškolní, tedy šest let. 
Výjimkou je taneční obor, kde 
přípravnou výuku mohou na-
vštěvovat děti již od  pěti let. 
Ve všech oborech je však mož-
né začít s výukou i později.

Jiří Skřípek  
a Eva Keřkovská

Smyslem umění je především vnášet 

do našeho života radost. Věříme, že studium 

na základní umělecké škole žákům umožňuje 

nejen rozvíjet jejich schopnosti a umělecké cítění, 

ale také poznat radost z hudby, tance i výtvarného 

umění a podělit se o ni s ostatními lidmi.



1. Pravidelná činnost

Během školního roku 
2006/2007 pracovalo na  DDM 
43 zájmových útvarů s  celko-
vým počtem 450 účastníků, 
které vede 26 externích a 2 in-
terní pracovníci. Do  činnosti 
zájmových útvarů jsou zapoje-
ny děti, mládež i dospělí z okol-
ních obcí – Zbýšova, Vysokých 
Popovic, Zbraslavi, Zastávky, 
Příbrami.

Rozmanitost kroužků zů-
stává stejná, daří se podchy-
tit předškolní děti a  dospělé. 
Na základě předešlé spolupráce 
probíhala činnost v prostorách 
školských zařízení. V  zájmo-
vých útvarech se podařilo do-
cílit velmi dobrých výsledků při 
prezentaci DDM a  samotných 

výkonů dětí a  mládeže. Svědčí 
o tom finálová účast na celore-
publikové soutěži v  Plzni, kte-
ré se účastnila taneční skupina 
ARGAIV. Neméně úspěšná byla 
účast na taneční soutěži  Sunny 
dance – 1. ročníku soutěže, 
který pořádal Dům dětí a mlá-
deže v  Zastávce pro amatérské 
skupiny. Zde ARGAIV získala 
1.  místo a  zrovna tak 1. místo 

získala i  přípravka ARGAIV 
pracující taktéž pod domem 
dětí. Přípravka potom zvítězila 
ještě na  další taneční soutěži 
konané v Drásově.

2. Příležitostná činnost

Ve  školním roce 2006/2007 
bylo uspořádáno 60 akcí, kterých 
se zúčastnilo 5493 účastníků.

Složení akcí bylo velmi roz-
manité. Na větší akce přispívali 
sponzoři, a  proto byly dostup-
né pro všechny sociální skupi-
ny. Nejvíce aktivit bylo určeno 
přímo dětem, mnoho z nich se 
osvědčilo jako kombinace pro 
rodiče s dětmi. Pozadu nezůsta-
li ani dospělí. Při konání těchto 
akcí jsme spolupracovali s míst-
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ZASTÁVKA
Malé ohlédnutí za školním rokem 
2006/2007
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Aktuální zůstává nadále 
nabídka pravidelných aktivit. 
Děti se mohou hlásit do 25. 10. 
a  s  přihláškou rovnou zaplatit 
i poplatek.

Nepravidelné aktivity:
13. 10. – velké finále olym-
piády základních škol – hala 
gymnázia TGM
17. 10. – výlet do obory v Ná-
mešti
3. 11. – výstava minerálů 
v Tišnově

17. 11. – začarovaný les 
5. 12. – Mikuláš pod vánočním 
stromem

Jarní prázdniny:
Lyžování v Beskydách,  
Hotel Radegast
16.–23. února 2008

Cena:
děti do 15 let .................2990 Kč
dospělí ...........................3355 Kč

Cena zahrnuje ubytování, pl-
nou penzi, pitný režim – včetně 

19% daně, dopravu a  mýtné, 
instruktora lyžování, pedago-
gický dozor.

Informace o hotelu Radegast:  
www.hotelradegast.cz. Přihláš-
ky a zálohy minimálně 1500 Kč 
do 20. 11. 2007 v DDM.

Veškeré další informace 
najdete na  kabelové televizi, 
plakátech a  www stránkách  –  
www.ddmzastavka.cz.

Mgr. Eva Ševčíková,  
ředitelka DDM

ními neziskovými organizacemi 
jako jsou hasiči Zastávka, Zbý-
šov, Zbraslav, spolupráce i  na-
dále trvá s Junákem  Zbýšov. 

Turistickou ubytovnu využí-
vají děti z  pravidelných aktivit 
ke svým víkendovým aktivitám. 
V  letošním školním roce jich 
proběhlo pět. Ostatní víkendo-
vé pobyty probíhaly v okolních 
prostorách městeček a obcí.

3. Prázdninová činnost 
v průběhu školního 
roku

Veškeré prázdniny vyhlašo-
vané MŠMT byly využívány 

v DDM k pořádání větších akcí. 
Velké oblibě se těší vánoční 
a  velikonoční výstava, kte-
ré v  průběhu konání navštíví 
okolo 200 návštěvníků. Nejsou 
to jen děti ze ZŠ Zastávka, ale 
pravidelně přijíždí ZŠ Zbraslav, 
Vysoké Popovice. Inspiraci sem 
přichází nabrat také obyvatelé 
domova důchodců, nebo ma-
minky s dětmi.

V době letních prázdnin pro-
běhlo sedm táborů s celkovým 
počtem 127  dětí. Činnost byla 
zajišťována interními pedagogy, 
ale také externími pracovníky.

4. Projekty

V  tomto školním roce se 
nám podařilo realizovat dva 
projekty. Jejich realizace sice 
ještě nebyla dokončena, nic-
méně finanční prostředky z  Ji-

homoravského kraje již byly 
uvolněny. Jedná se o  stavební 
projekt Statika – celková dotace 
780 000 Kč a projekt zaměřený 
na ekologii a turistiku – celková 
dotace 55 000 Kč.

5. Opravy a udržování

V  květnu započaly opravy 
na DDM Zastávka. Nejdříve pro-
běhla oprava střechy nad částí 
hlavní budovy a také nad veran-
dou. V  červenci započaly práce 
na  projektu Statika. Týkají se 
obvodových zdí hlavní budovy, 
zdí budov sloužících jako sklady, 
opěrných zdí na zahradě a taktéž 
schodiště na zahradu. Do oprav 
byly zahrnuty také plochy oko-
lo budov. Částečně opravena 
a upravena bude i kuchyňka.

Mgr. Eva Ševčíková,  
ředitelka DDM

A K T U A L I T Y



Slavnostní otevření Cyklostezky 
permoníků a Oranžového hřiště



Příměstský tábor DDM

Domov seniorů na výletě 
do Luhačovic
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