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Vážení čtenáři ZZ, 
setkáváme se u  prvního čísla Zpravodaje. Stejně jako 

v předchozích letech se můžete i v roce letošním těšit na pět 
čísel ZZ. Měsíce vydání již druhým rokem zůstávají: únor, 
květen, srpen, říjen a prosinec.

V  tomto čísle Zpravodaje se v  rubrice Obec informuje 
dozvíte o aktuálních problémech týkajících se občanů Za-
stávky a  života obce, nahlédneme do  aktivit Mikroregio-
nu Kahan dso, pozveme Vás na akce připravované obecní 
knihovnou.

Příznivce zastáveckého sportu, zejména fotbalu, potěší 
kompletní tabulky všech fotbalových mužstev po podzim-
ní části soutěží ročníku 2007/2008. Svými aktivitami se 
nám připomene Svaz tělesně postižených.

Již tradičně rubriku Školství naplňují zprávy z  DDM 
Zastávka a ze základní školy. Ta představí úspěšný projekt 
Žijeme spolu podporující nenásilné formy soužití s národ-
nostními menšinami.

Vážení čtenáři, redakce ZZ vítá Vaše podněty, články, 
informace, kterými můžete zpestřit a obohatit Zastávecký 
zpravodaj. Prosíme Vás, abyste materiály k  publikování 
v ZZ zasílali v elektronické podobě na redakční e-mail.

Nashledanou u dalšího čísla!
redakce ZZ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velice rád, že mohu vy-

užít této příležitosti, abych Vám 
popřál hodně zdraví, štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů 
v roce 2008. Věřím, že jej pro-
žijete v klidu a pohodě a  že se 
Vám i  Vašim rodinám povede 
i v tomto „osmičkovém“ roce co 
nejlépe.

Ve  svém dnešní krátké po-
známce bych se chtěl věnovat 
problematice volného pobíhá-
ní psů v naší obci. Jsou témata 
společná všem starostům všech 
obcí v  České republice. Téma 
psi k  nim nepochybně patří, 
dokonce se řadí na čelní místo. 

Snad každý z  nás souhlasí 
s tím, že pes je přítel a pomoc-
ník člověka. Možná by bylo za-
jímavé na  čas porozumět řeči 
zvířat a  zjistit, zda si to samé 
mohou myslet naši čtyřno-
zí miláčci o  nás. Nechci však 
v  žádném případě vyvolat po-
hádkovou atmosféru, protože 
toto téma je od  pohádkových 
příběhů a  zejména pohádko-
vých konců na míle vzdáleno.

Je skutečností, že většina psů 
žije s  člověkem, svým pánem 
a přítelem. Právě člověk se však 
mnohdy stará o  svého miláčka 
tak, že pes, aniž by chtěl, po-
škozuje své okolí, je nebezpeč-
ný, stává se zdrojem nemocí 
a je svému okolí na obtíž. Není 
to však chyba psa. Pes nechce 
škodit, člověk sice většinou rov-

něž ne, nicméně spojení těchto 
dvou živých organismů je ně-
kdy naprosto nevypočitatelné.

Lze snad nějako rozumně 
vysvětlit situaci, kdy se člověk 
a pes spolu prochází před domy 
svých bližních, sousedů a  ka-
marádů a je jim úplně jedno, co 
tam po nich zůstane? Úplně ne-
pochopitelné je, když člověk vy-
pustí svého miláčka do prostor, 
kde se pohybují děti a  v  klidu 
(možná i s uspokojením) sledu-
je, jak si tam jeho miláček plní 
své přirozené potřeby. Za  toto 
všechno není odpovědný pes, 
ale jen a  jen člověk, který má 
nepochybně rád děti, stejně 
jako své blízké. 

Většina z  nás je každoden-
ně svědkem toho, co člověk se 
psem dokáže. Spousta z  Vás se 
oprávněně ptá na obecním úřa-
dě, co se s tím dá udělat. Je totiž 
zcela zřejmé, že dochází k poru-
šení zákonů, předpisů i  obecně 
závazných vyhlášek. Všechno 
toto je samozřejmě postižitel-
né. Jenže znovu se dostáváme 
k tomu, že u psa je člověk, jeho 
pán a majitel. A  ten si je velice 
dobře vědom faktu, že skutečná 
postižitelnost zůstává v  oblasti 
teorie. Psů a  jejich neodpověd-
ných majitelů je víc než policistů 
a slušný člověk si s sebou všude 
nebere fotoaparát, protože stále 
ještě žije v představě, že slušnost 
se vyplatí a někdy se třeba stane 
vzorem a samozřejmostí.

Největší problém v  proble-
matice soužití se psy není vy-
mahatelnost práva, ale poru-
šování elementárních pravidel 
slušného chování. Zvlášť nepří-
jemné je to v případech, kdy tak 
činí ti, kteří se často ve  všech 
ostatních případech tváří jako 
„slušní“ lidé pranýřující nedo-
statky svého okolí. A  tak jsme 
neustále svědky situací, kdy se 
člověk ostýchá upozornit dru-
hého na jeho chování a neustále 
hledá způsob, jak mu říct a neu-
razit ho konstatováním pravdy, 
že se chová hůř než to zvíře. 

Myslím si, že při čtení tohoto 
článku se spousta majitelů psů 
ptá, kam mají tedy se svými 
miláčky chodit, kde je mohou 
chodit venčit, kde mají pejsci 
vykonávat svoje přirozené po-
třeby. Neumím na  tuto otázku 
dobře odpovědět, protože ne-
jsem majitelem psa. Moc by se 
mi sice líbil, nicméně si uvě-
domuji, že mu zatím nemůžu 
dát takovou péči, jakou by si 
zasloužil. Že nemám dostatek 
času na to, abych se s ním mohl 
jít projít mimo dosah obydlí 
svých sousedů. 

Možná, že by stálo za  to ze-
ptat se většiny slušných majitelů 
psů, proč jejich miláčci svému 
okolí nevadí. Proč se ochotně 
se svými psy dělí nejen o  pří-
jemné chvilky, ale proč se o ně 
starají i v okamžicích, kdy musí 
vykonat svoji tělesnou potřebu. 
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Proč se o  své psy starají sku-
tečně jako o  své blízké. Já sám 
všechny lidi, kteří se dokáží 
o své čtyřnohé přátele postarat 
tak, aby nebyly přítěží pro své 
okolí, hluboce obdivuji. 

Přesto však zůstávám nena-
pravitelným optimistou, proto-
že se domnívám, že situace má 
řešení. Nespočívá v tom, že bu-
deme pokutovat a oplocovat, ale 
v tom, že se pokusíme chovat se 

tak, jak bychom chtěli, aby se 
okolí chovalo k  nám. Prostě 
zkusme se chovat jako lidé.

Petr Pospíšil,  
starosta

Těžařské společnosti a  ná-
sledně i  státní podnik RUD 
byly po  dlouhá léta majite-
lé pozemků v  obci a  teprve 
v  roce 1999 se  Zastávka stala 
majitelem pozemků uvnitř 
zastavěného území obce. 
Vlastníkem pozemků mimo 
zastavěné území nikdy nebyla 
a  s  největší pravděpodobností 
ani nikdy nebude, neboť nyní 
je již takřka nemožné rozšířit 
katastrální území o  logické 
celky patřící k  obci, jak tomu 
bylo dříve například u  Nivek, 
či Brusů, které ještě nedávno 
ležely v Rosicích.

Tak by mohl znít stručný úvod 
kapitoly krátce charakterizující 

situaci obce vzhledem k výstav-
bě probíhající v jejím okolí.

V  poslední době vzbudila 
největší pozornost plánovaná 
výstavba 29  rodinných domů 
v části Nivky, nicméně na katas-
trálním území města Rosic. Tou-
to problematikou se obec zabývá 
již více než rok a v průběhu to-
hoto období se snažila vyjednat 
takové podmínky, aby byla loka-
lita Nivky dotčena touto akcí co 
možná nejméně.

K zaujetí stanoviska k této vý-
stavbě musel každý člen zastupi-
telstva obce vzít v úvahu několik 
základních skutečností:
• obec Zastávka je vzhledem 

ke své blízkosti k Brnu, k dál-

nici D1, k  dobré doprav-
ní obslužnosti, stejně jako 
k  přítomnosti infrastruktury 
a zázemí (školky, škola, gym-
názium, dům dětí, umělecká 
škola, sportovní areál, zdra-
votní středisko, lékárna, ob-
chody a služby) vyhledávanou 
lokalitou pro výstavbu rodin-
ných i bytových domů.

• obec Zastávka nerealizuje vý-
stavbu v  lokalitě Nivky, není 
investorem, ani vlastníkem 
pozemků. Obec je účastník 
stavebního řízení, a  to pou-
ze v  případech, kdy sousedí 
s  pozemkem určeným k  vý-
stavbě. Obec tak dává pouze 
své stanovisko a záleží na dal-
ších orgánech, zda bude toto 
stanovisko akceptováno.

• Výstavba v lokalitě Nivky, ka-
tastrální území Rosice, bude 
probíhat, neboť město Rosice 

PS: Po  napsání tohoto článku se rozběhla 
poměrně zajímavá debata na  internetových 
stránkách naší obce. Myslím, že mnozí disku-
tující vystoupili s oprávněnými připomínkami, 
kterými se budeme nadále zabývat. Jednou 
z prvních změn by mělo být nainstalování sto-
janů se sáčky pro psí exkrementy v  různých 
částech obce. 

Uvidíme, snad to bude další impuls k „po-
lidštění“, ačkoliv jak psal jeden z diskutujících: 
„…jsem tu pouze naplavenina a  musím při-
znat, že když tu mám občas na hlídání psa, tak 
se na nás sousedé dívají jako na exoty, do čeho 
a že vůbec psí výkaly sbíráme“.

No uvidíme, jak si s  tím poradíme i  my, 
„usazeniny“.

VÝSTAVBA V LOKALITĚ NIVKY
Obec Zastávka je jednou z nejmladších osad regionu a vznikla 
v souvislosti s těžbou černého uhlí. Těžařské společnosti 
vykoupily od okolních obcí pozemky a na nich vznikla obec Boží 
Požehnání, dnes Zastávka.
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tuto lokalitu ve  svém územ-
ním plánu k výstavbě určilo. 

• Na  tuto výstavbu může mít 
obec Zastávka vliv v  případě 
jednání s  investorem a  měs-
tem Rosice, nebo mít vliv 
nebude v  případě „rozparce-
lování“ pozemků mezi jed-
notlivé investory, jak je tomu 
například v lokalitě Brusy.

• Obec Zastávka má zkušenosti 
s výstavbou malých „satelitů“ 
ve  svém těsném sousedství. 
Zná rozdíly mezi „systematic-
kým“ přístupem, který zmen-
šuje vliv na občany (např. Ze-
lený vrch) a mezi „živelným“ 
přístupem, kdy obec takřka 
nemůže ovlivnit negativní 
vliv na občany (ulice Růžová, 
ulice Na Pomezí).

V  průběhu roku jsme při 
jednáních o  této problematice 
dospěli s  partnery k  některým 
závěrům:
• Zásobování stavby nebude 

realizováno po  místních ko-
munikacích v  Nivkách, tedy 
po  ulicích Bezručově, Má-
nesově, Dvořákově, ale pouze 
po  místní komunikaci Pod 
Ploty, která je spoluvlastnic-
tvím obce Zastávka a  města 
Rosice.

• Výstavba je časově omezena 
30 měsíci od  vydání staveb-
ního povolení (včetně komu-
nikace, chodníků, odstranění 
veškerých vad a nedodělků).

• Město Rosice vzalo na vědomí 
skutečnost, že jakákoliv další 
výstavba nad rámec těchto 
29 rodinných domů musí být 

podmíněna vybudováním 
další přístupové komunikace.

• Investor se bude podílet 
na zkvalitnění dopravní situ-
ace v  lokalitě Nivky (pasivní 
bezpečnostní prvky, dopravní 
značení, odstavná parkoviš-
tě). Odstavná parkovací místa 
budou budována jen u  těch 
majitelů nemovitostí, kteří 
o ně budou mít zájem.

Tyto závěry jsou v  souladu 
s požadavky, které byly předmě-
tem petice odevzdané na obecní 
úřad občany dotčené lokality. 
V  rámci projednávání petice 
na zastupitelstvu obce byly dis-
kutovány i další problémy, které 
vesměs souvisí se vším, co jsem 
se pokusil popsat před několika 
málo řádky.

Zastupitelstvo obce stálo před 
rozhodnutím, jaké stanovisko 
vydá k územnímu řízení na tuto 
stavbu. Připomínám, že neroz-
hodovalo o  tom, zda tam tuto 
stavbu chce mít, zda s  ní sou-
hlasí, ale jen o  tom, jaký bude 
text ke  stanovisku pro územní 
řízení. 

V průběhu devíti let ve funkci 
starosty obce jsem zažil jen dvě 
hlasování, která nebyla podlo-
žena konsensuální shodou velké 
většiny členů zastupitelstva  – 
poprvé tomu bylo v  případě, 
kdy se obec rozhodla odkoupit 
od  Pozemkového fondu Čes-
ké republiky pozemky v  jejím 
zastavěném území, a  podruhé 
v tomto případě.

Zastupitelstvo obce si muselo 
zvolit z několika špatných řeše-

ní to – podle většinového názo-
ru – nejméně špatné. Rozhodlo 
se spolupracovat s  investorem 
a  s  městem Rosice tak, aby 
byla lokalita Nivky co nejvíce 
ušetřena stavební zátěže. Poža-
davky občanů zmíněné v petici 
jsou součástí stanoviska obce 
i  smluvních vztahů s  investo-
rem. Nikdo z nás není nadšen, 
že musíme řešit problémy, které 
vyvolává někdo jiný, nicméně 
ze zkušeností víme, že před tě-
mito problémy nemůžeme za-
vírat oči a  protahovat jednání 
tak dlouho, až přestaneme být 
jejich účastníky. 

Myslím si, že snad všichni 
obyvatelé například Brusů by 
potvrdili, jak zoufalá je situ-
ace, když výstavba není nijak 
koordinována a  kdy již mno-
ho let každoročně zaneřáďují 
místní komunikace automobi-
ly zásobující výstavbu dalšího 
jednotlivého rodinného domu 
vznikajícího bez  společné ko-
munikace k nim. Většina členů 
zastupitelstva chce tomuto způ-
sobu zástavby zabránit a věří, že 
se nám to podaří.

Petr Pospíšil, starosta obce

PS: Byl bych upřímně rád, 
kdyby se opakovala situace 
z  prvního kontroverzního hla-
sování, o  němž už můžeme 
nyní jednoznačně říct, že bylo 
štěstím pro Zastávku, že tak 
dopadlo. Kdybychom se nestali 
vlastníky těchto pozemků, tak 
bychom se nevyjadřovali ani 
k této výstavbě.
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Vážený pane starosto, děkuji za obsáhlou odpo-
věď.  Řešení situace bohužel neznám (napadají mě 
jenom nedemokratická a velmi razantní), otázka 
začlenění některých obyvatel do společnosti ne-
byla vyřešena v minulém, a zdá se že nebude mít 
řešení ani v současném režimu. Přirozeně se mi 
nelíbí, že za úklid nakonec zaplatíme my, ostatní 
občané, kteří znají hlavně svoje povinnosti. A ko-
munita, která zná hlavně svoje práva, opět dostala 

něco zadarmo. Dům, ve kterém bydlí, byl na ná-
klady obce kompletně zrekonstruován, dnes by 
mohl být, pro velký úspěch, zrekonstruován zno-
vu. A takových příkladů by asi bylo hodně. S přá-
ním hezkého zbytku dne…

I. Ševčíková, Zastávka

PS: Souhlasím s  citací v  Zastáveckém zpravo-
daji.

CO SE TAKÉ OBJEVILO NA DISKUZNÍM FÓRU OBCE…
Dobrý den, dne 16. 1. 2008 jsem viděla, jak pra-

covníci obce provádějí úklid kolem domu v cent-
ru Zastávky, kde bydlí „romští obyvatelé“. Jedna-
lo se o odpad všeho druhu – pohovky, matrace, 
plasty, běžný domácí odpad, koberce atd. roz-
házený kolem celého domu. Pracovnice uklízela 
všechny prostory kolem domu včetně vyhrabání 

trávníku. Mám následující dotazy: úklid je pro-
váděn na čí popud, kdo úklid hradí, v případě, že 
ho hradí ten, kdo nepořádek způsobil, ráda bych 
viděla doklad o zaplacení, v případě, že je úklid 
zadarmo, mohu také, co se mi nehodí, nechat 
rozházené kolem popelnice? Děkuji za odpověď. 

I. Ševčíková, Zastávka

Vážená paní IŠ, jsem přesvědčen o tom, že veli-
ce dobře víte, jaká bude moje odpověď na Váš do-
pis. Nicméně Vám samozřejmě odpovím. Úklid 
byl a je průběžně prováděn na popud obce a ob-
čanů. Úklid hradí obec. Úklid není zadarmo, pro-
tože ho hradíme my všichni ostatní, kteří se sna-
žíme chovat slušně. Věřte mi, že byste asi těžko 
našla člověka víc znechuceného, než jsem já, ze 
situace, že jste vůči některým „občanům“ tak bez-
mocná. Ačkoliv se snažíme činit kroky s policií, 
soudy, exekutory a mnoha dalšími, tak výsledek 
je takový, jaký jste popsala. Každý z nás ví, že je-

den z nejhorších pocitů je naprostá bezmoc. A já 
ji bohužel zažívám, zejména vzhledem k  těmto 
„občanům“, příliš často. Přiznávám se, že neznám 
obranu proti sprostotě, hulvátství, bezohlednosti 
a absolutní ignoraci základních pravidel slušné-
ho chování. Pokud byste měla nápad, jak mi při 
řešení této situace pomoci, tak bych Vaši pomoc 
uvítal. Zdraví Vás… 

Petr Pospíšil
PS: Chtěl jsem se Vás zeptat, zda bych nemohl 

tuto naši korespondenci pro ilustraci ocitovat v Za-
stáveckém zpravodaji.



8 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

OB
EC

 IN
FO

RM
UJ

E

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 28. 11. 2007

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

1. prominutí platby za proná-
jem velkého sálu Dělnické-
ho domu na  mysliveckou 
leč pořádanou 1. 12. 2007

2. rozpočtové opatření číslo 
11/2007 (viz příloha)

3. poplatek za kabelovou tele-
vizi ve výši 1200 Kč za při-
pojenou domácnost a rok 

4. uzavření nájemních smluv 
na byty v majetku obce Za-
stávka:

• Kadlec Roman, Stará osa-
da 10 – nájemní smlouvu 
do 31. 12. 2008

• Karvayová Gizela, Martinská 
osada 77 – nájemní smlouva 
do 31. 12. 2008

• Malý Jindřich, Stará osa-
da  9  – nájemní smlouva 
do 31. 12. 2008

• Oláhová Monika, Stará osa-
da 9 – nájemní smlouvu 
do 31. 12. 2008 

• Pokorná Lýdie, Hutní osa-
da  14 – nájemní smlouva 
do 31. 12. 2008

• Šmídová Anna, Stará osa-
da  11 – nájemní smlouva 
do 31. 12. 2008 

• Švábenská Eva, Martinská 
osada 573 – nájemní smlou-
va do 31. 12. 2008

5. přijetí dotace z  rozpočtu 
JmK na  výstavbu dětského 
hřiště v centru obce

6. text smlouvy uzavřené 
mezi Jihomoravským kra-
jem a Obcí Zastávka na po-
skytnutí účelové investiční 
finanční podpory z rozpoč-
tu Jihomoravského kraje 
ve formě dotace v dotačním 
titulu Dětská hřiště, na  zá-
kladě žádosti evidované 
pod č. j. JMK 126104/2007

7. termíny a  návrh programu 
jednání Zastupitelstva obce 
Zastávka na I. pololetí roku 
2008

8. kupní smlouvu mezi Obcí 
Zastávka jako prodávají-
cím a JMP Net, s. r. o. jako 
kupujícím ve  věci koupě 
movité části rozvodného 
plynárenského zařízení

9. zpracování žádosti na  pří-
stavbu budovy základní 
školy a podání této žádosti 
v  rámci regionálního ope-
račního programu

10. smlouvu o dílo č. 592/2007 
mezi AS Projekt CZ s. r. o. 
a  Obcí Zastávka na  zajiš-
tění projektové a  inženýr-
ské činnosti v  rozsahu pro 
spojené územní a  stavební 
řízení stavby „Přístavba, 
nástavba a  stavební úpravy 

základní školy v  Zastávce“ 
v  souvislosti s  dotačním 
programem JmK (podpora 
projektové dokumentace) 
a  regionálním operačním 
programem

11. smlouvu č. 700037947000010 
mezi Obcí Zastávka a E.ON 
Distribuce, a. s. ve věci při-
pojení k distribuční sousta-
vě v  souvislosti s  přístav-
bou budovy Základní školy 
v Zastávce

12. odpisový plán Základ-
ní školy a  Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov na  rok 
2008 (viz příloha)

13. příspěvek Svazu tělesně 
postižených Rosice ve  výši 
3 000 Kč

14. uzavření Smlouvy o  vy-
pracování energetického 
auditu objektů náležejících 
do  vlastnictví obce Za-
stávka mezi Obcí Zastávka 
a  DEA energetickou agen-
turou s. r. o.

15. smlouvu o  bezúplatném 
převodu vlastnictví mezi 
Svazkem vodovodů a  ka-
nalizací Ivančice a Obcí Za-
stávka

16. dodatek č. 3 ke  Smlouvě 
o  vkladu majetku ze dne 
22.  1.  2003 uzavřené dle 
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§ 38 z.  č.  250/2000  Sb., 
o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů a  dle 
stanov Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice.

17. příspěvek obce na  IDS 
JMK za  rok 2007 ve  výši 
123 050 Kč

18. přílohu č. 2 ke  Smlouvě 
č.  S  /200415/31300010/00 
o  odstraňování a  separa-
ci komunálního odpadu 
v  obci Zastávka pro rok 
2008 firmou AVE

19. uzavření kupní smlouvy 
s  firmou UNIKONT PRA-
HA s. r. o. na nákup vozidla 
MULTICAR M 30 FUMO 
Carrier 4x4

20. uzavření leasingové smlou-
vy s firmou UniCredit Lea-
sing CZ, a. s. za účelem uza-
vření leasingu na  vozidlo 
MULTICAR M 30 FUMO 
Carrier 4x4

21. kupní smlouvu uzavřenou 
s  Agropodnikem Brno, 
s. p. v likvidaci na p. č. 506, 
o výměře 123 m2

22. smlouvu o  převodu po-
zemku p.  č. 954 o  výměře 
598m2, v  k. ú. Příbram, se 
Svazkem vodovodů a kana-
lizací Ivančice

23. záměr prodeje pozemků 
p. č. 198/30, 198/31, 198/32, 
198/33, 198/34, 198/35, 
198/36, 198/37, 198/38, 
198/39

24. záměr výpůjčky nebytového 
prostoru – kanceláře v Děl-
nickém domě – Svaz nesly-
šících a nedoslýchavých

25. záměr výpůjčky nebyto-
vého prostoru – kanceláře 
v Dělnickém domě – Mik-
roregion Kahan

26. záměr výpůjčky – p. č. 584 – 
za Hornickým domem

27. záměr výpůjčky – garáže 
ev. č. 170, postavené na po-
zemku č. p. 1081/2

28. záměr výpůjčky nebytových 
prostor v domě č. p. 497

29. záměr nabytí nemovitos-
tí z  Jihomoravského kraje 
na obec Zastávka (pozemky 
a nemovitosti DDM) podle 
smlouvy č. OM2 78 7

Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:

1. uzavření nájemní smlou-
vy s  paní Olgou Oláhovou 
a  paní Marií Růžičkovou 
na byt Zastávka, Martinská 
osada č. p. 76

2. umístění reklamy na  štít 
domu č. p. 9 na Staré osadě

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

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

2. informace o  dlužném ná-
jemném a  postupu obce 
v případech, kdy nájemníci 
neplní své závazky

3. návrh rozpočtu obce Za-
stávka na rok 2008

4. návrh rozpočtu Mikroregi-
onu Kahan dso na rok 2008

5. inventarizaci hmotného 
investičního majetku Svaz-
ku vodovodů a  kanalizací 
Ivančice a  majetku obce, 
vloženého do  hospodaření 
Svazku v obci Zastávka

Zastupitelstvo obce 
ukládá:

1. zveřejnit výši poplatků 
způsobem v  místě obvyk-
lém (zpravodaj, kabelová 
televize)

2. vedení obce podat odvolá-
ní proti rozhodnutí Okres-
ního soudu Brno-venkov 
ve  věci vyklizení bytu 
Martinská osada č. p. 76

3. starostovi obce a  předse-
dovi finančního výboru 
vyčlenit v  rozpočtu obce 
na rok 2008 finanční pro-
středky související s podá-
ním žádosti

4. starostovi obce a  předse-
dovi finančního výboru 
vyčlenit v  rozpočtu obce 
na rok 2008 finanční pro-
středky související s podá-
ním žádosti na  přístavbu 
Základní školy Zastávka.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 19. 12. 2007

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

1. text darovací smlouvy 
č. OM2 78 7 mezi Jihomo-
ravským krajem a Obcí Za-
stávka (budovy a  pozemky 
DDM)

2. rozpočtové opatření číslo 
12/2007

3. rozpočet obce Zastávka 
na rok 2008

4. uzavření nájemních smluv 
na byty v majetku obce Za-
stávka:

• Balážová Eva, Stará osada 
č. p. 9 – do 31. 12. 2008

• Oláh Vladimír, Stará osada 9 
– do 31. 12. 2008

• Hunková Renata, Martinská 
osada 573 – do 31. 12. 2008

• Kadlec Roman, Stará osa-
da 10 – do 31. 12. 2008

• Karvayová Gizela, Martin-
ská osada 77 – do  31. 12. 
2008

• Malý Jindřich, Stará osa-
da 9 – do 31. 12. 2008

• Michalcová Drahoslava, 
Martinská osada 575 – 
do 31. 12. 2008

• Oláh Arnošt, Stará osada 9 – 
do 31. 12. 2008

• Oláhová Monika, Stará osa-
da 9 – do 31. 12. 2008

• Pokorná Lýdie, Hutní osa-
da 14 – do 31. 12. 2008

• Šmídová Anna, Stará osada 
11 – do 31. 12. 2008

• Švábenská Eva, Martinská 
osada 574 – do 31. 12. 2008

5. poskytnutí příspěvku na fi-
nancování IDS JMK v roce 
2008 ve  výši 50 Kč na  jed-
noho obyvatele

6. bezplatný pronájem velké-
ho sálu Dělnického domu 
Místní organizaci Morav-
ského rybářského svazu 
pro konání výroční členské 
schůze 2. 3. 2008

7. prominutí platby za proná-
jem sálu a  prominutí po-
platku ze vstupného a pořá-
dání tomboly Gymnazijní 
společnosti na Stužkovacím 
plese 18. 1. 2008

8. žádost o úplatný převod po-
zemků p. č. 209/24, 209/25, 
209/26, 209/27, 209/28, 
209/29, 209/30, 209/31, 
209/32, 209/33, 209/34 
v k. ú. a obci Zastávka.

9. prodej pozemků p.  č. 
198/28, 198/29, 198/30, 
198/31, 198/32, 198/33, 
198/34, 198/35, 198/36, 
198/37, 198/38, 198/39 
na  ulici Sportovní za  cenu 
300 Kč/m2

10. prodej části pozemku p.  č. 
180/3 o  výměře 333 m2 
za cenu 100 Kč/m2

11. prodej části pozemku p.  č. 
174/1 o  výměře 20 m2 
za 300 Kč/m2

12. prodej části pozemku p.  č. 
195/3 o  výměře 18 m2 
za 300 Kč/m2

13. prodej části pozemku p.  č. 
198/37 o  výměře 18 m2 
za 1 Kč/m2

14. prodej části pozemku p.  č. 
198/39 o  výměře 18 m2 
za 1 Kč/m2

15. prodej části pozemku p.  č. 
198/38 o  výměře 18 m2 
za 1 Kč/m2

16. prodej části pozemku p.  č. 
198/36 o  výměře 18 m2 
za 1 Kč/m2

17. prodej části pozemku p.  č. 
1003 o  výměře 144 m2 
za 100 Kč/m2

18. koupi pozemku p.  č. 
1271/21 o výměře 1490 m2 
za cenu 130 000 Kč

19. přijetí navýšení částky 
ve  výši 50  000 Kč na  za-
jištění represe a  prevence 
na  úseku požární ochrany 
dle dohody o sdružení pro-
středků s obcí Tetčice

20. uzavření smlouvy s firmou 
LEIS., a. s. o provedení a re-
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alizaci změny č.  III územ-
ního plánu obce Zastávka 
a úhradu nákladů spojených 
se změnou č. III územního 
plánu obce Zastávka

21. dodatek č. 3 nájemní 
smlouvy č. 11/2003 uzavře-
ný s firmou Hulman – ko-
vošrot,  s. r. o. na  pronájem 
části pozemku p.  č. 1030 
o výměře 400 m2

22. smlouvu o  podmínkách 
užívání prostor v  Dělnic-
kém domě občanským 
sdružením Mighty Shake 
Zastávka o. s.

Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:

1. prodloužení nájemních 
smluv a  schvaluje podání 
žaloby na  vyklizení bytu 
u těchto nájemníků:

• Oláhová Mária, Stará osa-
da 9

• Poláková Ernestýna, Stará 
osada 9

• Šándorová Marcela, Stará 
osada 9

Zastupitelstvo obce 
ukládá:

1. zveřejnit informaci o  kon-
cepci zabezpečení LSPP 
a  lékárenské pohotovostní 
služby v  Jihomoravském 
kraji v roce 2008

2. provést platbu příspěvku 
na  financování IDS JMK 
do 30. 9. 2008.

Zastupitelstvo obce 
schvaluje:

1. podání žaloby na paní Má-
rii Oláhovu k soudu na vy-
klizení bytu

2. poskytnutí souhlasného 
stanoviska s  územním ří-
zením na  výstavbu rodin-
ných domů na  parcelách 
5301 a 5302 (29 rodinných 
domů)

3. poskytnutí souhlasného 
stanoviska s  napojením 
budované komunikace 
na  místní komunikaci Pod 
Ploty v obci Zastávka

4. uzavření smlouvy s  realit-
ní společností RP reality 
Roman Pelikán a  inves-
torem PM Projekt Invest 
spol. s r. o. (viz příloha)

5. rozpočtové opatření č. 1/2008
6. uzavření smluv o  poskyt-

nutí finančních prostředků 
z rozpočtu obce ve výši sta-
novené finančním výborem 
s  těmito organizacemi: HC 
Zastávka, občanské sdruže-
ní mažoretky Anife Rosice, 
TJ Čechie Zastávka, Svaz 
tělesně postižených v České 
republice, místní organiza-
ce Rosice, Klub seniorů Za-
stávka, Myslivecké sdruže-
ní Bažant, Svaz neslyšících 
a  nedoslýchavých v  ČR, 
oblastní organizace Brno-
venkov, HRC Zastávka

7. Strategii rozvoje Mikroregi-
onu Kahan dso

8. navýšení počtu pracov-
ních sil o 0,5 úvazku (úklid 
v Dělnickém domě)

9. uzavření Smlouvy o  dílo 
s  BSP Consulting  s. r. o. 
na  zajištění povinné doku-
mentace BOZP a  analýzu 
prevence rizik

10. uzavření Smlouvy o  dílo 
s  DEA Energetickou agen-
turou s. r. o. na  zhotovení 
energet. auditu budovy ZUŠ

11. uzavření Smlouvy o  dílo 
s  Kovomonta Zastávka 
na  projektovou dokumen-
taci na multifunkční zaříze-
ní na hřišti TJ Čechie

12. prominutí poplatků za pro-
nájem sálu, ze vstupného 
a z  tomboly u organizací – 
SOŠ a SOUN Rosice (ples), 
Zahrádkáři Zastávka (ples), 
Hasiči Zastávka (ples), 
Obec Zastávka (ples), MO 
KSČM (MDŽ)

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA ZE DNE 30. 1. 2008
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13. uzavření smlouvy na sdru-
žení služeb dodávky elek-
třiny s  firmou BOHEMIA 
ENERGY entity s. r. o.

14. revokaci usnesení ze dne 
19. 12. 2008 ve věci prodeje 
p. č. 1003 manželům Pavlo-
vi a Taťáně Přibylovým

15. záměr prodeje části pozem-
ků p.  č. 174/1 a  p.  č. 175 
panu Janu Slámovi za  úče-
lem stavby garáže

16. záměr pronájmu části po-
zemku p.  č. 986 o  výměře 
196 m2 jako zahrady panu 
Dušanu Jarošovi

17. záměr prodeje pozemků 
částí p. č. 1245 a 1248

18. záměr prodeje pozemku 
p. č. 142/7 o výměře 97 m2 
jako zahrady

19. dodatek č. 1 ke  Zřizovací 
listině Domu dětí a mláde-
že Zastávka, okres Brno-
-venkov

20. smlouvy o výpůjčce uzavře-
né mezi Obcí Zastávka a:

• Svazem neslyšících a  nedo-
slýchavých v  ČR (kancelář 
v DD, č. p. 139, Babická)

• HRC Zastávka (garáž č.  p. 
170 na ulici Havířská)

• Základní uměleckou školou 
Rosice, okres Brno-venkov 
(budova č. p. 497)

• Hornickým domem, s.r.o. 
(pozemek p. č. 584).

21. záměr směny pozemků p. č. 
1129/10, 1129/11, 1129/12, 
1129/13, 1129/14 a 1129/16 
za  pozemky p.  č. 1129/9 
a 1129/15

Zastupitelstvo obce 
neschvaluje:

1. přidělení nájemní smlouvy 
pro paní Olgu Oláhovu

2. uzavření nájemní smlouvy 
s paní Márií Oláhovou 

3. provedení změny územní-
ho plánu Sídelního útvaru 
obce Zastávka ve  věci vy-
užití pozemku p.  č. 1134/7 
v k. ú. a obci Zastávka

4. prodej části pozemku p.  č. 
1003 panu Silvestru Koro-
tvičkovi

5. prodej části pozemku p.  č. 
1003 paní Boženě Konuší-
kové

6. prodej pozemků panu Ra-
dovanu Velebovi p. č. 123/1 
a 185/1

7. převod pozemku p.  č. 793 
od Pozemkového fondu ČR 
na Obec Zastávka a násled-
ný prodej panu Kuderovi 

8. prodej části pozemku PK 
66 LV 1001 manželům Slá-
movým 

9. provedení změny územní-
ho plánu Sídelního útvaru 
Zastávka ve  věci využití 
pozemku p. č. 1134/7 v k. ú. 
a obci Zastávka

10. uzavření smlouvy o  po-
skytnutí bankovní záruky 
ve věci ČOV Ivančice

Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí:

1. informaci o činnosti výbo-
rů zastupitelstva a  komisí 
starosty obce.

2. zprávu obecní knihovny 
za rok 2007

3. materiál Svazku vodovodů 
a kanalizací Ivančice 

4. zprávu PČR OO Rosi-
ce o  bezpečnostní situaci 
v obci Zastávka za rok 2007

5. žádost o  výjimku Základ-
ní školy a  Mateřské školy 
T.  G.  Masaryka Zastávka, 
okres Brno-venkov z  hygi-
enických požadavků stano-
vených právními normami 
a  časový harmonogram je-
jich odstranění

Zastupitelstvo obce 
ukládá:

1. starostovi obce pokračovat 
v  jednání o nové přístupo-
vé komunikaci k  lokalitě 
Nivky

2. starostovi obce dopracovat 
smlouvu s realitní kanceláří 
a  investorem po  formální 
stránce (obsahová stránka 
musí být zachována)

3. starostovi obce zveřejnit 
výsledky obecní knihovny 
ve Zpravodaji

4. starostovi obce zveřejnit 
výtah ze zprávy Policie Čes-
ké republiky za  rok 2007 
ve Zpravodaji

5. vedení obce zajistit umís-
tění plomby nebo věcné-
ho břemene na  pozemky 
v souvislosti s vedením in-
ženýrských sítí.



• programátor NC strojů
• konstrukční a technologická 

příprava výroby
• pracovník odbytu se znalostí NJ
• soustružník na klasické 

i NC soustruhy
• obráběč na klasické  

i NC stroje

• horizontkář, vrtač
• svářeč
• montér – servisní pracovník
• montér hydrauliky a mazání
• montér – opravář
• brusič na plocho i na kulato
• vedoucí svařovny 
• pracovník ŘKJ

METALPRES s. r. o. Zastávka
Stará osada 94

HLEDÁ KAPACITY V OBLASTECH:
• projektování zapojení řízení tvářecích a obráběcích strojů
• programování řídících systémů strojů
• navrhování a realizace hydraulických systémů strojů

Možnost externí spolupráce s osobami i firmami nebo i formou 
zaměstnání v HPP.

Příležitost pro kvalifikované pracovníky i možnost zapracování.
Bližší informace – tel.: 546 491 105, p. Holoubek

DÁLE NABÍZÍME TYTO PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI:
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Vážení spoluobčané, 
jako v  roce 2007, tak 

i v letošním roce se rozhod-
lo Zastupitelstvo obce Za-
stávka podpořit sběr a sepa-
raci odpadů svozem plastů. 
Z toho vyplývá, že i v letoš-
ním roce mají občané naší 
obce možnost si vyzvednout 
pět kusů pytlů na  plastové 
láhve na  obecním úřadě. 
Pytel s  řádně sešlápnutými 
plastovými láhvemi, čistý, 
nepoškozený a zavázaný pak 
stačí dát v  níže uvedeném 
termínu vedle sběrné nádo-
by na odpad u svého domu 
a  pracovníci technické čety 
obce jej odvezou k  separaci 
do  sběrného střediska od-
padů.

Zdeněk Milan, 
místostarosta

Termíny mobilního svozu 
plastových lahví v obci:

Leden – 11., 25.
Únor – 8., 22.
Březen – 7., 21.
Duben – 4., 18.
Květen – 2., 16., 30.
Červen – 13., 27.
Červenec – 11., 25.
Srpen – 8., 22.
Září – 5., 19.
Říjen – 3., 17., 31.
Listopad – 14., 28.
Prosinec – 12., 23.

PODPORA 
SEPARACE

Poskytnuté příspěvky:
1. a 3. čtvrtletí 2006 .............................................. 268 912,00 Kč
4. čtvrtletí 2006 ..................................................... 169 440,00 Kč

1. čtvrtletí 2007 ..................................................... 154 960,00 Kč
2. čtvrtletí 2007 ..................................................... 156 984,00 Kč
3. čtvrtletí 2007 ..................................................... 172 572,00 Kč

Využití příspěvku:
Silnice ................................................................... 402 351,60 Kč
Záležitosti pozemních komunikací ..................... 100 000,00 Kč
Veřejné osvětlení..................................................... 49 020,00 Kč
Zájmová činnost v kultuře.................................... 148 397,00 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu .......................... 95 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce ......................... 87 150,00 Kč
Požární ochrana ..................................................... 41 129,40 Kč

Použití neinvestičního příspěvku 
poskytnutého v souvislosti s činností 
azylových zařízení v roce 2007

Poskytnutí neinvestičního příspěvku a jeho využití bylo kontro-
lováno interním auditorem Správy uprchlických zařízení Minister-
stva vnitra České republiky.

10. 3. 2008 ......................................... 8.00–17.00 hod.
11. 3. 2008 ......................................... 8.00–15.00 hod.
12. 3. 2008 ......................................... 8.00–17.00 hod.
13. 3. 2008 ......................................... 8.00–15.00 hod.
14. 3. 2008 ......................................... 8.00–14.00 hod.
17. 3. 2008 ......................................... 8.00–17.00 hod.
18. 3. 2008 ......................................... 8.00–15.00 hod.
19. 3. 2008 ......................................... 8.00–17.00 hod.
20. 3. 2008 ......................................... 8.00–15.00 hod.
21. 3. 2008 ......................................... 8.00–14.00 hod.
25. 3. 2008 ......................................... 8.00–18.00 hod.
26. 3. 2008 ......................................... 8.00–18.00 hod.
27. 3. 2008 ......................................... 8.00–18.00 hod.
28. 3. 2008 ......................................... 8.00–18.00 hod.
29. 3. 2008 ......................................... 8.00–12.00 hod.
31. 3. 2008 ......................................... 8.00–18.00 hod.

INFORMACE FÚ BRNO-VENKOV
Úřední hodiny pro období od 10. března 2008 do 31. března 

2008 při podávání daňových přiznání na daních z příjmů: po-
datelna, pokladna, vyměřovací oddělení I – FO a vyměřovací 
oddělení II – PO.
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Doba poskytování LSPP je pro občany Zastávky stanovena takto:

V pracovní den:
17.00–22.00 hod.: LSPP pro dospělé (nemocnice Ivančice, tel.: 546 439 630)
17.00–22.00 hod.: LSPP pro děti (Fakultní dětská nemocnice Brno, Černá Pole, tel.: 532 231 111)
18.00–06.00 hod.: ohledání zemřelých (Úrazová nemocnice Brno, tel.: 545 538 538)
Nepřetržitý provoz: lékárenská pohotovostní služba (Brno ulice Koliště a Kobližná)
V nepracovní den:
08.00–20.00 hod.: LSPP pro dospělé (nemocnice Ivančice, tel.: 546 439 630)
08.00–20.00 hod.: LSPP pro děti (Fakultní dětská nemocnice Brno, Černá Pole, tel.: 532 231 111)
08.00–13.00 hod.: LSPP (nemocnice Ivančice, tel.: 546 439 630)
Nepřetržitý provoz: ohledání zemřelých (Úrazová nemocnice Brno, tel.: 545 538 538)
Nepřetržitý provoz: lékarenská pohotovostní služba (Brno, ulice Koliště a Kobližná)
1. Návštěvní služba při LSPP nebude poskytována. 
2. Při poskytování LSPP bude důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště 

v jiném místě. 
3. Stomatologická LSPP mimo město Brno bude zajištěna na jednom místě v okrese. 
4. Služba ohledání zemřelých bude zajištěna jedním zdravotnickým zařízením v  okrese. Pro okres Brno-venkov bude služba 

ohledání zemřelých zajištěna poskytovatelem této služby pro Brno-město, tj. Úrazová nemocnice Brno. Služba bude vykonávána 
lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.

Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) a lékárenské 
pohotovostní služby v Jihomoravském kraji v roce 2008

 2007 2006
Stav knihovního fondu celkem svazků ..................................................................11 872 ...........................11 454
z toho naučná ..............................................................................................................3 064 .............................3 461
beletrie .........................................................................................................................8 118 .............................7 849
CD ...................................................................................................................................150 ................................144
Přírůstky ......................................................................................................................1 206 ................................775
Odpisy .............................................................................................................................788 ................................588
Odebíraná periodika ....................................................................................................... 55 ..................................39
Registrovaní čtenáři ......................................................................................................363 ................................325
z toho do 15 let ...............................................................................................................150 ................................160
Návštěvníci v knihovně celkem .................................................................................5296 .............................3 275
Výpůjčky celkem .......................................................................................................24 539 ...........................19 274
v tom naučná literatura dospělým ............................................................................7 975 .............................7 166
beletrie dospělým .......................................................................................................9 804 .............................7 760
naučná literatura dětem .............................................................................................2 628 .............................1 460
beletrie dětem .............................................................................................................3 998 .............................2 648
ostatní dokumenty.........................................................................................................134 ................................240 
výpůjčky periodik ........................................................................................................7741 .............................6 004
Požadavky na meziknihovní výpůjční službu .............................................................. 45 ..................................40
z toho kladně vyřízené .................................................................................................... 45 ..................................39
Exkurze ............................................................................................................................... 4 .................................... 6 
Počet návštěvníků využívajících Internet ................................................................1 058 ................................919
Propagační výstavky v prostorách knihovny ............................................................... 84 ..................................98
K 31. 12. 2006 bylo zaregistrováno na on-line katalogu knihovny ....................12 859
K 31. 12. 2007 ............................................................................................................20 219

OBECNÍ KNIHOVNA – VÝSLEDKY ČINNOSTI ZA ROK 2007 
A SROVNÁNÍ S ROKEM 2006
Zpracovala: Jarmila Zahradníková
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Odjezd: autobusem v 6.30 hod. z nádraží ČD Zastávka, návrat kolem 21.00 hod.
Cena zájezdu: dospělí 90 Kč, děti do 15 let, studenti a ZTP 50 Kč. V ceně není zahrnuto vstupné.
Informace: denygr@zastavka.cz, mobil 725 709 935. Rezervace na obecním úřadě v Zastávce. Minimální počet účastníků 25. 

Obec Zastávka Vás zve na vlastivědnou exkurzi 
OSTRAVA, KOPŘIVNICE, ŠTRAMBERK v sobotu 29. 3. 2008.

P r o g r a m  z á j e z d u :
▁ Hornické muzeum OKD – v areálu bývalého dolu Anselm z 18. století v roce 1993 skupina nadšenců vybudovala největší 
hornické muzeum v ČR. Expozice přibližují historii dolování uhlí, sbírky hornických náčiní a dokumentace života horníku. 
Největší expozice báňského záchranářství na světě. Fárání do původních slojí s množstvím zachovalé důlní techniky. 
Vstupné: 3 okruhy od 30 do 90 Kč, děti 30–45 Kč
▁ Miniuni – na ploše 1,5 hektaru je možno shlédnout v měřítku 1:25 na 30 modelů staveb z významných evropských měst 
jako Big Ben (London), Braniborská brána (Berlín), Eifelova věž (Paříž) a mnoho dalších. Mezi stavbami projíždí model vláčku. 
Jedná se ojedinělý zážitek pro děti i dospělé. Vstupné 50 Kč
▁ Návštěva regionálního muzea v Kopřivnici – zhlédněte historické vozy Tatra nebo se projděte po městě Kopřivnice (kostel 
sv. Bartoloměje, zřícenina hradu Šostýn, rozhledna Bílá Hora). Vstupné do muzea 75 Kč, děti a ZTP 45 Kč.
▁ Prohlídka městské památkové zóny Štramberk – gotická věž hradu, městské opevnění, měšťanské domy, městský 
pivovar s posezením a další památky.

V 
KR

ÁT
KO

ST
I

Představitel praporčíka Josefa Ambrože z oblíbeného 
seriálu Četnické humoresky bude hostem besedy pořádané 
Obecní knihovnou 12. března 2008 v 17.00 hodin. 
S oblíbeným hercem se můžete setkat v malém sále 
Dělnického domu v Zastávce.

Na setkání Vás zve Jarmila Zahradníková, knihovnice.

POZVÁNKA
Obecní knihovna v Zastávce pořádá 
besedu se ZDEŇKEM JUNÁKEM

foto www.ostrava.czfoto www.tatramuseum.cz
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Sympozium pořádal Mikro-
kregion Kahan dso a  Nadace 
partnerství o. p. s. Zajímavého 
programu zaměřeného na roz-
voj a  vzájemnou spolupráci 
v  oblasti cestovního ruchu se 
zúčastnili představitelé obcí 
Mikroregionu Kahan, Jihomo-
ravského kraje, zástupci mi-
kroregionů na  jihozápadním 
Brněnsku a  mnoho dalších 
hostů.

Sympozium zahájil starosta 
obce Zastávka pan RNDr. Petr 
Pospíšil, který dále zdůraznil 
nutnost kvalitní propagace 
mikroregionu. Mezi dalšími 
přednášejícími byli Ing.  David 
Střítezský z JMK, Mgr. Zuzana 
Vojtová z  Centrály cestovní-
ho ruchu jižní Moravy, která 
představila požadavky a potře-
by potenciálních návštěvníků 
a turistů a další. Pozvaným zá-
stupcům okolních mikroregi-
onů představily svou činnost 
a některé zajímavé projekty Mi-
kroregion Náměštsko, Ivančic-
ko, Panství hradu Veveří a Mi-
kroregion Chvojnice. Nemohly 
chybět dobrovolné spolky, které 
rozvíjejí činnost v  našem mik-
roregionu nebo v okolních ob-
cích, jako je Vlastivědný spolek 
Rosicko -Oslavanska a Muzeum 

průmyslových železnic. Oba 
tyto subjekty se velkou měrou 
podílejí na  rozvoji cestovního 
ruchu v naší oblasti. 

Závěrem bylo sympozium 
vyhodnoceno jako velice zda-
řilé, jednotlivé subjekty cestov-
ního ruchu se zavázaly k  větší 
a  komplexnější spolupráci pro 
budoucí rozvoj celého regionu.

Daniel Denygr
foto Petr Pečenka

SYMPOZIUM – CESTOVNÍ RUCH 
NA JIHOZÁPADNÍM BRNĚNSKU
Dne 1. února 2008 proběhlo v Dělnickém domě sympozium 
o cestovním ruchu na jihozápadním Brněnsku.
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Expozice Mikroregionu Kahan 
dso byla instalována společně 
s  Muzeem průmyslových želez-
nic Brno a koutkem Vlastivědné-
ho spolku Rosicko-Oslavanska. 
Návštěvníkům byl představován 
mikroregion jako zajímavá tu-
ristická destinace s možností tu-
ristiky, cykloturistiky, houbaření 
a návštěvou zajímavých historic-
kým, technických a  přírodních 
památek.

Každá z  obcí byla společně 
s  přehlednou mapou předsta-
vena na  velkých tabulích. Zá-
jemci o  podrobné informace 
měli možnost vzít si jednotlivé 

prospekty obcí a měst Zastávky, 
Babic, Zbýšova, Zakřan, Luko-
van, Vysokých Popovic a  Pří-
brami na  Moravě, ve  kterých 
bylo mnoho užitečných infor-
mací a  nechyběl plánek obce. 
Svůj informační panel a  pro-
spekt měla samozřejmě i  naše 
Zastávka. Největší zájem byl 
o turistickou a cykloturistickou 
mapku mikroregionu, kterou 
personál stánku v  některých 
chvílích nestíhal ani doplňovat. 

Muzeum průmyslových že-
leznic nainstalovalo v  expozici 
model úzkorozchodné železni-
ce, kde modely parních loko-

motiv a  vagónů každou chvíli 
pro zvídavé návštěvníky zdolá-
valy trasu mezi modely stromů, 
mostů a  nádražím. Největší 
radosti a obdivu se vláček těšil 
u  dětí, které leckdy unavené 
usedaly do  instalovaného va-
gónku, odkud sledovaly jízdu 
vláčku z ptačí perspektivy. Vět-
šině přítomných zástupci MPŽ 
popsali činnost muzea a předali 
pozvánku na jízdy určené veřej-
nosti v areálu MPŽ ve Zbýšově 
u dolu Jindřich II. Samozřejmě 
byly k dispozici informační le-
táky o MPŽ, historii mikroregi-
onu a hornictví.

Někteří návštěvníci důklad-
ně pročítali informační panely, 
na  kterých bylo mnoho po-
drobných informací o  historii 
muzea a  hlavně o  Rosicko -
-oslavanském uhelném revíru. 

Doufáme, že povedená pro-
pagace našeho kraje splní svůj 
účel a  můžeme se těšit na  ná-
vštěvníky, kterým služby všech 
obcí a  měst v  Mikroregionu 
Kahan připraví pohodlí a dobré 
základny pro pěší, cyklistické, 
poznávací a  relaxační výlety 
v  našem bývalém hornickém 
kraji. 

Daniel Denygr
foto převzato z webu  

www.mpz.cz

MIKROREGION KAHAN DSO, MUZEUM 
PRŮMYSLOVÝCH ŽELEZNIC A VLASTIVĚDNÝ 
SPOLEK ROSICKO-OSLAVANSKA 
NA VELETRHU REGIONTOUR

Ve dnech 10.–13. ledna 2008 se v areálu BVV v Brně 
konal veletrh průmyslu cestovního ruchu GO 

a turistických možností REGIONTOUR.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 19

SP
OL

KO
VÉ

, S
PO

RT
OV

NÍ
 A

 K
UL

TU
RN

Í A
KT

IV
IT

Y

„A“ mužstvo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Tuřany 13 9 2 2 27:15 29 (8)

2. Dobšice 13 9 1 3 38:18 28 (10)

3. Líšeň B 13 9 1 3 31:19 28 (10)

4. Zastávka 13 8 3 2 29:14 27 (6)

5. Zbýšov 13 7 4 2 30: 15 25 (4)

6. Svratka Brno 13 5 4 4 15:13 19 (1)

7. Hostěradice 13 5 1 7 27:31 16 (-2)

8. Vojkovice 13 5 0 8 22:30 15 (-6)

9. Višňové 13 4 2 7 19:26 14 (-7)

10. Únanov 13 4 2 7 26:34 14 (-7)

11. Bohunice B 13 4 2 7 19:30 14 (-7)

12. Modřice 13 3 4 6 23:29 13 (-5)

13. St. Lískovec 13 2 2 9 20:29 8 (-10)

14. Šatov 13 1 4 8 17:40 7 (-11)

„B“ mužstvo
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Ivančice B 13 9 2 2 43:18 29 (8)

2. Sokol Senorady 13 8 4 1 38:16 28 (10)

3. Deblín 13 9 1 3 30:14 28 (7)

4. Vev. Bítýška B 13 8 1 4 29:24 25 (7)

5. Řeznovice 13 6 4 3 26:16 22 (1)

6. Kupařovice 13 7 1 5 29:27 22 (1)

7. Zbýšov B 13 5 1 7 20:29 16 (-2)

8. Vys. Popovice 13 4 3 6 14:16 15 (-6)

9. Zastávka B 13 5 0 8 26:34 15 (-3)

10. Drásov 13 5 0 8 22:39 15 (-3)

11. Čebín B 13 4 2 7 24:36 14 (-4)

12. Chudčice 13 3 2 8 16:28 11 (-7)

13. Vev. Knínice 13 3 2 8 14:29 11 (-10)

14. Lažánky 13 2 3 8 20:25 9 (-12)

Přinášíme vám konečné tabulky všech fotbalových mužstev TJ Čechie po podzimní části sezony 
2007/2008. Věříme, že i v jarní části se můžeme těšit na Vaši návštěvu při mistrovských utkáních 
našich týmů.

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY TJ ČECHIE
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Dorost
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Hrušovany 13 8 3 2 35:20 27 (6)

2. Únanov 13 8 3 2 21:7 27 (9)

3. Jevišovice 13 8 1 4 27:15 25 (7)

4. Miroslav 13 7 3 3 32:10 24 (6)

5. Přímětice 13 7 3 3 24:17 24 (6)

6. Tasovice 13 6 2 5 30:19 20 (2)

7. Zastávka 13 5 5 3 20:18 20 (-1)

8. Pohořelice 13 6 2 5 25:24 20 (-1)

9. Mikulov 13 6 0 7 28:28 18 (-3)

10. Rosice 13 5 2 6 30:25 17 (-4)

11. Novosedly 13 5 1 7 19:27 16 (-2)

12. Otnice 13 2 4 7 13:31 10 (-8)

13. Šaratice 13 2 0 11 20:56 6 (-15)

14. Mikulovice 13 0 3 10 13:40 3 (-18)

Starší žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Brno C 11 11 0 0 67:2 33 (15)

2. Tasovice 11 10 0 1 37:12 30 (12)

3. Mor. Sl. Brno 11 7 1 3 37:22 22 (7)

4. St. Lískovec 11 6 1 4 22:18 19 (4)

5. Mor. Krumlov 11 5 2 4 29:19 17 (2)

6. Ivančice 11 4 3 4 14:26 15 (0)

7. Miroslav 11 3 3 5 16:26 12 (-6)

8. Hustopeče 11 3 3 5 14:28 12 (-6)

9. Pohořelice 11 4 0 7 24:40 12 (-6)

10. Zastávka 11 2 1 8 15:37 7 (-11)

11. Bosonohy 11 2 0 9 9:29 6 (-9)

12. Kohoutovice 11 1 2 8 15:40 5 (-10)
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Mladší žáci
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Brno C 11 11 0 0 48:3 33 (15)

2. St. Lískovec 11 9 0 2 35:14 27 (12)

3. Mor. Krumlov 11 8 1 2 40:17 25 (10)

4. Kohoutovice 11 6 3 2 42:15 21 (6)

5. Mor. Sl. Brno 11 6 1 4 32:12 19 (4)

6. Tasovice 11 5 2 4 31:39 17 (-1)

7. Miroslav 11 4 3 4 28:17 15 (-3)

8. Hustopeče 11 3 2 6 23:32 11 (-7)

9. Zastávka 11 3 0 8 12:40 9 (-9)

10. Ivančice 11 2 1 8 24:35 7 (-8)

11. Pohořelice 11 2 1 8 14:33 7 (-11)

12. Bosonohy 11 0 0 11 1:73 0 (-15)

Přípravka
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

1. Zbýšov 10 9 0 1  92: 10 27 ( 12)

2. FC Kuřim 10 9 0 1  88: 9 27 ( 9)

3. Tišnov 10 8 0 2  63: 12 24 ( 9)

4. Drásov 10 7 0 3  53: 25 21 ( 6)

5. Zastávka 10 6 0 4  55: 27 18 ( 0)

6. Čebín 10 5 1 4  32: 32 16 ( 4)

7. Rosice 10 3 1 6  27: 48 10 ( -2)

8. Lažánky 10 3 0 7  17: 63 9 ( -6)

9. Domašov 10 2 0 8  10: 50 6 (-12)

10. Zbraslav 10 1 0 9  9: 88 3 (-12)

11. Říčany 10 1 0 9  7: 89 3 ( -9)
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Činnost naší organizace je 
zaměřena na  sociální pora-
denství a  pořádání rekondič-
ních pobytů pro zdravotně 
postižené občany z  celého 
okresu Brno-venkov.

Sociální poradenství posky-
tujeme zdravotně postiženým, 
kteří se ocitli ve svízelné situaci 
a  nedovedou sami tuto skuteč-
nost řešit. Sídlo této organizace 
je v  Zastávce, Babická  139. So-
ciální poradenství poskytujeme 
v naší poradně každé druhé úte-
rý v dopoledních hodinách. Po-
moc u  nás vyhledává stále více 
zdravotně postižených. V letoš-
ním roce to bylo 701 osob, z toho 
191 intervencí a u 20 osob terén-
ní práce – ve vlastním prostředí. 
Hodně klientů, kteří žijí osamě-
le, si potřebuje také popovídat. 
Vycházíme všem maximálně 
vstříc.

Další činností naší organi-
zace je pořádání rekondičních 
pobytů pro zdravotně postiže-

né. V letošním roce jsme usku-
tečnili rekondiční rehabilitaci 
pro zdravotně postižené rodiče 
a děti v Říčkách v Orlických ho-
rách, kde bylo celkem 48 účast-
níků. V  programu nechyběly 
sportovní hry, soutěže, kterých 
se zúčastnili všichni, děti i  do-
spělí. Nejmladší účastník měl 
šest roků a nejstarší 87 let. Den-
ně byly zařazeny do  programu 
vycházky do  přírody. Účastníci 
absolvovali jeden vlastivědný 
zájezd do  Ratibořic na  zámek. 
Součást akce byla výuka odezí-
rání a  základů znakového jazy-
ka. Všichni pozorně sledovali 
jednotlivé znaky, které potom 
stále opakovali. Dětem to šlo 
samozřejmě lépe. Nechyběl ani 
táborák s  opékáním špekáčků 
a večírek na závěr akce. Všichni 
účastníci byli velmi spokojeni 
a těší se na příští rok.

Další akce proběhla v  září 
v  rekreačním středisku Kahan 
Horní Bečva. Této akce se zú-
častnilo 61  osob včetně dětí. 
Program byl zaměřený na  re-
habilitační cvičení, masáže, 
cvičení v krytém bazénu, výuku 
odezírání a základů znakového 
jazyka, vycházky do  přírody 
a  závěrečný večírek spojený 
s  maškarním bálem. Této akce 
se zúčastnily dvě třetiny osob 
nad 80  let. Všichni byli moc 
spokojeni a  vyslovili přání si 

tuto akci v  příštím roce zopa-
kovat.

Poslední akce byla v  listopa-
du v  Luhačovicích-Pozlovicích 
na RS Pohoda. Program byl se-
staven tak, aby se ho mohli zú-
častnit všichni účastníci, kterých 
bylo 58  s  věkovým průměrem 
kolem osmdesáti let. Jen málo 
jich bylo mladších, ale všichni 
důchodového věku. Při výuce 
odezírání a  základů znakového 
jazyka byli velmi pozorní, proto-
že v těchto letech jsou již většina 
takřka neslyšící, a toto jim vlast-
ně pomáhá zvládnout bariéry 
v kontaktu se zdravou populací.

Loučili se všichni se slzami 
v  očích, ale s  přáním, aby se 
v příštím roce opět setkali.

Článek i fotografie dodal: 
Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých v ČR 
Oblastní organizace  

Brno -venkov 
Babická 139, 664 84 Zastávka

ČINNOST OBLASTNÍ ORGANIZACE SVAZU 
NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, 
BRNO-VENKOV ZA ROK 2007
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Od  1. ledna 2008 změnil 
dům dětí a  mládeže zřizova-
tele. Od  tohoto data se stává 
dům dětí jednou z  organiza-
cí zřizovaných obcí Zastávka. 
Zůstáváme dále příspěvkovou 
organizací, která se zabývá 
volnočasovými aktivitami pro 
všechny věkové kategorie.

I  dům dětí má vypracován 
školský vzdělávací program, 
podle kterého již začal praco-
vat od  začátku školního roku 
2007/2008. Volnočasové aktivity 
tak byly povýšeny na  zájmové 
vzdělávání, které má svoje vý-
chovně vzdělávací cíle, obsah 
činnosti a  očekávané výstupy. 

Velmi důležité se stávají klíčové 
kompetence, což je slovo, které 
je pro mnohé příliš cizí, a  pro-
to neví, co si pod ním před-
stavit. Znamená to v  podstatě 
umět použít v praxi dovednosti 
a schopnosti, které u nás mohou 
zájemci získat. Důležitou věcí je, 
že účelně tráví svůj volný čas.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, ZASTÁVKA

Měsíc prosinec byl velmi bo-
hatý na aktivity. Kromě dvojího 
vánočního pečení, Mikulášské 
nadílky pod vánočním stro-
mem – té se ostatně zúčastnilo 
150 rodičů a dětí – měla velký 
ohlas také vánoční výstava. Tu 
si prohlédli žáci ze ZŠ Zastávka, 
Příbrami, Zbraslavi i Vysokých 
Popovic. Celkem ji navštívilo 
255 lidí. 

Obzvláště za  zmínku stojí 
prezentace DDM na Vánočních 
trzích v Brně. Dne 12. 12. 2007 
měli naši účinkující hodinový 
program na  Náměstí Svobody. 
Prezentovaly se děti ze zájmo-
vých útvarů DDM – vystupova-
la taneční skupina ARGAIV, její 
přípravka, hudební a dramatic-
ký kroužek z Příbrami a taneční 
kroužek z  Vysokých Popovic. 
Mrzí nás, že „zastávečtí“ těmto 
aktivitám nevěnují pozornost. 
Podpořit naše zpěváky a taneč-

níky přišli i  děti ze Zbraslavi, 
Zbýšova a  samozřejmě rodiče. 

Pokud nepočítám ty, co jeli 
svými vlastními auty, sešlo se 
nás na  Náměstí Svobody přes 
devadesát.

Krátce navážeme na informace, které jsme poskytli již 
v prosinci roku 2007…

Malé ohlédnutí
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Únor:
Beskydy – lyžařský zájezd – 16.–23. 2. 2008
Jarní prázdniny v DDM – 18. a 19. 2. 2008
Víkendová akce – 29. 2.–1. 3. 2008 – společně s ochránci přírody 
se budeme mimo jiné věnovat výrobě budek pro ptáčky
Výukový program – výtvarná výchova pro MŠ – 29. 2. 2008

Březen:
Velikonoční výstava 11.–13. 3. 2008
Diskohrátky 15. 3. 2008
Velikonoční výtvarná dílna 20. 3. 2008
Výukový program – výtvarná výchova pro MŠ – 28. 3. 2008

Táborová činnost
Příměstský tábor 30. 6.–4. 7.
Program: koupaliště Rosice, koupaliště Zbýšov, hrad Špilberk, 
zámek Slavkov, zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Putování po Evropě 13.–18. 7.
Program: každý den v jiné zemi, tradice a kultura evropských zemí

Výtvarně-taneční tábor 10.–15. 8.
Program: základy standardních a latinskoamerických tanců, nové 
výtvarné techniky

Příměstský tábor Pod jezevčí skálou 18.–22. 8.
Program: ochrana přírody, základy tábornictví

PŘIPRAVUJEME…

Veškeré upřesňující informace můžete nalézt na www stránkách: www.ddmzastavka.cz 
Další informace rádi poskytneme na tel. : 546 429 035.

Rádi Vás přivítáme u nás na domečku a při aktivitách, které dům dětí pořádá.

Za kolektiv pracovníků: Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka DDM
foto: O. Dvořáková, www.ddmzastavka.cz
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Vážení občané,
rád bych Vám v  tomto člán-

ku představil aktivity základní 
školy v oblasti, kterou považuji 
za  stejně důležitou jako přímý 
výchovně vzdělávací proces, tj. 
v  oblasti volnočasových aktivit 
a podílu školy na kulturně spo-
lečenském životě obce v  uply-
nulém roce. Velký počet akcí, 
které škola sama organizovala, 

nebo se jich aktivně účastnila, 
by nebyl možný bez významné 
podpory obce Zastávka a  také 
bez vlastní iniciativy při zís-
kávání finančních prostřed-
ků z  rozvojových programů 
a  dotačních titulů, o  něž škola 
úspěšně požádala. Přímo pro 
tyto aktivity se podařilo škole 
v  loňském roce tímto způso-
bem zajistit 275 000 Kč.

V  rámci dvou projektů na-
zvaných „Žijeme spolu“ pro-
běhla řada akcí, které můžeme 
rozdělit podle jejich rozsahu 
působnosti do dvou skupin: 

1. Regionální akce orga-
nizované pouze naší školou, 
do nichž se zapojily školy z na-
šeho nejbližšího okolí.

2. Akce pořádané naší školou 
ve  spolupráci se ZŠ Bělá pod 
Bezdězem (Středočeský kraj), 
které měly většinou charakter 
vícedenních výměnných poby-
tů žáků a pedagogů obou škol.

Regionální charakter mělo 
těchto osm soutěží:
• Malujeme hedvábí (účast 

žáků ze ZŠ Zbraslav, ZŠ 
Zbýšov, ZŠ Oslavany)

• Pleteme z pedigu (účast žáků 
ze ZŠ Zbraslav, ZŠ Zbýšov, 
ZŠ Oslavany, ZŠ Ivančice)

• Upečeme si betlém (účast 
žáků ze ZŠ Zbraslav, ZŠ 
Zbýšov, ZŠ Oslavany)

• Svět mýma očima – výtvarná 
a fotografická regionální 
soutěž (účast žáků ze ZŠ 
Domašov, ZŠ Rosice)

• Matematika jinak (účast 
žáků ze ZŠ Zbraslav, ZŠ 
Zbýšov, ZŠ Rosice)

• Já, písnička (účast žáků ze ZŠ 
Zbraslav, ZŠ Ivančice)

• Známé slovo poezie (účast 
žáků ze ZŠ Zbraslav, ZŠ 
Zbýšov, ZŠ Oslavany, ZŠ 
Ivančice, ZŠ Rosice)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
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Většiny soutěží se účastnilo 
přibližně 20 žáků, samozřejmos-
tí byla účast žáků naší školy.

Společně se ZŠ Bělá pod Bez-
dězem pak byly připraveny tyto 
dvou až třídenní soutěže:
• Znám, vím, umím, dokážu 

to… (Bělá pod Bezdězem)
• Konverzační soutěž 

(Zastávka)
• Poznávej národy a země 

(Bělá pod Bezdězem)
• Přírodovědná soutěž 

(Zastávka)
• Umělecká dílna (Zastávka)
• Sportovní hry (Bělá pod 

Bezdězem)

Dále se uskutečnily dva vý-
měnné pobyty dětí navštěvu-
jících školní družiny v  obou 
obcích a  dva výměnné pobyty 
pedagogů, které sloužily přede-
vším k předávání zkušeností při 
vzdělávání dětí žadatelů o  azyl 
a azylantů.

Významná pro dosažení co 
nejpestřejší nabídky pro trávení 
volného času našich žáků byla 
také činnost školního klubu. 
Ten nabízel žákům možnost 
rozvíjet své zájmy v  jedenác-
ti zájmových útvarech. Široká 
škála nabízených volnočaso-
vých aktivit pro naše žáky sle-
dovala jako hlavní cíl zapojení 
co možná největšího počtu 
žáků naší školy. Myslím, že se 

nám tento cíl podařilo z  pod-
statné části splnit. Naše škola 
se také snažila přispívat k pes-
trosti kulturně společenského 
života v  obci. Tradiční akcí 
pořádanou naší školou ke  Dni 
matek je školní akademie, která 
dokáže každoročně spolehlivě 
zaplnit velký sál Dělnického 
domu. Naši pedagogové se také 
pravidelně podílejí na pořádání 
oslav Mezinárodního dne dětí 
v areálu TJ Čechie Zastávka. Při 
loňském prvním jarmarku tra-
dičních řemesel organizovaném 
obcí představili žákyně naší 
školy ukázky svých dovedností 
v  paličkování. Na  konci roku 
jsme se snažili přispět k  před-
vánoční atmosféře „Zpíváním 
pod vánočním stromem“. Neza-
pomněli jsme ani na zastávecké 
seniory, o čemž svědčí návštěva 
a vystoupení našich žáků v Do-
mově důchodců. 

Přestože jsem si vědom toho, 
že je vždy co zlepšovat, trou-
fám si tvrdit, že se za naši prá-
ci v  loňském roce nemusíme



stydět, a proto bych rád při této příležitosti po-
děkoval všem zaměstnancům školy za to, že 
jsou stále ochotni se vedle kvalitní výchovně 
vzdělávací práce aktivně zapojovat i do další mi-

moškolní činnosti v obci, často nad rámec svých 
pracovních povinností.

Ing. Zdeněk Strnad, ředitel školy 
foto pedagogové ZŠ



Soutěž z projektu Žijeme spolu 2007

DDM Zastávka se představuje v Brně
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