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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje,
znovu je tu čas adventu a vánočních svátků
a s nimi páté a poslední číslo ZZ pro kalendářní rok
2007. Tak jako se už prosincové dny chýlí ke konci,
je čas „ukončit“ některé seriály Zpravodaje. Týká
se to i závěrečných kapitol historie zastáveckého
dolu Julius nebo seriálu z rubriky Na aktuální téma
mapující stoletou historii a tradici sportu a tělovýchovy v naší obci. Na co ještě se tedy můžete těšit
v tomto čísle ZZ?
Po delší odmlce znovu připomínají své aktivity
členové Sokola Zastávka. Občany Zastávky jistě
bude zajímat současná situace a budoucnost televizního kabelového rozvodu v obci. Pestrým přehledem činnosti překvapí i Klub seniorů Zastávka.
Nemůže chybět ani rubrika V krátkosti a fotogalerie a kalendárium akcí dokumentujících dění v Zastávce a život jejích občanů.
Vážení čtenáři Zastáveckého zpravodaje, vše dobré a krásné vám do roku 2008 přeje
redakce ZZ

22 Klub seniorů Zastávka
24 Zastávecký “braňák”
25 Sokolovna jako nová
26 Loutkové divadlo Amok
opět na scéně

VYDÁVÁ
Obecní úřad Zastávka,
Hutní osada 14
Tel.: 546 429 048, 546 429 412
Evidenční číslo: E10111
REDAKČNÍ RADA
Václava Pečenková
Petr Pečenka
e-mail: vpecenkova@seznam.cz

27 DDM Zastávka

DESIGN A SAZBA
Jaroslav Macháček

29 Parametry inzerce

TISK
Michal Eliáš

FOTOGRAFIE

NA OBÁLCE
ZPRAVODAJE:
Ručně vyřezávaný betlém –
Den Zastávky
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
konec roku znamená blížící se dobu vánočních
svátků, silvestrovského veselí, ale i přípravu na vstup
do nového roku. Většina aktivit v tomto období je
příjemná, nicméně jisté kazy se najdou i na této době.

Jednu z těch ne právě příjemných zpráv pro Vás připravilo
i zastupitelstvo obce, neboť je
povinno stanovit výši poplatků
pro rok 2008. Při vědomí nelehkého roku, který nás všechny
čeká, nedošlo ke zvýšení žádného poplatku, který jsou občané
povinni platit, s jedinou výjimkou: a tou je poplatek za kabelovou televizi. Zde dochází k jeho
navýšení na 100 Kč měsíčně.
Zastupitelstvo obce bylo nuceno k tomuto navýšení přistoupit z několika důvodů. Již
v průběhu letošního roku jste
měli možnost několikrát se
přesvědčit o tom, že přechod
na digitalizaci u nás i v zahraničí není procesem příliš plánovaným, a proto není o překvapení nouze. Zastupitelstvo
obce se rozhodlo řešit tuto situaci koncepčněji a zabezpečit
v rámci možností naši „kabelovku“ tak, aby v následujícím
období k podobným výpadkům nedocházelo. Při tomto
řešení došlo k rozšíření česky
a slovensky mluvených programů, což je trend, ve kterém
bychom chtěli pokračovat.
4 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

V této souvislosti bych chtěl
znovu připomenout, že naše
„kabelová televize“ je po technické stránce spíše společná
televizní anténa, která měla
v první etapě za cíl umožnit
některým částem v Zastávce
sledovat alespoň nějaké televizní programy. V současné
době je naším cílem zajistit,
aby občané nemuseli nakupovat digitální televizory nebo
jiná zařízení a měli k dispozici nabídku základních programů. Obec Zastávka nemá
finanční prostředky na soupeření s klasickou kabelovou televizí či satelitními programy.
Nicméně rozdíl oproti situaci
před pěti lety je v tom, že nyní
již pro občany tato nabídka
existuje a každý se může svobodně rozhodnout, jakému
příjmu dá přednost.
My si uvědomujeme, že
televizní kabelový rozvod
(TKR) má svá omezení, a proto se neustále s výší poplatku
pohybujeme hluboko pod
hranicí standardních kabelových televizí i satelitních programů. Na udržení nabídky

a funkčnosti naší „kabelovky“
se nepodílí jenom občané, ale
i obec prostředky ze svého
rozpočtu.
Zastupitelstvo má zájem
na tom, aby občané měli zabezpečenu zábavu i informace pomocí televizních
programů. Proto nejenom
investuje do kabelové televize, ale na druhou stranu je
nuceno činit i nepopulární,
ale nezbytná opatření, kterým
nepochybně navýšení poplatku je.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál v závěru roku 2007 hodně zdraví, štěstí, pracovních
úspěchů a rodinné pohody.
Byl bych rád, kdybychom
po tomto hektickém roce prožili příjemné vánoční svátky,
při nichž bychom načerpali
síly nejen do silvestrovského
veselí, ale i do nového roku
2008.
RNDr. Petr Pospíšil,
starosta obce

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
1. prodej p. č. 25/3 o výměře
146 m2 za 100 Kč/m2
2. rozpočtové opatření číslo
10/2007
3. podání žádosti o prominutí odvodu do státního
rozpočtu a podání žádosti
o posečkání daně
4. příspěvek Muzeu průmyslových železnic ve výši
20 000 Kč. Tento příspěvek
bude zapracován do rozpočtového opatření
5. uzavření smlouvy s firmou
DEA Energetická agentura s. r. o. a Obcí Zastávka
na zhotovení energ. auditu
budov v majetku obce
6. smlouvu o půjčce Mikroregionu Kahan dso na podporu propagace
7. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zhotovení
projektové dokumentace
na přístavbu budovy ZŠ jako
centra celoživotního vzdělávání
8. přijetí dotace z MMR ČR
na výstavbu komunikační
zóny

9. přijetí dotace z MMR ČR
na výstavbu technické infrastruktury k novým bytovým jednotkám
10. cenu pozemků pod garážemi na ulici Sportovní
(nové garáže pod novými
bytovými domy) za cenu
300 Kč/m2
11. prodej
části
parcely
č. 191 o výměře 150 m2
za 100 Kč/m2
12. prodej parcely č. 190/2 o výměře 150 m2 za 100 Kč /m2
13. pronájem zahrady p. č.
163/1 pí Petře Brümmové
14. pronájem pozemku p. č.
199/1 paní Bedřišce Konečné
15. záměr prodeje p. č. 174/1
16. záměr prodeje části pozemku parcely č. 180
17. záměr prodeje p. č. 195/3
18. záměr prodeje parcely číslo
198/37, č. 198/38, č. 198/36,
č. 198/39, č. 103/1
19. záměr prodeje části pozemku p. č. 1003
20. záměr prodeje části parcely
č. 103
21. záměr prodeje část pozemku parcelní č. 315/7 a 319/1
22. záměr koupě pozemku p. č.
1271/21 o výměře 1490 m2

23. záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 954 v k. ú.
Příbram na Moravě
24. revokaci usnesení o směně
pozemků p. č. 999/2 a část
p. č. 47/1 za p. č. 199/27 ze
dne 30. 5. 2007
25. záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 999/2
a část p. č. 47/1 na f. Univers, s. r. o. a záměr bezúplatného převodu pozemku
p. č. 199/27 na obec Zastávka (darovací smlouvy).

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
1. zprávy o činnosti výborů
zastupitelstva a komisí starosty obce
2. informaci o závěrečném
účtu Mikroregionu Kahan
dso za rok 2006
3. informaci starosty o průběhu realizace některých významných aktivit obce.
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OBEC INFORMUJE

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 31. 10. 2007

POPLATKY 2008
Komunální odpad............ 500 Kč za osobu a rok
Psi........................................ 300 Kč za psa
100 Kč za každého dalšího psa
Kabelová televize.............. 1 200 Kč za domácnost a rok
Poplatky musí být uhrazeny do 30. dubna 2008
na obecním úřadě. Není nutné je však uhradit
v celé výši najednou, občané si mohou zaplace-

ní jednotlivých typů poplatků rozdělit do období
leden až duben.

Výběr poplatků v roce 2007
Poplatek za komunální
odpad:

Poplatek
za psy:

Poplatek za kabelovou
televizi:

Leden 26,9 %
Únor 15,1 %
Březen 12,1 %
Duben 23,5 %
Květen 2,7 %
Červen 1,8 %
Červenec 3,6 %
Srpen 0,8 %
Září 0,3 %

Leden 28,5 %
Únor 18,9 %
Březen 14,8 %
Duben 23,0 %
Květen 4,0 %
Červen 3,7 %
Červenec 1,7 %
Srpen 1,8 %
Září 0,4 %

Leden 32,8 %
Únor 19,5 %
Březen 12,7 %
Duben 26,1 %
Květen 3,3 %
Červen 1,7 %
Červenec 0,8 %
Srpen 1,7 %
Září 0,5 %

Komentář:
Platby po dubnu jsou úhrady dlužných částek z minulých období, případně platby nových

občanů Zastávky. Jelikož jsou údaje zpracované
do září a vzhledem ke splácení dlužných částek,
není součet roven 100 %.

INZERCE ▼

AKCE

Nebankovní půjčky pro každého. Roční úrok 6,9 %.
Bez prokazování příjmů.

Od 30 000 do 250 000 Kč. Mobil: 731 457 426
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. listopadu 2007
proběhlo na OÚ vítání nových
občánků Zastávky. V první polovině roku 2007 se narodilo

zastáveckým rodičům dvanáct
dětí. Devět z nich přivítal za vedení obce starosta RNDr. Petr
Pospíšil a slavnostní událost

kulturním programem doplnili
žáci základní školy pod vedením paní učitelky Lenky Hvězdové. Všechny děti a jejich rodiče obdrželi od obce malé dárky.
-pep-

KONCEM ROKU KONČÍ
Informace
PLATNOST OBČANSKÝCH z knihovny
PRŮKAZŮ
Přes vánoční svátky

Dnem 31. prosince 2007 končí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 1998.
Výjimkou jsou občanské průkazy vydané občanům narozeným
před 1. lednem 1936, pokud
není v těchto průkazech doba
ukončení platnosti vyznačena
konkrétním datem.

Upozorňujeme občany, že nesplněním této povinnosti provést výměnu ve výše uvedené
lhůtě se dopouští přestupku dle

ustanovení § 16a odst. 1 písm. g)
zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, kdy jim
může být uložena pokuta až
do výše 10 000 Kč.
Bližší informace poskytnou
pracovníci odboru vnitřní správy MěÚ Rosice na telefonním
čísle 546 492 174 (3).
Mgr. Magda Hasoňová,
vedoucí odboru vnitřní
správy MěÚ Rosice

bude knihovna uzavřena od 21. prosince 2007
do 1. ledna 2008. Posledním
půjčovním dnem v tomto
roce je středa 19. prosince.
Se zajímavými knihami se
opět sejdeme 2. ledna 2008.
Přeji všem čtenářům
i nečtenářům klidné Vánoce, zdraví, štěstí a úspěchy
v novém roce.
Jarmila Zahradníková,
knihovnice

ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 7

Pozvánka
Pozvánka

Obec Zastávka, Zastupitelstvo obce Zastávka a Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka si Vás dovolují pozvat ke tradičnímu

Zpívání

u vánočního stromu
Sejdeme se v pátek 21. prosince 2007 v 18.00 hod.
Po skončení zpívání zhlédneme společně
slavnostní ohňostroj.

TKR – TELEVIZNÍ KABELOVÝ
ROZVOD
Vážení spoluobčané,
na jiném místě Zpravodaje jste se dočetli, že Zastupitelstvo
obce Zastávka zvýšilo poplatek za využívání TKR na 100 Kč
za rok a domácnost. Pokusím se objasnit důvody, jež ke zvýšení
poplatku vedly, a zároveň Vás chci seznámit s nejbližší
budoucností zastávecké „kabelovky“.

Většina z Vás určitě zaznamenala diskusi o digitalizaci
televizního vysílání, protože
už i v ČR v jednom regionu
(Domažlicko) nastala tzv. analogová tma (byly vypnuty analogové pozemní televizní vysílače). Signál je na tomto území
pozemně šířen pouze v digi8 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

tální podobě, která pro příjem
na starších typech televizorů
vyžaduje digitální přijímač –
set-top-box.
Vedení obce chtělo zjistit
možnosti našeho TKR. Vedeno
snahou zajistit stálý příjem pro
všechny občany Zastávky vyu-

žívajících možností TKR, a to
zároveň bez ohledu na plány
postupné digitalizace v ČR, vyžádalo si od Informační komise
stanovisko k budoucnosti TKR.
Součástí zjištění potřeb občanů
byla i dříve provedená anketa,
jíž jste se mohli zúčastnit.
Informační komise zadala provozovateli TKR, firmě
3C, s. r. o., úkol: zpracovat plány a možnosti příjmu a šíření
digitálního televizního vysílání
v naší síti, předložit jeho finanční náročnost a reálnou časovou

dostupnost tohoto řešení. Zároveň byla oslovena i další firma
z oboru se stejným zadáním –
její řešení by však bylo pro obec
i občany Zastávky prozatím finančně neúnosné.
Výsledek již máte možnost
několik dnů sledovat na Vašich
televizorech:
• přestože je již nyní většina
programů přijímána digitálně,
šíření v naší síti je analogové =
příjem je umožněn na všech
dosavadních typech televizorů
• protože digitální příjem
umožnil více využít kapacity
přijímačů, zařadil provozovatel
některé z programů do nabídky
zpět, ponechal stávající a ještě
se rozšířila programová nabídka o nové televizní kanály
• prioritou do následujícího
období je zajistit vysílání česky
a slovensky mluvených programů a později zařazovat i nově
spouštěné české programy,
tedy:
ČT1, ČT2, ČT4, ČT24,
NOVA, PRIMA, NOVA CINEMA, ÓČKO, STV1, STV2,
MARKÍZA, JOJ; z placených
GALAXIE SPORT, SPEKTRUM jako základ nabídky
TKR, kterou prozatím bude
doplňovat ORF1, ORF2, VIVA
MUSIC, DSF, EUROSPORT,
CNN.
Co je však spojené s tímto
výsledkem? Především došlo
k dalším nutným investicím
do zesilovače signálu, do dekódovacích karet a dalšího tech-

nického vybavení. Výše investic obce se pohybuje nad výši
vybraného poplatku ve stávajících 60 Kč za rok a domácnost.
Protože však zastupitelé považují zajištění možnosti příjmu
televizního signálu v naší obci
za důležité, rozhodli podpořit
tyto investice s tím, že i občané
se musí na zvýšených nákladech podílet.
Jaké služby TKR zajišťuje
hrazený poplatek:
• možnost přijímat na všech
televizorech v domácnosti
všechny programy TKR (při
nutnosti pořizovat set-top-box
jsme totiž omezeni na příjem
pouze jednoho signálu na jednom televizoru, maximálně jsou
dnes v nabídce tzv. dvoutunerové set-top-boxy, které umí zajistit příjem na dvou TV; cena jednotunerového set-top-boxu cca
1500–2000 Kč, dvoutunerového
od 6500 Kč výše!)
• údržba rozvodů
• provoz stávající programové nabídky
• provoz infokanálu obce
• opravy poruch a výpadků
TKR
• nákup a výměna technického zázemí TKR (v roce 2008 se
předpokládá zařazení dalších
programů do nabídky TKR)
Přestože si zastupitelé jsou
vědomi velkého zvýšení poplatku za TKR, domnívají se, že
za daný poplatek získá občan
Zastávky jednu z nejlepších
nabídek televizních programů

v regionu. Pro zajímavost – občané Rosic získají v tzv. analogové omezené nabídce (nemusí pořizovat set-top-box)
za 150 Kč pouze tyto programy:
ČT1, ČT2, ČT24, Nova, Prima,
STV1, STV2 a infokanály!
Bohužel však ani zvýšený
poplatek samozřejmě nemůže
zcela zajistit 100% spolehlivost
TKR. Rozvody po obci stárnou a s nimi i jejich životnost,
vypínání dalších analogově
přijímaných programů (teď již
převážně cizojazyčných) bude
i v příštím roce způsobovat
„výpadky“ na některých číslech
Vašeho dálkového ovladače.
Proto i nadále platí výzva: nebudete-li aktuálně spokojeni
s kvalitou signálu, nebo u Vás
nefunguje některý z programů,
obracejte se na telefonní čísla
provozovatele TKR 604 919 004
(v případě nedostupnosti pak
605 447 552, 607 509 737,
604 656 271).
Případné změny a novinky
týkající se TKR můžete sledovat nejen na infokanálu obce,
ale nově i v sekci Kabelová televize na webu obce.
Budete-li mít k provozu TKR
v Zastávce jakýkoli dotaz, obracejte se přímo na moji osobu,
nebo adresujte dotaz zastupiteli
obce. Děkuji.
Mgr. Petr Pečenka,
předseda Informační komise
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Hasičský sbor Zastávka pořádá v pátek 25. ledna 2008
v sále Dělnického domu

T
radiční
		hasičský
ples

� Začátek ve 20.00 hodin
� Bohatá tombola
� Hraje F. K. MUSIC
� Vstupné 20 Kč, místenka 80 Kč
� Předprodej 23. a 24. 1. 2008 od 17.00
do 19.00 hod. v předsálí Dělnického domu

Srdečně zvou
zastávečtí hasiči…

INZERCE ▼

Přijme schopné a spolehlivé pracovníky do výroby se mzdou 16-28 000 Kč na pozice:
• Obsluha CNC strojů
• Zámečníci do výroby hliníkových oken,
dveří a fasád s obsluhou obráběcích strojů
• Manipulační dělníci do výroby (VZV)
• Montážní dělníci – práce vykonávané
po celé ČR
• Pomocní dělníci a dělnice

Nabízíme:

• Zaškolení
• Možnost dalšího profesního růstu
• Prostředí dynamicky rozvíjející se společnosti
• Modernizace výrobních hal a přístrojů
v příštích měsících
• Nadstandardní finanční ohodnocení
odpovídající pracovním výsledkům
Nástup možný ihned | Pracoviště: Zastávka, Lipová 7 | Volejte: 545 120 000 | leis@leis.cz

Krásná letní sezóna skončila. A protože jsme se scházeli pravidelně každý čtvrtek
za „Dělňákem“, všichni jsme si
věřili. V čem? No přece v rychlosti, pohotovosti, úderu, podání, blokování, nahrávání, prostě
každý věřil, že on je ten nejlepší
nohejbalista.
A tak aby nezůstalo jenom
u řečí, rozhodli jsme se změřit
svoje síly a uspořádali první

ročník nohejbalového turnaje
Nohafest 2007.
Sešli jsme se nezvykle v sobotu 6. 10. 2007 ráno, ale na obvyklém místě. Celkem 13 hráčů
a spousta fanoušků. Ty tvořili
hlavně kamarádi, manželky
a děti. A protože nás čekal celý
den tvrdých zápasů, donesly
nám naše hodné ženy na posilnění spoustu dobrých buchet
a koláčů.

zajímavé bylo zápolení dvojic.
Vítězové Tomáš Kudela a Rosťa
Fic si na památku vybojovali
také pohár, diplom a šampus.
Po skončení turnaje jsme ještě
dlouho seděli a hodnotili. Kdo
hrál dobře, kdo lépe, kdo co
zkazil a komu se co povedlo.
Zážitků bylo spoustu.
Co říct závěrem? Myslím, že
se první ročník vydařil. Že nám
přálo počasí, dobře jsme se pobavili, poměřili svoje síly a že
byli všichni spokojení, nejen
vítězové. A ti, kteří nevyhráli,
budou mít určitě možnost to
napravit příští rok, protože co
je dobré, to se musí opakovat.
Zakládáme tedy tradici – a já se
už nyní těším na druhý ročník.
Martina Bobalová,
TJ Sokol Zastávka
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V KRÁTKOSTI

OCTOBER
NOHAFEST 2007

Hráli jsme dva turnaje. Začali
jsme turnajem trojic. Každý set
byl neobyčejně napínavý, neboť
všichni hráli na 100 %. Všichni
byli najednou rychlejší, pohotovější a nahrávky přesnější. Byla
vidět obrovská motivace a touha zvítězit. Vítězi se nakonec
po strhujícím finále stali Mirek
Bobal, Jirka Svoboda a Vojta
Hrdlička. Odnesli si krásný pohár, diplomy a šampus. Neméně

DEN ZASTÁVKY
V sobotu 27. října 2007 proběhl v souvislosti s tradiční výstavou zahrádkářských výpěstků nultý ročník Dne Zastávky.
Podle předpokladů organizačního výboru byl velký zájem

o zabíjačkové produkty. Samotná zabíjačka byla zahájena dopoledne, stejně jako doprovodný trh lidových a rukodělných
řemesel. V hlavním sále Dělnického domu byla instalována expozice historie hlavního zastáveckého kamenouhelného dolu
Julius a pro fotbalové fanoušky
a pamětníky několik fragmentů
z historie zastávecké kopané.
Hlavní program Dne Zastávky probíhal celé odpoledne.
K ochutnávkám zabíjačkových
specialit vyhrávala nejmenší
dechovka na světě, Kabrňáci,
se kterou si přítomní návštěv-

níci zanotovali desítky známých
českých písniček. V malém sále
Dělnického domu předváděli
svou zručnost dívky ze školního
klubu základní školy, které příchozím předváděly paličkování
krajky.
Vrchol dne přišel ve tři hodiny, kdy v hlavním sále vystoupil dvojnásobný mistr Evropy
v umění s horáckým bičem
Pavel Kuča. Zaplněnému sálu
předváděl akrobatické prvky,
kdy na vzdálenost několika
metrů bičem stříhal noviny,
sekal růže a na závěr s pomocí
biče rozškrtl zápalku a posléze
rozšvihl konec doutnající cigarety. Po krátké přestávce všem
přihlížejícím předvedl spolu
s partnerkou Silvou žonglování
s revolvery.
Přítomní jistě ocenili také jarmark různých rukodělných vý-

robků od keramiky, dřevořezby,
slaměných figurek až po staročeské perníky vyráběné tradiční
recepturou od 16. století.
V roce 2008 výše zmíněnou
akci budeme určitě opakovat.
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Rádi bychom, aby se do akce,
kterou jsme nazvali Den Zastávky a která bude probíhat
souběžně s výstavou zahrádkářských výpěstků, zapojilo co nej-

více Zastávčáků a široké okolí.
Všechny, kteří mají za koníčka
různé druhy tradiční lidové
tvorby, nebo vynikají v nějaké artistické disciplíně, rádi
na příštím ročníku uvítáme.
Závěrem můžeme označit
nultý ročník za vydařený a podpisy v knize návštěv, kterých
bylo kolem tří set, snad příští
rok přinejmenším zdvojnásobíme.
Za organizační výbor
Daniel Denygr

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Volejbalový turnaj „VOLEJBAL SUPER AMATÉR OPEN“
jsme uspořádali z několika prostých důvodů. Za prvé jsme se
chtěli zúčastnit turnaje, na kterém bychom byli schopni něco
uhrát, za druhé jsme si chtěli
poměřit síly s ostatními kvalitativně podobnými týmy a za třetí
jsme to dlužili obci Zastávka…

Chladného sobotního rána
24. listopadu 2007 jsme se
postupně sešli u budovy tělocvičny gymnázia v Zastávce.
Instalovali jsme vše potřebné
a nedlouho čekali na ostatní
týmy. Turnaje se zúčastnily
týmy Sokola Zastávka, Obce
Zastávka, Ostrovačic, Rosic,
Brna-Bystrce, Frodla team, tým

Tutti Frutti a Rosťa team (neznámo odkud). V šatnách jsme
si byli ještě poměrně rovni a hýřili optimismem…

Jak je již naším dobrým zvykem, soupeře jsme podcenili.
Při pohledu na ostatní právě
hrající družstva jsme si mysleli něco o tom, že je máme
„na lopatě“. Opak byl pravdou
a na lopatě jsme zanedlouho
seděli my. Ne že bychom špatně hráli, dokonce jsme měli ze
své hry i dobrý pocit a většinu
zápasů jsme prohráli jen o fous,
ale prostě nám nějak nepřálo to
„volejbalové štěstíčko“. V podstatě všechny týmy hrály velmi
kvalitně, na což kromě nás doplatilo i družstvo Obce Zastávka (které se poprvé v kariéře
sešlo ten den ráno). Nicméně
se bilo velmi srdnatě a skončilo hned za námi na kvalitním
osmém místě. Je to tak také asi
jediné družstvo, které příště
pozveme :-) Na nepříliš prestižním a snadno zapomenutelném
prvním místě skončily Rosice,
druhý byl Rosťa tým a třetí Ostrovačice. Po slavnostním předání pohárů a diplomů jsme vše
uklidili a začali se těšit na další
ročník.
Tomáš Kudela,
T J Sokol Zastávka
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 13

Kultura v naší obci
V neděli 25. listopadu 2007
jsme měli možnost zhlédnout
v zastáveckém Dělnickém
domě hudební komedii Járy
Beneše „Růže z Argentiny“.

Na velmi zdařilé představení
se přišlo podívat 160 zájemců,
především z řad střední a starší generace, kteří tuto komedii
viděli již před desítkami let
a chtěli si zavzpomínat.
Herecké a pěvecké výkony
umělců udělali z tohoto představení opravdu vkusný a ne-

zapomenutelný zážitek. Jan
Přeučil, Ján Dodo Slávik, Jan
Počepický, Lucie Černíková,
Ernesto Čekan a další se zhostili
svých rolí opravdu profesionálně. Myslím, že pro většinu žen
v hledišti bylo zpočátku malým
zklamáním, že v představení
nehrál idol starší generace Jiří

Štědroň, ale charismatický Ernesto Čekan vše vynahradil.
Na závěr mi dovolte popřát
nám všem klidné vánoční svátky, úspěšný nový rok a příští
podzim opět nashledanou při
dalším divadelním představení.
Jarmila Zahradníková

Vážení spoluobčané,
v uplynulých čtyřech dílech jsem se snažil připomenout naši
historii v nosných sportech, které v tělovýchovné jednotě
měly své místo.

Ne na všechny se dostalo. Nesmíme zapomenout na ZRTV,
která dlouhá léta naplňovala se
svými cvičenci všech věkových
skupin místní sokolovnu a při
tělovýchovných
akademiích
sál Dělnického domu. Desítky
a stovky cvičenců tělovýchovných jednot a škol vystupovaly
na stadionu Čechie při okrskových a okresních spartakiádách.
Pravidelně jsme se zúčastňovali
cvičení v Praze na Strahově.
Musím zde vzpomenout především cvičitele, kteří se dlouhá léta dvakrát týdně věnovali všem věkovým skupinám.
Vzpomenout je třeba na Vladimíra Křivánka, Emila Jurmana, Marii Křivánkovou, Věru
Hamplovou, z mladší generace
především na Libuši Říhovou,
Zdeňku Gloserovou a Ing. Vladimíra Křivánka. Při vzpomínkách na spartakiádu nesmíme
zapomenout na Jaroslavu Baštařovou, která jako cvičitelka
pronikla i do autorského kolektivu skladby mladších žáků pro
spartakiádu 1990.
Při výčtu sportů, které, i když
krátkodobě, působily pod naší
tělovýchovnou jednotou, nesmíme zapomenout na košíkovou, která se hrála několik roků

v 60. letech v tělocvičně Hornického učiliště.

Za velmi rozhodující pro vývoj sportu na Zastávce lze považovat rok 2003, kdy TJ Čechie
řeší společně s Obcí Zastávka
majetkoprávní otázky v areálu
TJ Čechie. Dochází k vzájemné směně pozemků, následně

Turnaj starších žáků
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

TJ ČECHIE ZASTÁVKA 1907–2007 (5. díl)

začíná dosud poslední etapa
rekonstrukcí a výstavby. Tento
záměr je realizován finančními
prostředky nejen ČSTV a obce
Zastávka, ale i díky novým
sponzorům a dotacím z fondů
Jihomoravského kraje.
V letošním roce, roce stého výročí od založení fotbalu
na Zastávce, jsme připravili mnoho sportovních akcí.
Dovolím si připomenout, že
v rámci 100 let TJ Čechie jsme
uskutečnili:
14. března – 28. ročníku Memoriálu Leoše Roztočila v bleskovém šachu se zúčastnilo 13
hráčů, na 1. místě se umístil
M. Macholán a 2. místě žák
M. Kratochvíl.

Tenisový turnaj
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Jarní turistická neděle

25. dubna – jarní turistickou
neděli.
23. června – 14. ročník turnaje starších žáků v kopané.

18. srpna – tenisový turnaj
dvojic za účasti 12 dvojic mužů
a 6 dvojic žen s tímto výsledkem: 1. Rotal Zdeněk, Rotal

René, 2. Čech Ondřej, Novák
Petr, 3. Urbánek Pavel, Vaněk
Aleš, 1. Kellnerová Jana, Vaverková Jana, 2. Hvězdová Irena,
Hanáková Zdena, 3. Benediktová Ivana, Holomková Petra.
1. září – tenisový turnaj
14 smíšených dvojic s tímto
výsledkem: 1. Rotal Zdeněk,
Vaverková Jana, 2. Pavel a Helena Urbánkovi, 3. Chalupa,
Kellnerová.
1. září – fotbalové utkání TJ
Čechie vs. Internacionálové
ČR.
13. října – turnaj starých
pánů v kopané: 1. Čechie Zastávka, 2. Slovan Rosice, 3. Baník Zbýšov.
Vyvrcholením oslav byla
28. září 2007 slavnostní schůze
v sále Dělnického domu, které
se zúčastnil předseda ČMFS
Ing. Pavel Mokrý a předseda
Tělovýchovné unie Brněnska
Jiří Sýkora, zástupci OFS Brno-venkov a Jihomoravského
KFS. Nejvyšší ocenění VV
ČSTV „Medaili ČSTV“ za celoživotní práci a výjimečný
přínos pro rozvoj tělovýchovy
a sportu obdrželi Josef Dvořák
a Karel Nekuda. Druhý stupeň,
„Čestný odznak“ za významný
a výjimečný přínos k rozvoji
tělovýchovy a sportu obdrželi
Ladislav Reichman, Bořivoj
Vinohradský, Ing. Vladimír
Křivánek, Libuše Říhová, Bohumil Klíma a Stanislav Kratochvíl. VV ČSTV dále udělil
„Čestné uznání“ Miloši Zezulovi, Zdenku Rotalovi, Mgr. Janu

Utkání TJ Čechie A s družstvem Internacionálů ČR

Křivému, Ivanu Pecinovi, Graciánu Hvězdovi, Antonínu
Kocmanovi, Antonínu Křížovi,
Pavlu Dudovi, Pavlu Urbánkovi, Miloši Hájkovi, Vladislavu
Klosovi a RNDr. Petru Pospíšilovi. Dále TJ Čechie předala
28 svým členům čestná uznání
TJ Čechie Zastávka.
Tímto posledním článkem
vzpomínek děkuji všem spolupracovníkům, funkcionářům
a občanům za poskytnuté ma-

teriály. Připomeňme si průběh
letošních oslav následujícími
fotografiemi.
P. S. K letošním oslavám
jsme vydali v pořadí 4. sborník historie TJ Čechie, vlaječky a odznaky. Tyto suvenýry si
můžete zakoupit na stadionu
TJ Čechie.
Bořivoj Vinohradský,
předseda TJ Čechie Zastávka
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Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska

HISTORIE DOLU JULIUS 1877–1967 (2. díl)

„Juliuska v r. 1966 – byla malá, ale byla naše.“ Reprodukce obrazu zastáveckého malíře Ludvíka Holuba

Zastávecké bulety –
bulky
V areálu dolu Julius byly vyráběny brikety, tzv. bulety, kterým se také říkalo „zastávecké
bulky“. Bulety jsou podle zjištění Miroslava Vaňka v rosicko-oslavanském revíru poprvé
zmiňovány v roce 1878, kdy
byla 7. srpna vystavena patentní listina PATENT-URKUNDE
„Segengottes Briquette – Fabrikation“ na základě podání
žádosti z 10. ledna 1878.
Na výrobu se používal uhelný prach s přimísením šesti
procent pryskyřic. Brikety se
zpracovávaly na dvou briketovacích lisech u dolu Julius.
18 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Uhelný mour se z mokré třídírny čerpal do umělých nádrží, tzv. šmanťáků, po odpaření vody se dopravoval dále
do bulkárny, kde se smíchal
se smolou a lisoval se do tvaru
vajec.
Roční výroba činila přibližně
55 000 tun. Bulety byly prodávány obyvatelstvu, používány
v dopravě, poskytovány jako
deputát horníkům, byly jimi
vyzbrojovány parní lokomotivy zastávecké strojové stanice,
avšak největším odběratelem
byla brněnská teplárna. Bulety
se rovněž vozily i do zahraničí, například po železnici až
do Itálie. V roce 1959 byla výroba zastavena.

Modernizace
V roce 1902 byla dřevěná
těžní věž dolu nahrazena železnou konstrukcí a ve strojovně dolu instalován druhý
parní těžní stroj – rok výroby
1902, výrobce První brněnská
strojírna.
V době působení ředitelů Ing. Jaroslava Jičínského
(1901–1913) a později ředitele
Ing. Karla Pusche (1913–1930)
se dále modernizují celá zařízení rosicko-oslavanských
dolů včetně dolu Julius.
Na dole Julius byly staré
stroje vyměněny za nové, moderní a konaly se pokusy s výrobou briket a zachycováním

Nová těžní věž, pohlednice zaslaná v r. 1915. Sbírka: Kolčavovi

přítoků vod. Zaváděla se těžba
lokomotivami, ruční rumpály
na dopravu z úpadnic se na-

hrazovaly vrátky na stlačený
vzduch. Zavedlo se umělé větrání, byla instalována elek-

trická čerpadla a zdokonalily
se těžní klece a důlní lampy.
V roce 1910 byla u dolu Julius
postavena třídírna uhlí s Baumannovou sazečkou.
V roce 1911 byl důl vyhlouben na 7. patro do hloubky
710 m. Roku 1934 bylo k dolu
Julius připojeno důlní pole
dolu Ferdinand.

Lanová dráha na důl
Ferdinand

Lanovka vedla kolem zastávecké kapličky, přecházela nad zastáveckým nádražím
a pokračovala při pohledu k Babicím stoupáním vlevo od vlečky k dolům ve Zbýšově.
Sbírka: Mojmír Leštinský

V roce 1910 byl důl Julius spojen s babickým dolem
Ferdinand visutou lanovou
dráhou. Lanovka přepravovala
z dolu Ferdinand uhlí ke zpracování na uhelném prádle, kde
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 19

II. světová válka

V roce 1907 byla dokončena stavba noclehárny pro dělníky bydlící mimo Zastávku.
Později byla noclehárna nazývána „Domovem mladých horníků Františka Bendla“
(lidově „Bendlák“)

bylo tříděno na kovářské uhlí
a další druhy a také zpracováváno na bulky – brikety v briketárně. Zpět z dolu Julius byla
lanovkou dopravována škvára, hlušina a kamení z prádla
na odval – haldu u dolu Ferdinand.

Byty pro zaměstnance
Růst uhelné těžby na přelomu 19. a 20. století na dole Julius byl těsně spjat s potřebou
bytů pro horníky a dozorce.
Byty byly vystavěny v lokalitě zvané „Nad šachtou“ – nad
areálem dolu Julius. V 60tých
letech 20. století vzniklo pro
zaměstnance dolu Julius také
nové sídliště jednopatrových
domů podlé bývalé havířské
cesty do Příbrami, Zbraslavi,
Březiny či Újezdu v lokalitě
dnes zvané „Červený vrch“.
Likvidace dolu
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Po 2. světové válce probíhalo
odstraňování škod. Důl Julius
byl nejvíce poškozeným dolem
revíru. Těžit se začalo v prosinci 1945, ale už 19. prosince 1945 vznikl rozsáhlý požár,
který zničil prádlo, třídírnu
i stanici lanové dráhy. Po nadlidském úsilí techniků a dělníků dolu Julius, kteří pracovali
ve dne i v noci, se důl podařilo
obnovit a znovu zahájit těžbu.

Poválečné období
24. října 1945 byly dekretem
prezidenta republiky všechny
doly v Československé republice znárodněny. V roce 1950
vzniká národní podnik Rosické uhelné doly, kam patří i důl
Julius s pomocným dolem Ferdinand, briketárnou a šamotárnou.
V roce 1949 byly na dole
Julius postaveny nové koupelny, dílny a moderní rozvodna. Na dole Julius dosaženo
hloubky 790,19 m (8 pater).
V r. 1955 po vyhloubení slepé
jámy dolu Julius byla veškerá
těžba koncentrována na důl Julius. Šachta Ferdinand se stala
výdušnou.
1. ledna 1960 došlo k havárii
těžního stroje a těžních klecí,
které se přes lanovnice dostaly až pod lanové bubny. Druhá
klec se zřítila na osmé patro.
Havárie byla do několika dní
zlikvidována a těžba znovu obnovena.
V roce 1961 byla na dole Julius vybudována změkčovací
stanice a čerpací stanice u rybníka u nádraží byla zlikvidována. Rybník byl asi v roce 1969
zavezen hlušinou s úmyslem
vybudovat zde autobusové nádraží.

Ukončení těžby
Těžba uhlí byla na dole Julius ukončena v r. 1967 – po 90
letech. Jeho dolové pole bylo

přiděleno k dolu Antonín. Důl
Julius nadále sloužil jako vtažná jáma a odčerpávání důlních vod. Ze sedmého patra
z hloubky 710,4 m byla čerpána voda užitková a z druhého
patra z hloubky 346,1 m byla
čerpána pitná voda dodávaná
do vodovodního řádu.
Povrchové objekty byly
v roce 1967 prodány Juranovým závodům Brno a zavedena zde výroba hydraulických
rozvaděčů. Název podniku se
později změnil na Závody těžkého strojírenství Brno, n. p.,
závod 11 Zastávka u Brna
a v první polovině 90. let
na HYRO, spol. s r. o.
V letech 1992–93 probíhala
likvidace dolu. Jáma byla uzavřena železobetonovou krycí
deskou a těžní věž demontována. Zastáveckou hornickou
minulost dnes jen připomíná
halda hlušiny vysoko se vypínající nad obcí.

Odstředivý regulátor

ce nejstarším v republice. Odstředivý regulátor je zrestaurován a zabudován v expozici
Hornictví a energetika Rosicko-Oslavanska v oslavanském
zámeckém areálu.

Unikátní památka
z dolu

Pro Zastávecký zpravodaj
sestavil Vlastivědný spolek
Rosicko-Oslavanska, o.s.

I když veškeré vybavení dolů
bylo zničeno, přesto se podařilo Ing. Tomáši Flimelovi
zachránit několik fragmentů
těžních parních strojů z dolu
Julius a z dolu Ferdinand.
Největším z nich je odstředivý regulátor parního těžního
stroje z roku 1902 z dolu Julius. Jedná se o unikátní památku, tento odstředivý regulátor
patří mezi nejstarší v republice
a podle pana Flimela je dokon-

www.rosicko-oslavansko.cz
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SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

CO SE DĚJE V KLUBU
SENIORŮ ZASTÁVKA
V Klubu seniorů se v tomto roce událo hodně, a proto bychom
chtěli naše občany o činnosti Klubu a jeho akcích informovat.
Scházíme se v malém sále Dělnického domu jedenkrát v měsíci,
o čemž informujeme v kabelové televizi a v rozhlase OÚ.

Udržujeme nadále přátelské
vztahy s Klubem důchodců
v Oslavanech a Zakřanech. Své
hostitele jsme přivítali i my při
oslavě Dne matek ve velkém
sále Dělnického domu.
Oblíbenými se staly vycházky do přírody za poznáváním
našeho okolí a regionu Kahan.
V I. pololetí roku jsme zavítali do obcí: Vysoké Popovice,
Příbram, Dukovany, Rapotice,
Sudice, Ketkovice a do města
Rosic. Velice zdařilý byl výlet
do Ketkovic, na hrad Levnov,
ke Chvojnici, řece Oslavě a pak
do Senorad.

Vycházka ze Sudic do Ketkovic
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nímu kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO), do Hlinska
a skanzenu na Veselém Kopci.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Milovech, kde jsme si
v krásné přírodě Vysočiny odpočinuli.
V červnu jsme si vyjeli vlakem do Brna, lodí po Brněnské

Oslava Dne matek v Dělnickém domě

Uskutečnili jsme také zájezd
do Žďáru nad Sázavou k pout-

přehradě a na hrad Veveří, který je od roku 2002 zpřístupněn
veřejnosti a je kompletně obnovován.
V rámci poznávání kulturní
historie našeho okolí jsme navštívili v červnu zámek v Moravském Krumlově, kde jsme
si prohlédli Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Třetí akcí
v červnu byl autobusový zájezd
na Slavkovsko. V Těšanech se
nachází chráněný objekt kovárny z roku 1700 přibližující
kovářské řemeslo, zemědělské
a umělecké práce. Na Prateckém
kopci jsme si prohlédli Mohylu

Na zámku ve Slavkově

míru – expozici Bitvy tří císařů
u Slavkova v roce 1805.
II. pololetí jsme začali už
27. setkáním Klubu. Prohlédli
jsme si kroniku Klubu seniorů,
fotografie z našich akcí a připravovali činnosti pro nejbližší
období.
Koncem srpna jsme uskutečnili zájezd do Biskoupek, rodiště básníka Vítězslava Nezvala,
na rozhlednu Babylon a hadcovou step v Mohelně. Navštívili jsme také dalešický pivovar,
přehradu a nedaleké Hrotovice.
Nezanedbali jsme ani tradiční putování za krásami nejbližšího okolí: jeli jsme vlakem
do Rapotic, odtud pokračovali
vycházkou do Lesního Jakubova
a Újezdu. Rovněž tato vycházka
ve všech zanechala příjemný
dojem z krásné přírody.
20. září 2007 jsme uskutečnili autobusový zájezd do Zlína (Muzeum obuvi T. Bati)
a do Luhačovic (prohlídka lázeňského centra). Zajeli jsme

i k přehradě v Pozlovicích, vybudované v r. 1930.
V říjnu jsme se dohodli s vedením Lesní správy Náměšť
nad Oslavou na možnost prohlídky Kralické obory. V oboře je nejvíce chována daňčí
zvěř, obora mj. patřila zámeckým pánům Haugwitzům
(1752–1945).
Dalším cílem našich výletů byla 9. 10. 2007 obec Hlína
(rozhledna Vladimíra Menší-

ka) a dále vycházka po turisticky značené cestě ke kostelu
sv. Jakuba v Ivančicích. Navštívili jsme i rodný dům Vladimíra Menšíka, právě v den výročí
Menšíkových 78. narozenin.
Poslední zájezdovou akcí letošního kalendářního roku se
stala návštěva Prahy (Vyšehrad,
Petřín, Trója). Podařilo se nám
zajistit i průvodkyni, paní Stejskalovou, která nám svým profesionálním výkladem přiblížila
historii i současnost vybraných
památek a míst. Za zmínku jistě
stojí i absolvování okružní jízdy
autobusem po Praze. Zájezd byl
velice zdařilý a všichni byli opět
spokojeni.
Vážení spoluobčané, myslím
si, že Klub seniorů Zastávka
pracuje velmi dobře, o čemž
svědčí trvalý zájem našich členů i nárůst našich řad. Dveře
Klubu jsou tak otevřené a rádi
se setkáme i s vámi.
Naďa Klímová,
Klub seniorů Zastávka

Prohlídka Kralické obory
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I. ročník „Zastáveckého braňáku“
V sobotu 17. listopadu 2007
uspořádal hasičský sbor ze Zastávky za finančního přispění
obce Zastávka a Moravské hasičské jednoty soutěž pro mladé hasiče pod názvem „Zastávecký braňák“.

Záměrem pořadatele bylo trošičku se oprostit od klasických
hasičských disciplín a činnost
soutěžících zaměřit spíše na klasickou soutěživost ve zručnosti
a praktických zkušenostech.
Na tuto soutěž přijeli jak kolektivy z regionu Brna-venkova, tak
i z dalekého Přerova a Tovačova.
Celkem se této soutěže zúčastnilo na 50 dětí.
Pořádající organizace připravila trať v délce dvou a půl
kilometru, na které bylo systematicky rozestavěno celkem 9
stanovišť, kde museli soutěžící
splnit různé úkoly, jako byla
chůze na dřevěných špalcích,
cesta provazovým bludištěm,
strefení se kolíku na udici do ot24 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

voru v plastové láhvi a samozřejmě otázky ze zdravovědy,
poznávání požárního nářadí
a další netradiční disciplíny, které nejsou obvykle na soutěžích
hasičů k vidění.
Vzhledem k tomu, že soutěžní rok u mladých hasičů
končí zpravidla podzimem, bylo
pro soutěžící
malou překážkou počasí. Napadla
nám krásná
sněhová nadílka, která
d o s a h ov a l a
asi 20 centimetrů sněhu. A protože trať
vedla nejen v areálu sportovního
stadionu TJ Čechie, ale také dva
kilometry lesem, bylo již na začátku jasné, že soutěžící nebudou soutěžit v podmínkách,
na jaké jsou zvyklí z klasických
hasičských soutěží. I přes mírný
ranní mráz však všichni řádně
nastoupili na start a v pětiminutových intervalech vyráželi
na trať, nejprve ve straší kategorii a ihned za nimi vyrazili ti
mladší.
Po dvou hodinách zápolení
v terénu se nám do cíle vrátily
všechny děti v pořádku a bez
jakékoliv újmy. Červené tváře
dobíhajících soutěžících všem
ukazovaly snahu každého kolek-

tivu zvítězit. To, že se doopravdy
snažili zvítězit všichni, dokazovaly i výsledné časy na jejich
soutěžních kartách. Vždyť někteří ze soutěžních kolektivů
dráhu dlouhou dva a půl kilometru včetně splnění devíti disciplín zvládli za necelých dvacet
dva minut.
Pro zahřátí byl soutěžícím
podáván čaj, který nám včetně
kompletního občerstvení zajistil pan Marek Štukl v restauraci
fotbalového klubu. Proto bych
mu tímto chtěl za všechny pořadatele a soutěžící poděkovat.
No a jaké jsou výsledky soutěžících?
Kategorie mladší žáci:
1. místo Přerov, 2. místo Zastávka II, 3. místo Židlochovice I, 4. místo Židlochovice II,
5. místo Rosice I, 6. místo Zastávka I, 7. místo Rosice II.
Kategorie starší žáci:
1. místo Zastávka I, 2. místo
Zastávka II, 3. místo Lovosice,
4. místo Rosice II, 5. místo Rosice I.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za finanční
pomoc, pořadatelům za perfektní přípravu soutěže a v neposlední řadě také kolektivům
našich mladých hasičů, kteří se
jistě za reprezentaci naší obce
nemusejí stydět.
Zdeněk Milan,
starosta hasičského sboru

SOKOL
INFORMUJE

SOKOLOVNA JAKO NOVÁ

Jak sokolovna donedávna vypadala, ví asi každý, kdo tam chodí cvičit
a sportovat. Tento stav se samozřejmě nelíbil nikomu, co však chybělo,
byly peníze. Prvním krokem pro záchranu sokolovny se tedy stalo získání
peněz na opravu. A padající strop a propadající se podlaha v nářaďovně
byly dostatečným důvodem.

Jako jedinou možnost pro
získání peněz v tak velkém
rozsahu se stal pro Sokol sice
bolestný (zejména pro starší
generaci), ale nezbytný odprodej nevyužívaného asfaltového
hřiště vedle areálu tenisových
kurtů. Za takto získané peníze
se povedla poměrně rozsáhlá
a náročná oprava celého stropu sokolovny včetně kvalitního
osvětlení a vymalování. Dalším
velkým problémem byla propadající se podlaha v nářaďovně
nad hasičkou. V tomto případě
jsme uspěli se žádostí o dotaci
na Jihomoravském kraji, který

nám poskytl dvousettisícovou
částku, se zbytkem nám přispěla obec Zastávka a nemalý
podíl věnovala také Župa Jana
Máchala, část jsme investovali
z vlastních peněz. Jak sokolovna vypadá nyní, se můžete přesvědčit sami. Nový strop, nové
podlahy, nové laky a čáry, nově
vymalováno, nové osvětlení…
Myslím, že máme být (v rámci možností) na co hrdí. Přesto
se najdou lidé, nebo skupina
lidí, kterým je to jedno a kteří
si neuvědomují, nebo nechtějí
uvědomovat, co to stálo času,
peněz a námahy. Mluvím kon-

krétně o „škodné“, která snad
záměrně ničí vybavení, špiní
nově vymalované zdi, vytrhává
ze zdí háky na volejbal a badminton, ničí nové laky. Konkrétní podezření máme a jak
„přeteče kalich, tak se budou
mládenci divit.“ Za 170 Kč ročně na osobu nám to opravdu
nestojí za to. Všechny ostatní
slušné lidi samozřejmě vítáme.
Od ledna 2008 je možné v sokolovně nově hrát badminton.
Více na www.sokol.zastavka.cz.
Tomáš Kudela,
starosta TJ Sokol Zastávka
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Po roční pauze, kdy probíhala rekonstrukce tělocvičny v zastávecké
sokolovně, se opět dali dohromady téměř všichni členové našeho souboru,
a tak jsme se s chutí pustili do nazkoušení další pohádky. Tentokrát se
jedná o známou pohádku „O Zlatovlásce“ od Josefa Kainara.

LOUTKOVÉ DIVADLO
AMOK OPĚT NA SCÉNĚ
Tato pohádka nijak nevybočuje z klasického pojetí pohádky
a i zde opět zvítězí dobro nad
zlem. Něčím se ale přeci jenom
liší od již námi dříve odehraných pohádek „Jak drak unesl
princeznu“ a „Vodník z Černé
tůně“, a to zpracováním scénáře. Jedná se totiž o veršovanou
pohádku.
Musím říct, že mně samotnému se opravdu velice líbí, a jsem
rád, že můžeme tuto pohádku
nazkoušet a posléze hrát pro děti.
Jsem totiž přesvědčen o tom, že
i dnes, v době, kdy se na děti ze
všech stran valí rozličné reklamy, které dětem vnucují spousty různých, často zbytečných
a nesmyslných lákadel, a v době,
kdy jsou děti často ve svých pokojíčcích zavaleny obrovským
množstvím hraček, tak klasické
pohádky mají mít u našich dětí
pořád své místo a nemůže je nic
nahradit.
Přesvědčujeme se o tom vždy
na našich vystoupeních, kdy vidíme ta rozzářená očička dětí,
pozorně sledujících příběh obživlých loutek odehrávající se
za paravánem. V tu chvíli na dětech vidíte, že pro spousty z nich
je to něco téměř neznámého
a přitom zajímavého.
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Velkým zážitkem a i odměnou je pro nás chvíle, kdy se
malé děti po skončení představení pomalu zbavují ostychu
a přistupují k loutkám, aby se
na ně zblízka podívaly, pohladily je a třeba i pochovaly. Je
to opravdu nádherný pocit,
za který děkujeme a pro který
to vlastně i děláme. Dá se tedy
říct, že naše pohádky nehrajeme jenom pro děti, ale i pro nás
samotné.
Chtěl bych tímto pozvat
na některé z našich představení

všechny rodiče s dětmi, zejména
ty, kteří o nás ještě nikdy neslyšeli, nebo si třeba ještě nenašli
čas podívat se na některou pohádku, kterou jsme v minulých
letech odehráli.
Nejbližší příležitost budete
mít v neděli 16. prosince 2007
v Sokolovně v Zastávce, dále
pak pravděpodobně 22. prosince 2007 v Sokolovně v Omicích. Začátky představení jsou
v 15.00 hodin.
Další
představení
budou následovat v Domašově,
v Brně, v Rosicích, ve Střelicích a možná i jinde… vše
o našich plánovaných představeních se vždy s předstihem
dovíte na webových stránkách
www.sokol.zastavka.cz.
Za všechny členy
Michal Horáček

Co se děje
na „domečku“?
V prvé řadě bychom vás
rádi informovali o tom, že
od 1. 1. 2008 se Dům dětí
a mládeže, Zastávka stává jednou z organizací zřizovaných
obcí. Snažíme se proto, aby
objekt, ve kterém domeček
sídlí, byl zrekonstruovaný,
opravený a aby se vám všem
v něm líbilo. V měsíci prosinci
bude dokončen projekt „Statika“, při kterém došlo k úpravám vně DDM. Upraveno bylo
okolí, budova byla zpevněna
a svázána, domek dostal nový
kabát – fasádu. Uvnitř, a to
z vlastních zdrojů, proběhla
rekonstrukce kuchyně. Ta je
vybavena novou vodoinstalací, elektroinstalací, novým
zařízením a nábytkem. Je nově
obložena. Byla zrekonstruována také část střechy.

Pravidelná činnost
V letošním školním roce je
v pravidelné činnosti přihlášeno 565 účastníků. Zájmové
útvary navštěvují děti, žáci,
studenti, maminky s dětmi
i dospělí ze Zastávky, Zbýšova,
Zbraslavi, Příbrami a Vysokých
Popovic.

Nepravidelná činnost
Od počátku školního roku
uspořádal dům dětí přes dvacet akcí různého charakteru.
Počet zúčastněných se vyšplhal
na číslo 950. Do těchto aktivit
jsou zahrnuty také aktivity projektu Čtyřlístek. Jedná se o ná-

vštěvu obory v Náměšti nad
Oslavou, krokodýlí ekofarmy,
muzea v Oslavanech, návštěva
mraveniště v Soběšicích.
Mezi nejvýznamnější akce,
které proběhly zde na Zastávce, patří bezpochyby Olympiáda, která letos byla určena pro
2. třídy základních škol. Olympiády se v předkolech zúčastniZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 27

ŠKOLSTVÍ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE,
ZASTÁVKA

lo šest základních škol s celkovým počtem 200 dětí.
Neméně úspěšný byl Začarovaný les, kterého se zúčastnilo
na 250 rodičů a dětí. Les byl
nádherně osvětlen lucerničkami a každé dítko plnilo úkoly
pro odčarování lesa.
Letos poprvé, a o to více nás
těší velký zájem rodičů a dětí,
proběhla mikulášská nadílka
pod vánočním stromem. Mikuláš, čert i anděl byli spokojeni
s dětmi, které zpívaly nebo říkaly říkadla a básničky. Troufáme
si říct, že spokojeni byli i rodiče. Velký úspěch zaznamenává
také vánoční pečení. Zúčastnili
se i děti z uprchlického tábora.

Zajímavosti
Velmi bychom touto cestou
chtěli poděkovat panu místosta-
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rostovi Zdeňku Milanovi, který
spolu s hasiči ze Zbýšova, Rosic
a Zastávky provedli na domě
dětí záchranou akci (hašení požáru, záchrana obyvatel) v rámci jejich cvičení. Myslím, že pro
všechny přítomné to byl jistě
nezapomenutelný zážitek a navíc velmi poučný. Děti si tak
v praxi mohly vyzkoušet neočekávanou evakuaci a záchranu. Zásah byl tak precizní, že
skutečně nezúčastnění dodnes
věří, že na domečku hořelo, hasilo se a zachraňovalo.
Dne 12. 12. 2007 od 15.00
do 16.00 hod. proběhla na náměstí Svobody velká prezentace
Domu dětí a mládeže v rámci
vánočních svátků v Brně. Vystoupily dramaticko taneční
kroužky z Vysokých Popovic
a Příbrami, skupina ARGAIV,

hudební kroužek z Příbrami.
Všechny tyto útvary pracují pod domem dětí a v rámci
svých aktivit nacvičili divadlo –
Vánoční hra o Ježíškovi.

Novinka
V brzké době bude na našich
www stránkách zpřístupněna
anketa, která bude věnována
činnosti DDM. Budeme velmi
rádi za vaše postřehy, náměty
i to, co se vám nelíbilo. Rádi
bychom naši činnost ještě zkvalitnili a vyšli vstříc vašim požadavkům.
Na závěr vám všem přejeme
příjemné prožití vánočních
svátků, do dalšího roku hlavně
hodně zdraví, úspěchů, pohodu
a štěstí.
Za kolektiv DDM
Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka

Zastávecký zpravodaj vychází ve formátu A5 v černobílé úpravě vnitřních stran s plnobarevnou obálkou.
Formát jedné strany po ořezu je 148 × 210 mm, formát jedné strany na zrcadlo je 128 × 185 mm. Rozměry jsou
uvedeny ve formátu šířka × výška a jsou v mm. Nejběžnější rozměry inzerce vidíte níže, při jakýchkoliv jiných
požadavcích kontaktujte šéfredaktora pana Pečenku e-mailem na ppecenka@seznam.cz.

1/1 (spad)
148 (+6) × 210 (+6)

1/1 (zrcadlo)
128 × 185

1/2 (spad)
148 (+6) × 102 (+3)

1/3 horizontálně (spad)
148 (+6) × 67 (+3)

1/3 vertikálně (spad)
50 (+3) × 210 (+6)

1/4 (zrcadlo)
61 × 90

DALŠÍ DOPORUČENÍ A POŽADAVKY:
• při tvorbě inzerce na spad neumisťujte důležité objekty (typicky logo, kontakt apod.) do tzv. ochranné zóny,
neboť hrozí oříznutí těchto objektů v tiskárně. Za ochrannou zónu považujte cca 10 mm od okraje formátu
inzerce po ořezu
• hotovou inzerci je možno dodat v křivkových formátech eps, ai; rastrových formátech jpg, tiff apod. (rozlišení
300 DPI při požadovaném výsledném rozměru!!!) nebo ve formátu PDF
• při tvorbě PDF nezapomeňte vložit písma nebo ještě lépe – rozkřivkujte je
• neumisťujte do PDF ořezové či pasovací značky, barevnou škálu apod.
PODKLADY PRO NÁMI TVOŘENOU INZERCI:
• texty ve formátu doc, rtf apod. (typicky Microsoft Word)
• obrázky ve formátech jpg, tiff apod. v rozlišení 300 dpi (NEVKLÁDAT DO WORDU!!!)
• loga a vektorovou grafiku ve formátech eps, ai (cdr pouze v nejkrajnějších případech)

NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ NALEZNETE PŘESNÉ OBJASNĚNÍ VŠECH POJMŮ
TÝKAJÍCÍCH SE FORMÁTŮ INZERCE …
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PARAMETRY INZERCE

Technické parametry pro inzerentní podklady –
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Základní formát inzerce. Např. A5 ...
Spad 3 mm. Po vytištení se ořezává pryč, je nutno
ho ovšem dodržet a typicky barevné pozadí
inzerátu či podkladovou fotku „protáhnout“
o 3 mm na KAŽDOU stranu, aby při případném
větším ořezu nesvítily na okrajích strany bílé
linky z nepotištěného papíru. Pokud je uvedena
v rozměrech inzerce např. šířka 148 (+6), znamená to, že na levou i pravou stranu je potřeba udělat
spadávku po 3 mm (3 + 3 = 6). Pokud je uvedena
v rozměrech inzerce např. výška 67 (+3), znamená
to, že uděláte spad 3 mm BUĎ nahoře NEBO dole
(podle výsledného umístění inzerce na stránce),
protože druhá strana bude „dovnitř“ formátu
a tam samozřejmě spadávka netřeba …
Ochranná zóna. Asi 10 mm „dovnitř“ od okraje
základního formátu inzerce. Sem NEUMISŤUJTE
důležité objekty – loga, kontakty apod. Jednak
to nevypadá dobře („nacpáno ke kraji“), druhak
hrozí oříznutí (viz spad).
Zrcadlo. Pokud nechcete mít inzerci na spad („až
do krajů“), můžete ji připravit tzv. na zrcadlo. Tím
se rozumí prostor vymezený sazbě textu a je na
VŠECH stranách tiskoviny stejný ... V tom případě
připravte inzerci PŘESNĚ v udaném rozměru a se
spadávkou či ochrannou zónou si nelamte hlavu.

TYPICKÉ PŘÍKLADY INZERCE S KONKRÉTNÍMI ROZMĚRY:
1/1 (spad)
148 (+6) × 210 (+6)
Základní rozměr A5
(148 × 210 mm)

1/3 horizontálně (spad)
148 (+6) × 67 (+3)

1/4 (zrcadlo)
61 × 90

Ochranná zóna

teEcte vendre volumsa ndigna commy nim in estie
moluptat wiscipis euguero exer ing et, vercin ea
feugait dolute voloborer iniatum quipit la feuipsum
volobor eriustrud dignim vullut inibh erilla facilisl
delisis acilit nonum aliquat. Duis aut volorem dipisit
nos augait dolorer augait aliquipit in vulputat. Con
Unt lutat. Secte magnim in henim vendremIbh et la
faccum quatem doluptating eum dolor ad te faciduisl
del dignis autpatio odit ullaore facil dolestrud
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Spadávka
3 mm na
všech stranách
inzerce

LOGO
Kontakt Kontakt Kontakt
Kontakt Kontakt Kontakt
Kontakt Kontakt Kontakt
Kontakt

Podklad inzerátu
(barva, obrázek apod.)
Pokud je inzerce bez
podkladu na čistě bílé
ploše, není samozřejmě
nutno řešit spadávku.
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Spadávka 3 mm
vlevo, dole
a vpravo

Základní rozměr 1/3
(148 × 67 mm)
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Čistý rozměr inzerátu
60 × 90 mm. Netřeba
řešit žádný spad,
ochrannou zónu apod.

Staří páni – 100 let TJ Čechie

Volejbal super amatér open 2007

Zastávecký „braňák“

