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Vážení čtenáři,
s  časným podzimem je pro vás připraveno i  třetí 

číslo letošního ročníku Zpravodaje. Co od něj můžete 
očekávat?!

Kromě věcných a  praktických informací se např. 
dozvíte, jakými změnami prochází areál pobytového 
a azylového střediska v Zastávce. Slyšeli jste, že v naší 
obci vzniklo nové sportovní sdružení vodáků? Jak to 
vypadá s instalací nové muzejní expozice o historii Za-
stávky připravované za podpory členů Vlastivědného 
spolku Rosicka-Oslavanska? 

I proto rádi přinášíme pozvánku na Den Zastávky, 
jehož termín se letos v kalendáři posunul na poslední 
zářijový víkend.

Pozornost jsme tentokrát také soustředili na událos-
ti právě uplynulých měsíců. Už podle objemu těchto 
je zřejmé, že v Zastávce se daří aktivitám a podnikům 
nejrůznějších oborů. 

Spousta zpráv a fotopříloh ZZ se týká akcí pořáda-
ných obcí a  sdružení a  spolků v  ní působících. Tedy 
na shledanou na některé další!

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do  rukou 

podzimní číslo Zastáveckého 
zpravodaje. Doufám, že jste 
v  letních měsících prožili pří-
jemnou dovolenou a  načerpali 
hodně sil, které určitě budeme 
všichni potřebovat do následu-
jících dnů.

V  době, kdy čtete tyto řád-
ky, jste již obklopeni vrcholící 
kampaní před podzimními vol-
bami do Poslanecké sněmovny. 
Rozhodování, které náš čeká, 
bude nelehké, neboť příští vlá-
du čekají složité úkoly, které 
ovlivní životy nejen nás, ale 
především našich dětí a patrně 
i dalších generací. Nezbývá než 
si přát, abychom měli při vol-
bách šťastnou ruku, abychom 

nepodlehli líbivosti, ale řídili 
se svým vlastním rozumem 
a  doufali, že zdravý rozum se 
pak následně projeví i ve vede-
ní celé země.

Dopady složitého období, 
kterému se říká finanční krize, 
se dotkly většiny z nás, ale do-
tkly se zásadně i  života obce. 
Výpadek příjmů je bohužel vý-
raznější, než jsme na  počátku 
roku předpokládali. Stejně jako 
ostatní obce a  města musíme 
na  tuto situaci reagovat, což je 
složitější v  době, kdy je mož-
nost čerpat různé dotace. Na ji-
ném místě zpravodaje informu-
jeme o přístavbě školy, která je 
dotována z  evropských fondů, 
a  čekáme rovněž na  výsledek 
posouzení naší žádosti, která 

se týká odkanalizování obce. 
V současné době se připravuje 
rozpočet na  rok 2010. Je zřej-
mé, že budeme muset šetřit 
v celé řadě oblastí. Naším cílem 
však je, aby se realizace akcí co 
nejméně dotkla společenského 
života obce, neboť setkávání 
občanů je pro nás i nadále pri-
oritou. 

Vážení spoluobčané, dost 
bylo pesimismu. Myslím si, že 
žijeme v krásné zemi a v krás-
né obci. To, abychom se cítili 
dobře, je do značné míry v naší 
moci. A  úsměv a  vlídnost nás 
nic nestojí a vždy udělají radost 
našim bližním. A jen ti dělají ži-
vot krásným. Proto přeji hodně 
rozdaných a obdržených úsmě-
vů a hlavně hodně zdraví, štěstí 
a pohody do podzimních dnů.

Petr Pospíšil, Váš starosta
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Patrně si mnoho z  Vás po-
všimlo čilého stavebního ru-
chu, který probíhá v areálu Po-
bytového střediska pro žadatele 
o azyl a Integračního azylového 
střediska na  Havířské ulici. 
Důvodem stavebního dění je 
změna účelu stávajících zaříze-
ní. Vstupem České republiky 
do  Evropské unie a  Schengen-
ského prostoru došlo k výrazné 
změně v  počtu žadatelů o  azyl 
v  České republice. Na  to mu-
sel samozřejmě reagovat stát, 
a proto schválil novou koncepci 
Správy uprchlických zařízení, 

která tyto skutečnosti reflektuje. 
V Zastávce tak dojde k vybudo-
vání přijímacího střediska, které 
dosud bylo ve Vyšních Lhotách 
v Moravskoslezském kraji. 

Přijímací středisko je na roz-
díl od  současného stavu zaří-
zením uzavřeným. S  každým 
žadatelem je zahájena sociál-
ní práce a  žadatel podstoupí 
i  vstupní zdravotní prohlídku, 
která bude prováděna přímo 
v přijímacím středisku.

Správa uprchlických zařízení 
zajisté poskytne obci Zastávka 
komplexní informaci o  pro-

vozu tohoto zařízení, nicméně 
smyslem tohoto krátkého člán-
ku je pouze informovat občany 
o skutečnosti, že v zastáveckém 
zařízení budou i  nadále pobý-
vat žadatelé o azyl. Nikoliv lidé, 
kteří jsou v naší vlasti za trest, či 
se dopustili nějakého trestného 
činu. Jediným rozdílem oproti 
dosud známému stavu tak bude 
to, že se bude jednat o zařízení 
uzavřené a  žadatelé o  azyl ne-
budou moci přijímací středisko 
opouštět.

Petr Pospíšil, starosta obce

Změny v pobytovém středisku pro žadatele o azyl
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ZO schvaluje:
1. výstavbu zděné chatky na  pozemku obce 

Zastávka dle projektové dokumentace popi-
sující stávající stav

2. uzavření nájemní smlouvy na  byt v  domě 
Stará osada č. p. 10 s panem Janem Matoušem 
na dobu určitou do 31. 12. 2010

3. rozpočtové opatření č. 5/2009
4. příspěvek ve výši 9 000 Kč – mažoretky Anife 

Rosice
5. příspěvek ve  výši 10 000  Kč  – Gymnazijní 

společnost
6. příspěvek ve výši 5 000 Kč – mažoretky Sokol 

Zastávka
7. rozpočtový výhled obce Zastávka do roku 2012
8. složení hodnotící komise do výběrového říze-

ní na  realizaci akce „Centrum celoživotního 
vzdělávání v  obci Zastávka  – stavební část“. 
Členové: 1.  člen: RNDr.  Petr Pospíšil  – sta-
rosta obce, 2. člen: Zdeněk Milan – místosta-
rosta obce, 3. člen: Mgr. Jaroslava Baštařová – 
členka zastupitelstva, předsedkyně KV, 
4.  člen: Ing.  Stanislav Jelínek  – jednatel AP 
INVESTING, s.r.o., 5. člen: Ing.  Lubomír 
Krupica – AP INVESTING, s. r. o. Náhradníci 
členů hodnotící komise  – náhradník: 
Ing. Zdeněk Strnad – člen zastupitelstva, ředitel 
školy, náhradník: Mgr. Petr Pečenka – člen za-
stupitelstva, zástupce ředitele školy, náhradník: 
Karel Kočí – člen kontrolního výboru, náhrad-
ník: Ing. Jan Neuer – AP INVESTING, s.r.o., 
náhradník: Ing. arch. Vladislav Růžička – AP 
INVESTING, s.r.o. 

9. přijetí dotace z  rozpočtu JMK z  progra-
mu Zkvalitnění sportovního prostředí 
v  Jihomoravském kraji na  realizaci akce 
„Rozšíření využitelnosti víceúčelových 
sportovních ploch“, dále schvaluje smlouvu 

o poskytnutí této dotace a pověřuje starostu 
obce jejím podpisem

10. přijetí dotace z  rozpočtu JMK z  programu 
Prevence kriminality v Jihomoravském kraji 
na realizaci akce „Společně a bezpečně – vy-
bavení komunikační zóny“, dále schvaluje 
smlouvu o poskytnutí této dotace a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem

11. uzavření smlouvy o  dílo mezi společností 
UPL media s. r. o. a Obcí Zastávka na reali-
zaci internetové prezentace  – virtuální pro-
hlídky obce

12. využití obecního pozemku na umístění stán-
ku KSČM pro volby do EP

13. uzavření nájemní smlouvy s  paní Márií 
Oláhovou na byt v č. p. 9 do 31. 12. 2009

14. pověření místostarosty obce Zastávka, pana 
Zdeňka Milana, podpisem smluv a  dalších 
materiálů za Obec Zastávku

15. smlouvu s  firmou Kaiser servis,  spol.  s  r.  o. 
na  zajištění ekologické likvidace odpadů 
z odlučovače ropných produktů v prostorách 
přestupního terminálu IDS a  SSO na  ulici 
Havířská

16. uzavření „Smlouvy o  provedení exeku-
cí“ s  Exekutorským úřadem Brno-venkov, 
JUDr. Zálešákem, soudním exekutorem

17. převod členských práv a povinností vyplýva-
jících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
a  nájemní smlouvy na  byt č.  1 v  bytovém 
domě Stará osada 568, jehož nájemcem byl 
p.  Mann. Novými nájemci bytu se stanou 
manželé Antonín Vyletěl a Olga Vyletělová 

18. smlouvu o  zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu uzavřenou mezí Obcí 
Zastávka a firmou E.ON Distribuce a. s.

19. smlouvu o  budoucí smlouvě o  zřízení 
práva odpovídajícího věcnému břemenu 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 27. 5. 2009
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uzavřenou mezi Obcí Zastávka a  firmou 
E.ON Distribuce a. s.

20. záměr nájmu částí pozemku p. č. 1069/1
21. záměr nájmu částí p. č. 180
22. záměr prodeje p. č. 583 o výměře 389 m2
23. záměr pronájmu části p. č. 1240 a p. č. 1241
24. záměr prodeje p. č. 982/3 o výměře 18 m2
25. záměr prodeje parcely č. 198/28 o výměře 18 m2
26. zadání studie na  výstavbu garáží na  ulici 

Hutní osada
27. prodej pozemku p. č. 800 o výměře 202 m2, 

panu Svobodovi za 100 Kč/m2.

ZO neschvaluje:
1. pobyt pana Svobody v bytě u pana Vladimíra 

Oláha, Stará osada 9.

ZO ukládá:
1. tajemnici, aby projednala další postup v pře-

stupkové agendě s městem Rosice.

ZO bere na vědomí
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. závěrečný účet Mikreregionu Kahan dso 

za rok 2008
3. uzavření Dohody o  partnerství k  projektu 

„Úzkorozchodným vláčkem za  permoní-
ky“ mezi žadatelem MPŽ a partnerem Obcí 
Zastávka.

ZO schvaluje:
1. ukončení nájemní smlouvy s  panem 

Pinčiarem na byt v č. p. 10 k 30. 6. 2009
2. uzavření nájemní smlouvy s paní Zounkovou 

Naděždou na byt v č. p. 10 na dobu určitou 
od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2010

3. záměr pronájmu částí p. č. 718 a p. č. 717/1
4. ukončení vedení databáze žadatelů o přiděle-

ní nájemních bytů
5. rozpočtové opatření č. 6/2009
6. příspěvek ve výši 40 000 Kč – Domov pro se-

niory Zastávka
7. závěrečný účet Obce Zastávka za  rok 2008 

(viz příloha) a vyjadřuje souhlas s celkovým 
hospodařením Obce Zastávka v  roce 2008 
bez výhrad

8. výsledek třetího jednání hodnotící komise, 
která provedla hodnocení nabídek u  podli-
mitní veřejné zakázky na  stavební práce za-
dané ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, 

„Centrum celoživotního vzdělávání v  obci 
Zastávka“

9. doporučení hodnotící komise a  souhla-
sí s  vybraným uchazečem, který se umístil 
na 1. místě – Stavoprogres Brno spol.  s  r.o., 
Kabátníkova  2, 602  00 Brno, IČ: 60701455 
a  vydání rozhodnutí a  uzavření smlouvy 
o dílo s vybraným uchazečem

10. ceník nájemného za  využití prostor 
v Dělnickém domě s platností od 1. 7. 2009

11. termíny jednání zastupitelstva obce na 2. po-
loletí roku 2009: 26. 8. – Domov pro seniory, 
30.  9.  – Hasičská zbrojnice, 21.  10., 25.  11. 
a 16. 12. – Obecní úřad Zastávka

12. přijetí dotace a  smlouvu o  poskytnutí fi-
nanční dotace z  rozpočtu Jihomoravského 
kraje ve výši 300 000 Kč na realizaci investič-
ní akce „Výstavba hasičské zbrojnice v  obci 
Zastávka“

13. přijetí účelové neinvestiční finanční do-
tace a  smlouvu o  poskytnutí finanční 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 24. 6. 2009
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dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje 
ve výši 150 000 Kč na výdaje jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obce – zabezpečení ak-
ceschopnosti jednotky SDH obce kategorie 
JPO II

14. smlouvu o  zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu uzavřenou mezí Obcí 
Zastávka a firmou E.ON Distribuce a. s.

15. dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 216N05/23 
uzavřené mezi Obcí Zastávka jako nájemcem 
a PF ČR jako pronajímatelem

16. prodej budovy bez čp/če na  p.  č. 91/1 
za 1 000 Kč p. Šmídové

17. prodej p. č. 982/3 o výměře 18 m2 za 100 Kč/m2 
p. Bohuslavové

18. prodej p. č. 583 o výměře 389 m2 za 500 Kč/m2 
p. Nekužovi

19. prodej p.  č. 198/28 o  výměře 18  m2 
za 300 Kč/m2 p. Denygrovi

20. nájem částí pozemku p. č. 1069/1, 5 Kč/m2 – 
p. Lukáš Kos, p. Milena Mezlíková, Buškovi

21. nájem pozemku, části p.  č. 125/1 o  výměře 
32 m2, p. Šalé, Barvy 13, Brno

22. záměr nájmu části pozemku p. č. 1131
23. nájem části p.  č. 180 o  výměře 144  m2, 

za 5 Kč/m2 – Hladilová Jana
24. nájem části p.  č. 1240 o  výměře 170  m2 

p. Lackové za 5 Kč/m2
25. záměr prodeje p.  č. 294/3 o  výměře 15  m2 

a p. č. 292/2 o výměře 67 m2
26. záměr prodeje p. č. 292/1 o výměře 323 m2
27. záměr prodeje částí p. č. 356/1.

ZO neschvaluje:
1. návrh smlouvy o realizaci stavby PM projekt 

na výstavu nové komunikace (lokalita Nivky), 
neboť z výpisu nejsou zřejmé majetkové vzta-
hy pro výstavbu komunikace k následné vý-
stavbě rodinných domů

2. nájem části p. č. 180 paní Brümmové
3. nájem části p. č. 1240 paní Švábenské.

ZO ukládá:
1. tajemnici obecního úřadu zajistit informo-

vání současných žadatelů o  byt, kteří jsou 
uvedeni v databázi žadatelů, aby byli obesláni 
dopisem s  informací, že obec dále databázi 
žadatelů nepovede, a  že o  přidělení jednot-
livých bytů bude rozhodováno samostatně 
po zveřejnění nabídky na úřední desce

2. pověřuje starostu obce k  vydání rozhodnutí 
a následně k podpisu smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem v termínu, kdy je tyto úkony 
možné učinit dle zákona o  zadávání veřej-
ných zakázek.

ZO bere na vědomí
1. informaci o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. výsledek hodnocení pořadí nabídek: 1. mís-

to, poř. č.  7, Stavoprogres Brno, spol.  s  r.o., 
Kabátníkova  2, 602  00 Brno, IČ: 60701455, 
nab. cena vč. DPH 19 457 643,00 Kč, dosaže-
ný počet bodů 94,38, 2. místo, poř. č. 5, Stavos 
Brno,  a.  s., U  Svitavy  2, 618  00 Brno, IČ: 
65277911, nab. cena vč. DPH 20 579 441,60 Kč, 
dosažený počet bodů 90,10, 3.  místo, poř. 
č. 1, Staeg, spol. s  r.o., Průmyslová 738/8, 
682  01 Vyškov, IČ: 25520059, nab. cena vč. 
DPH 20 407 647,00 Kč, dosažený počet bodů 
89,63, 4.  místo, poř. č.  2 KOMFORT,  a.s., 
Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ: 25524241, 
nab. cena vč. DPH 21 046 828,00  Kč, dosa-
žený počet bodů 82,23, 5.  místo, poř. č.  3, 
Pavel Čáslava  – Čáslava-Stav, Masarykova 
427/31,656 22 Brno, IČ:15240720, nab. cena 
vč. DPH 21 068 737,00  Kč, dosažený počet 
bodů 75,20

3. příkaz starosty obce ze dne 24. 6. 2009 k in-
ventarizaci hospodářských prostředků v roce 
2009.



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
STÁLÉ EXPOZICE
Hornická obec 
Boží Požehnání – Zastávka

           3. ročník

DEN ZASTÁVKY
                    aneb JARMARK
                                                 ZAPOMENUTÉHO
                            A  NEZAPOMENUTÉHO

26. Z ÁŘÍ od 10.0 0 h
DĚLNICK Ý DŮM A OKOLÍ

• Zahájení jarmarku
• Prodej zabíjačkových speciality
• Výstava zahrádkářských výpěstků
• Slavnostní otevření stálé expozice

• Příjezd parního vlaku, soutěže
• Turistická a cyklistická vyjížďka

10.00 h

11.00 h

NEJMENŠÍ DECHOVKA NA SVĚTĚKABRŇÁCI
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Bioodpad je vlastně biolo-
gicky rozložitelný odpad, který 
je dnešní platnou legislativou 
zakázán ukládat na  skládkách. 
Do  kategorie bioodpadu patří 
především posekaná tráva, spa-
dané ovoce, řezanka a větvičky 
z ořezu keřů, plevele, pokojové 
rostliny, listí bez smetků z  uli-
ce, odpady z  ovoce a  zeleniny 
(okrajky z  brambor, mrkve, 
okusky jablek a podobně), slup-
ky z citrusových plodů. Vzhle-
dem k  tomu, že se v  poslední 
době setkáváme s tím, že občané 
do  bioodpadu zamíchají i  jiné 
složky odpadů, je třeba také 
zmínit, co tam nepatří. Do bio-
odpadu nepatří podestýlka 
od  drobných domacích zvířat 
(hnůj), pleny, pytlíky z vysava-
če, oharky z cigaret, uhelný po-
pel, smetky z ulice, zbytky jídel 
jako omáčky, pomazánky nebo 
majonézové saláty, oleje a kosti. 
Bohužel tohle je výčet složek, 
které se nám do bioodpadu sna-
ží někteří občané vmíchat a my 
pak musíme kvalitní bio odpad 
tvořený například velkou kupou 
trávy vyvézt do  kontejneru 

na komunální odpad a likvido-
vat ho na  skládce, jelikož pro 
kompostování a  další využití 
není možné takhle znečištěnou 
složku použít.

Pokud tedy občan poseká trá-
vu na  svojí zahrádce, před do-
mem nebo například pohrabe 
listí pod svými ovocnými stro-
my, má u nás v obci dvě mož-
nosti. Jedna možnost, kterou 
ještě někteří občané využívají, 
je bioodpad zapálit a  znepří-
jemnit tak život a hlavně ovzdu-
ší svým sousedům a  v  mnoha 
případech i polovině naší obce. 
Od tohoto způsobu však může 
ustoupit jednoduchým řeše-
ním: bioodpadem naplní napří-
klad igelitový pytel nebo jinou 
vhodnou nádobu a  odveze ji 
vysypat do  sběrného středis-
ka odpadů na  ulici Havířská 
v  naší obci. Tam je připraven 
kontejner určený pro tento od-
pad a  s  jistotou doputuje tam, 
kam bioodpad patří. Naše obec 
spolupracuje s  kompostárnou 
v  Náměšti nad Oslavou a  pra-
videlně tam bioodpad vyváží 
k jeho dalšímu zpracování. 

Tato likvidace bioodpadu má 
několik důvodů. Prvním je pří-
stup a šetrnost k přírodě, kdy již 
nepotřebná část rostlinného pů-
vodu je využita k dalšímu účelu. 
Dalším důvodem, pro naši obec 
podstatným, je finanční strán-
ka věci. Cena za  uložení jedné 
tuny bioodpadu se pohybuje 
do  300 Kč za  tunu, kdežto po-
kud znečištěný bioodpad ulo-
žíme na  skládce, tak obec stojí 
uložení v řádu 1000 Kč za tunu. 
V neposlední řadě je důvodem 
třídění bioodpadu od  ostat-
ních odpadů snaha čistějšího 
prostředí v  naší obci. Mnoho 
občanů již bez problému vozí 
bioodpad do  sběrného středis-
ka odpadů, nepálí ho na svých 
zahradách a  neznečišťují tak 
ovzduší, neotravují své sousedy 
hustým a dusivým kouřem.

Vybíráním bioodpadu ve 
sběrném středisku se nám po-
dařilo také na  mnoha místech 
zrušit černé skládky, které byly 
tvořeny jak posekanou trávou 
a  listím, tak i  například sta-
vební sutí, o niž byla rozšířena 
původní malá hromádka trávy, 

BIOODPAD
CO JE TO A KAM S NÍM?

Třídění složek komunálního odpadu jako jsou papír, plasty a sklo nám v dnešní době přijde jako 
běžná věc. Avšak nemalá část odpadů svážených na skládky je tvořena biologicky rozložitelnými 
odpady. Na skládce tak končí velké množství odpadu, které tam vůbec patřit nemusí. Jedná se 
především o bioodpad. 



10 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

které se někdo zbavil s pocitem, 
že tráva někde v příkopu či lese 
nemůže ničemu uškodit. Vede-
ní obce si je vědomo toho, že 
je řada občanů, kteří se starají 
o veřejná prostranství větší roz-
lohy, jako jsou trávníky u  ně-
kterých bytových domů na ulici 
Lipová, Havířská nebo na Čer-
veném vrchu. Při posekání trá-
vy na větším prostranství vzni-
kají také velké kupy této trávy 
a pak se dostávají občané k pro-
blému, jak tuto trávu dostat 
do  sběrného střediska. Každý 
nevlastní přívěs za  osobní au-
tomobil nebo nákladní autíčko 
podobné třeba tomu, co využí-
vá obecní technická četa. Proto 
vedení obce zavedlo takzvaný 
svoz bioodpadu v  rámci obce 
Zastávka. Tato služba je samo-
zřejmě pro občany naší obce 
bezplatná a  stačí pouze podat 
informaci na obecní úřad, nebo 
místostarostovi obce. Jakmile 
je to možné, zaměstnanci bio-
odpad odvezou do  kontejneru 
ve sběrném středisku odpadů.

Je však také potřeba upozor-
nit, že mnoho občanů začalo 
tuto službu zneužívat tím, že 
za  prvé začali tvořit po  obci 
i malinké hromádky trávy před 
svými domy, které by se vešly 
do  stavebního kbelíku a  ozna-
mují nám třeba telefonicky, že 
má být tento odpad okamžitě 
odvezen, protože znečišťu-
je veřejné prostranství. Nebo 
na hromadu trávy vysypou další 
odpad, jako například stavební 
suť, a pak čekají, zda to někdo 
odveze, nebo ne. Samozřejmě, 

že pracovníci čety odpad odve-
zou, ale obec za likvidaci tohoto 
odpadu nezaplatí 300 Kč, nýbrž 
1000 Kč, jelikož trávu se staveb-
ní sutí musí vysypat do kontej-
neru s  komunálním odpadem. 
Proto bych si dovolil připome-
nout, jaký je záměr obce při 
snaze pomoci našim občanům 
s bioodpadem a za jakých pod-
mínek bychom jej chtěli svážet.

Především: svoz uvedené-
ho odpadu prostřednictvím 
technické čety je určen pro 

větší množství trávy či jiného 
druhu bioodpadu, jako jsou 
například větve. Tento bio-
odpad by měl být vytvořen 
především údržbou veřejných 
prostranství, stromů či keřů, 
při jejichž ostříhání vzniká 
větší množství tohoto odpa-
du, a  není možné jej odvést 
do  sběrného střediska napří-
klad v  pytlích osobním auto-
mobilem. V  neposlední řadě 
pak je tato služba provozována 
ve smyslu pomoci starším ob-
čanům, kteří nevlastní auto, 
nebo jim jejich zdravotní pro-

blémy brání v zajištění odvozu 
tohoto odpadu do  sběrného 
střediska odpadů. Není však 
určena mladým lidem, pro 
které je jednodušší odpad vy-
vézt před dům a  čekat, jestli 
ho někdo odveze, nebo si ně-
kdo bude stěžovat na obecním 
úřadě a  technická četa vyjede 
a hromádku o velikosti jedno-
ho stavebního kolečka odveze, 
jelikož tento mladý člověk se 
nechtěl obtěžovat nasypat trá-
vu do  igelitového pytle a  od-

vést jej do sběrného střediska.
Pokud je však bioodpa-

du větší množství, které není 
možné v  osobním automobilu 
odvést a  je třeba vozidla ve-
likosti například Multikáry, 
stačí požádat. Odvezeme ta-
kovéto množství i  mladým li-
dem, kteří by byli nuceni tento 
odpad odvážet na  několikrát. 
Vše je o  přístupu a  domluvě. 
V neposlední řadě je třeba ale 
také upozornit na  to, že svoz 
bioodpadu nefunguje tak, že 
zavolá občan na  obecní úřad 
a ihned vyráží pracovníci obce 
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jeho hromádku trávy odvézt. 
Nahlášené hromady se svá-
ží v  nepravidelných časových 
intervalech, jakmile to ales-
poň trošku umožňuje vytíže-
ní technické čety. Je třeba si 
uvědomit, že naše technická 
četa se nezabývá pouze seká-
ním trávy a jejím svozem. Pra-
cuje na  opravách kanalizace, 
chodníků, opravách veřejné-
ho osvětlení, provádí opravy 
ve školských zařízeních a mno-
ho dalších činností, které jsou 
ve spojitosti s provozem a péčí 
o majetek obce.

Proto bych chtěl poprosit 
všechny spoluobčany, kteří po-
žádají o pomoc při odvozu bi-
oodpadu, aby neurgovali ihned 
druhý den po  jejich nahlášení 
žádosti o odvoz, že se tak nesta-
lo. Požadavky občanů jsou vždy 
zapsány a postupně i vyřizová-
ny. Pochopte, prosím, že naši 
zaměstnanci nejsou kouzelní-
ci a  pracovní dobu mají jako 
všichni z  nás osmihodinovou. 
Nedá se udělat a  stihnout vše, 
co i my bychom si přáli.

V případě, že není ve Vašich 
silách a možnostech zajistit od-

voz trávy či jiného bioodpadu 
do sběrného střediska odpadů, 
seskupte tento čistý bioodpad 
na  viditelné místo před Váš 
dům a následně mě kontaktujte 
na telefonním čísle 721 553 776 
nebo 546  429  048, kde bude 
dohodnuto, jakým způsobem 
a kdy přibližně bude bioodpad 
odvezen prostřednictvím tech-
nické čety obce.

Děkuji za pochopení a těším 
se na spolupráci.

Zdeněk Milan, 
místostarosta

Na  hřišti TJ Čechie je neu-
stále ničeno oplocení, poško-
zováno automatické ovládání 
brány u vjezdu, v okolí lesopar-
ku a i na mnoha jiných místech 
se trhají odpadkové koše ze 
sloupků a  zahazují do  volného 
prostranství. Na  přestupním 
terminále se již neobjevuje 
pouze nepořádek, ale začali zde 
také působit různí výtvarníci 
(sprejeři), kteří na  místo pěk-
ného obrázku malují vulgární 
obrazce či piktogramy. Nejinak 
je tomu v okolí dětských hřišť, 
pomalované jsou fasády někte-
rých domů a firem, a to na úze-
mí celé obce.

Úplně nejnovějším hitem jsou 
vyjížďky výrostků v  kontejne-
rech na separovaný odpad, kteří 
nelení tento kontejner přetlačit 
od  základní školy lesoparkem 
až na chodník pod závod Hyro, 
kde jej převrátí a vytříděnou ko-
moditu rozkopou do  širokého 
prostranství. Posledním činem, 
který považuji za nehoráznou dr-
zost, je demontáž měděných rýn 
a  parapetních plechů z  budovy 
základní školy v délce přes pade-
sát metrů.

Ano, to vše se v naší obci udá-
lo za posledních pár měsíců a to 
nebudu ani připomínat likvidaci 
autobusových zastávek, doprav-

ního značení a mnoho dalšího. Již 
několikrát se někdo jiný ve Zpra-
vodaji ozval a vyzýval k upuštění 
od  tohoto jednání. Bohužel tyto 
prosby vyslyšeny nebyly, a  pro-
to bych si dovolil přejít k  vý-
zvě. Výzvu bych chtěl směřovat 
ke všem slušným občanům naší 
obce, kterým není jedno, v jakém 
prostředí žijí a  jaké přenechává-
me našim potomkům. Prosím 
všechny, kteří si ve  svém okolí 
všimnou nepřístojného jednání 
některých našich spoluobčanů, 
aby nemeškali a obrátili se nepro-
dleně na Policii ČR a požadovali 
její spolupráci. Ať Policie přije-
de na  místo, a  i  když nedokáže 
výrostkům a  vandalům přímo 
jejich trestuhodné jednání, tak 
je minimálně zkontroluje, zapí-
še si jejich totožnost a  bude se 
již vědět to, kdože se pravidelně 
pohybuje na  tomto místě a  kdo 

VANDALSTVÍ V NAŠÍ OBCI
V posledních měsících, a nepatří do nich pouze školní 
prázdniny, i když během nich se vandalismus v naší obci 
podstatně zvýšil, je zřejmé a hlavně viditelné, že někteří 
mladí lidé, či mládež začali ustavičně ničit a poškozovat 
vybavení a technickou infrastrukturu naší obce.
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tam byl v době, kdy se zde dělo 
něco ve spojitosti s vandalstvím. 
A  jistě i  Policii  ČR pomůže při 
prokazování trestného činu mož-
nost vyhledat si osoby pohybující 
se v těchto místech a zjistit si, zda 
nemají v  trestuhodném jednání 
prsty.

Nejde přece pořád přecházet 
jednání některých z nás, kteří ničí 
to, co se snaží jiní vybudovat pro-
to, abychom se na Zastávce cítili 
lépe a nemuseli se stydět za to, že 
každý, kdo projde či projede obcí, 
vidí jen špínu, poničené vybave-
ní a ostatní výsledky vandalismu. 
Nemá smysl přijít druhý den na-
hlásit nepřístojné jednání občana 
na obecní úřad. To už je bohužel 
pozdě a obec má pak velice ma-
lou možnost a pravomoc sjednat 

potrestání a  nápravu. Vzniklou 
situaci je třeba řešit okamžitě 
ve  chvíli, kdy k  nepřístojnému 
jednání dochází. Všichni platí-
me daně, Policie  ČR je zde pro 
ochranu našeho majetku a zdraví 
a každé nepřístojné jednání je po-
vinna řešit. A my všichni bychom 
měli této možnosti ochrany naše-
ho majetku využít.

Schválně jsem uvedl našeho, 
protože to, co je v naší obci posta-
veno, namontováno a slouží pro 
veřejnost, je naše. Není to obce, 
jak se někdo domnívá. Věta: „Mě 
to nezajímá, to je obecní“, je ne-
smysl. Obecní neznamená, že je 
to obecního úřadu, starosty či za-
stupitelstva obce. Znamená, že je 
to majetkem obce Zastávka, která 
je tvořena občany Zastávky, a tím 

pádem dochází k ničení majetku 
nás všech, kteří zde bydlíme.

Tak, milí spoluobčané, nemeš-
kejme a braňme si to, co nám pa-
tří. Pokud budeme jen přihlížet 
jednání vandalů, bude obec ne-
ustále jen investovat do oprav již 
realizovaných instalací vybavení 
a  jen těžko se budou nacházet 
finance na  stavby nových silnic, 
chodníků, informačního systé-
mu, na opravy a údržbu objektů 
jako jsou mateřské školy, základ-
ní škola a  podobně. Nezbudou 
finance pro podporu dobrovol-
ných organizací jako jsou sokol, 
sportovci, hasiči, klub seniorů 
a podobně. Budeme muset pod-
porovat pouze jednání těch, kte-
ří jsou ke  svému okolí lhostejní 
a jak se říká, nic jim není svaté.

Proto se na  Vás, slušné obča-
ny naší obce, obracím s  žádostí 
o  pomoc, při chránění toho, co 
jsme si všichni zaplatili a  vybu-
dovali z našich peněz a nedostali 
jsme to darem.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

M A LÝ S Á L –  I .  PAT RO
Sál  včetně  kuchyňky –  do 2  hodin 100 Kč

Sál  včetně  kuchyňky celý  den –  organizace  ze  Z astávky 300 Kč

Sál  včetně  kuchyňky celý  den –  organizace  mimo Z astávku 500 Kč

Sál  včetně  kuchyňky celý  den –  komerční  akce 1 000 Kč

V E L K Ý S Á L 
Organizace  nebo občané ze  Z astávky 2 000 Kč

Komerční  využit í 2  500 Kč

CENÍK NÁJEMNÉHO PROSTOR DĚLNICKÉHO DOMU

Schváleno zastupitelstvem obce Zastávka dne 24. 6. 2009. Ceník nabývá platnosti od 1. července 2009.
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V  červenci letošního roku 
bylo vedení obce kontaktováno 
zástupcem romského střediska 
DROM Brno, který nás infor-
moval o  snaze zahájit činnost 
této dobrovolné organizace 
také u  nás v  obci. Na  základě 
osobního jednání se zástup-
cem organizace DROM bylo 
zjištěno, že od  začátku měsíce 
srpna bude v naší obci působit 
terénní pracovník, který bude 
mít za úkol poskytovat bezplat-
nou sociální službu, takzvanou 
„zdravotně sociální pomoc“. 

Cílem této služby je inten-
zivní působení na občany, kte-
ří nepečují o své zdraví anebo 
neléčí svoje nemoci, a  to ne 
z důvodu nezájmu o své zdra-
ví, ale spíše z  neznalosti vzni-
kajícího či probíhajícího zdra-
votního problému, kdy může 
dojít případně až k  ohrožení 
života nemocného jedince. 
Dalším důležitým aspektem je 
možnost například šíření ně-
jaké infekční nemoci. Terénní 
pracovník bude mít za  úkol 
informovat občany především 
romské komunity o  jejich 
právech a  povinnostech, kte-
ré jsou ve společnosti běžným 
standardem.

Hlavním cílem této služby 
je, aby tito občané:
• měli svého lékaře, kterého 

budu navštěvovat pravidelně 
při preventivních lékařských 
prohlídkách

• neměli závažné zdravotní 
problémy

• léčili problémy a  nemoci, 
které je již postihly

• věděli, kam a na koho se mají 
obrátit s  dotazy, jak pečovat 
o  své zdraví, nebo případně 
jak léčit svoji nemoc.

Terénní pracovník, respektive 
zdravotně sociální pomocník 
uvedené dobrovolné organiza-
ce DROM, bude působit přímo 
v  naší obci, kam bude dojíždět 
na  základě předem smluvených 
schůzek s občany, kteří o pomoc 
požádají. Jeho prací bude nejen 
poradit, jak a na koho se v přípa-
dě zdravotních problémů obrá-
tit, ale poradí například to, jaké 
jsou potřebné dokumenty k jed-
notlivým vyšetřením, pomůže 
vyplnit a  napsat žádosti či jiné 
formuláře vztahující se k  péči 
o zdraví občana. V případě po-
třeby samozřejmě také bude jeho 
náplní i doprovod k lékaři, nebo 
například do kanceláře zdravot-
ní pojišťovny. Pomůže v jednání 

s  lékařem nebo jiným zdravot-
nickým personálem. 

Je třeba si ale uvědomit, že 
tento terénní pracovník není 
lékař a  ani žádný zdravotnic-
ký pracovník, který je schopen 
sám člověka léčit. V jeho kom-
petencích není ani řešit případ-
né jiné komplikace klienta, jako 
jsou například problémy se za-
městnáním, bydlením, sociál-
ními dávkami a podobně. Jeho 
práce je pouze snažit se pomoci 
klientovi s péčí o jeho zdraví, či 
s problémy s nějakou již vznik-
lou nemocí.

V  případě zájmu o  pomoc 
terénního pracovníka lze využít 
následujících kontaktů:
Brněnská organizace DROM, 
romské středisko
Bratislavská 41, 602 00 Brno
tel.: 545 211 576

Terénní pracovník určený 
pro působení v naší obci:
pan Štěpán Široký, 
tel.: 774 877 638,  
siroky.drom@seznam.cz

K dispozici Vám bude každý 
čtvrtek od 9.00 do 17.00 hodin.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

DROM BUDE PŮSOBIT 
V ZASTÁVCE
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Období budování

Úsilí o  znovuzřízení páleni-
ce nabylo konkrétní podobu 
v roce 1973, kdy MNV Zastávka 
předal zahrádkářům do  bez-
platného užívání zděné hos-
podářské stavení s  dřevěným 
přístřeškem za  domem č.  362 
na  ulici 1.  máje. Jak bylo uve-
deno ve  smlouvě, objekt měl 
sloužit pro plnění úkolů daných 
stanovami Českého ovocnář-
ského a  zahrádkářského svazu, 
zejména ke  skladování a  vý-
kupu ovoce, k  výrobě destilátů 
a  podobně. Pálenice se musela 
budovat podle podmínek Fruty, 
která měla v těch letech mono-
pol na  výrobu destilátů a  které 
byla po  dobudování také pro-

najata. Největší zásluhu na jejím 
vybudování má dnes již zesnulý 
přítel Oldřich Kocáb, který byl 
dobrým organizátorem a  díky 
svým přesvědčovacím schop-
nostem dokázal strhnout mno-
ho dalších ke spolupráci. Na vy-
budování pálenice se podílelo 80 
brigádníků – přesto hlavní tíhu 
nesli, jak je zaznamenáno Fran-
tišek Tesař, Ladislav Kristek, An-
tonín Vašín, František Hodinka, 
Jindřich Zeman, František Roz-
marin, Jan Janák, Rudolf Lim-
berg, Karel Křivánek. Provoz 
pálenice byl zahájen 4.  ledna 
1974. V tomtéž roce byl v těch-
to nových prostorách zahájen 
výkup ovoce pro Frutu Miro-
slav. Přitom stále pokračovaly 
brigádnické práce na  úpravách 

areálu pro naše potřeby. Vybu-
dovala se příjezdová komuni-
kace, postavil plot oddělující 
sousední rodinný dům, sociální 
zařízení, upravovala se místnost 
pro výkup i sklad. Když už bylo 
všechno takřka hotovo, vytkl si 
výbor další velký úkol – vybu-
dovat v areálu povidlárnu a su-
šárnu ovoce. Navázal se kontakt 
se zahrádkáři ze Slušovic, kteří 
podobné zařízení měli v  pro-
vozu a získal se od nich projekt 
sušicí pece. A tak v roce 1979 se 
začalo se stavbou nové budovy 
zahrádkářského střediska v pře-
daném areálu.

Samozřejmě, že i když se bu-
dovalo, pokračovala i  ostatní 
činnost. Začátkem sedmdesá-
tých let sice klesl zájem o odbor-
né přednášky, ale pokračovala 
zájezdová činnost, každoročně 
se pořádalo zájezdů několik. 
Jejich organizaci se věnoval pře-
devším Oldřich Kocáb starší, 
dále přítel Vymetal, zájezdy 
do okolí – na meruňky, za jiřin-
kami – organizoval také před-
seda Jan Žalud. V roce 1978 se 
do  organizování zájezdů zapo-
jil Jan Křivý. Za  předsednictví 
Jana Žaluda se vedle podzim-
ních výstav ovoce s  úspěchem 
konaly i výstavy květin. Byly to 
výstavy růží s  účastí šlechtite-
le evropského formátu Josefa 

ZAHRÁDKÁŘSKÁ ORGANIZACE 
MÁ 50 LET (II. díl)

Při brigádě na pálenici 1973 – přátelé Kristek, Dobčík, Jízdný, Kocáb, Tesař a Hodinka
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Strnada z  Rosic, výstavy chry-
zantém předního českosloven-
ského šlechtitele Jana Dvořáka 
ze Šlapanic a  také výstavy jiřin 
především z výpěstků známých 
jiřinkářů z Nové Vsi. 

V roce 1974 došlo k události, 
která měla pro naše zahrádká-
ře stejný význam jako získání 
vlastního střediska. Tady asi 
bude nejlepší, když ocituji z kro-
niky: „Dne 6. srpna nás navští-
vili zahrádkáři ze Slovenského 
Grobu. Shodou okolností byli 
zastávečtí zahrádkáři na  zájez-
du ve  Vedrovicích, takže hosty 
ze Slov. Grobu přivítal v zastou-
pení MNV soudruh Limberg, 
předseda základní organizace 
přítel Žalud a  přítel Woletz. 
Toto nedopatření bylo způsobe-
no tím, že jejich dopis adresova-
ný na  přítele Žaluda nebyl pro 
jeho nepřítomnost v  Zastávce 
včas doručen. Slovenští přátelé 
mají zájem na uzavření družby 
mezi organizacemi zahrádkářů 
v  návaznosti na  družbu mezi 
národními výbory.“ Tolik citát. 
Tak to byl začátek. Sice trochu 

s  komplikacemi ale již příští 
rok nás přátelé ze Slovenského 
Grobu navštívili a tak započalo 
každoroční vzájemné setkávání 
jednou na  Slovensku, jednou 
u nás.

A  proč této události přiklá-
dám takový význam? Nejenže 
jsme měli možnost vyměňovat 
si zkušenosti z práce na zahrád-
kách a  z  vlastní činnosti orga-
nizaci, že jsme měli možnost 
poznávat krásy a  zajímavosti 
Slovenska a  naši přátelé totéž 
na  Moravě a  v  Čechách. Bylo 
také navázáno mnoho osobních 
přátelství, která existují i mimo 
naši oficiální činnost. Družba 
byla a  je obohacením pro kaž-
dého, kdo se společných akcí 
zúčastňuje, ale je také nespor-
ným obohacením činnosti naší 
organizace.

Život šel ale dál…

V roce 1976 byl zvolen před-
sedou Miroslav Ištok, mís-
topředsedou zůstal Oldřich 
Kocáb starší, jednatelem Alois 

Woletz a pokladní se stala Jar-
mila Rozmarýnová. Organi-
zace pokračovala dál ve  svých 
činnostech, rozšířených nyní 
o  družební činnost. Převzala 
také do  své péče trojúhelník 
před samoobsluhou, kam jsme 
vysázeli růže. O  tento růžový 
trojúhelník jsme se léta starali 
a  sváděli tichý boj s motoristy, 
až jsme my a  především růže 
zvýšenému provozu podlehli. 
Protože se nám v  těch sedm-
desátých letech dařilo, pálenice 
bezproblémově fungovala, při-
pravovala se výstavba sušárny, 
rozhodl výbor na návrh přítele 
Kocába uspořádat k příležitos-
ti 20.  výročí ples. Tak začala 
28.  ledna 1978 tradice zahrád-
kářských plesů. 

V  prvních letech byly plesy 
známy i  velmi pěknou výzdo-
bou – výtvarně ztvárněného 
ovoce, zeleniny, plotem i  kr-
tečkem, který připravil dnes již 
také bohužel zesnulý Josef Roz-
marin. Dekorace se tak líbila, 
že po skončení plesu si některé 
její části odnášeli návštěvníci 
domů. V  té době zahrádkáři 
také pomáhali při místních ak-
cích Z, konkrétně na  výstavbě 
školky. V  rámci spolupráce se 
školou byla také snaha pomá-
hat v činnosti kroužku mladých 
zahrádkářů.

Činnost organizace se v  té 
době stále rozšiřovala a  před 
námi stál úkol postavit sušár-
nu s moštárnou a povidlárnou. 
Do  projektu se zahrnula také 
spolková místnost. Předseda 
Miroslav Ištok proto v průběhu 

Výstavba sušicí pece
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roku 1978 požádal o  uvolnění 
z  funkce předsedy pro pracov-
ní povinnosti a zatížení dalšími 
funkcemi. Předsedou byl zvo-
len Karel Křivánek. V  té době 
již docházelo ke generační ob-
měně členů výboru. 

Ve  volbách v  roce 1980 byl 
tak zvolen předsedou organi-
zace Jiří Klika. Místopředsedou 
zůstal Oldřich Kocáb  st., jed-
natelkou byla Danuše Jando-
vá, pokladní Marie Drncová, 
hospodář Josef Machát a  Jar-
mila Rozmarýnová působila 
jako kronikářka. V  roce 1982 
byl místopředsedou zvolen 
Jan Křivý. V  roce 1985 po  ná-
hlém úmrtí Marie Drncové 
byla do  výboru zvolena Anna 
Štrofová a  pověřena vedením 
pokladny. V roce 1986 se stala 
jednatelkou organizace Berta 
Lupínková. 

Osmdesátá léta lze označit 
jako budovatelská, protože nos-
ným úkolem bylo vybudovat 
zahrádkářské středisko, kam 
se přesunula moštárna, nově se 
vybudovala sušárna a povidlár-
na a  v  poschodí potom spole-
čenská místnost. Veškeré práce 
se dělaly brigádnicky a materiál 
se nakupoval, jak byly k dispo-

zici finanční prostředky. V roce 
1983 byla v provozu moštárna, 
do které se přestěhovalo zaříze-
ní z č. 79 a v roce 1985 byl za-
hájen zkušební provoz sušárny 
a  povidlárny. Na  výstavbě se 
podílelo mnoho členů a  nej-
větší zásluhu na  úspěchu, jak 
zaznamenává kronika, mají 
přátelé František Tesař, Oldřich 
Kocáb, Karel Karásek, Jiří Klika 
a  ing.  František Leitner, který 
provedl všechny odborné práce 
z oboru elektro a uvedl do pro-
vozu sušičku. V té době již za-
řízení moštárny dosluhovalo, 
proto se naplánovalo zakoupe-
ní nového zařízení ze Šebrova 
a  pro ně bylo potřeba postavit 
vlastní místnost. Tak se roz-
hodlo přistavět další část bu-
dovy, kde v přízemí je moštár-
na a  v  poschodí, kde místnost 
byla původně uvažována jako 
sklad, se nakonec vybudovala 
kuchyňka. Všechno to se pro-
táhlo až do  začátku devadesá-
tých let. Budovatelské nadšení 

nebylo už zdaleka takové, jako 
v začátcích. I z toho důvodu se 
na  nás obrátil národní výbor 
o  pomoc při výstavbě školky 
a opravách v Dělnickém domě. 
V  roce 1988 jsme se v  rámci 
družebního zájezdu zúčastni-
li výstavby kulturního domu 
ve Slovenském Grobu. Ne že by 
si Grobané bez nás neporadili, 
ale šlo především o  to upevnit 
naše vztahy a myslím, že i to se 
povedlo.

Vedle budování ale pokra-
čovala i  ostatní činnost. Velice 
úspěšně fungoval výkup ovoce, 
zajišťovaly se zahrádkářské po-
třeby, konaly se výstavy květin, 
na  kterých se až do  své smrti 
velice aktivně podílel přítel Jan 
Žalud, podzimní výstavy ovo-
ce, každoročně se uskutečňo-
valy společné zájezdy s  přáteli 
z Grobu.

Jan Křivý

Výstava jiřin 1980

Na společném zájezdě s Grobany v Brezové pod Bradlom

Poslední díl v ZZ 4/2009
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Letošní ročník byl tak trochu 
atypický. Vzhledem k  rozmaru 
počasí den před konáním tur-
naje byla hlavní hrací plocha 
hřiště silně podmáčená s  čet-
nými kalužemi. Organizátoři 
se rozhodli pozměnit a upravit 
průběh turnaje.

Turnaj byl sehrán na  umělé 
trávě malého hřiště za  účasti 
týmů Čechie Zastávka, FC Ku-
řim a  Tatranu Kohoutovice. 
Baník Zbýšov se na  základě 
špatného počasí nedostavil. 
Každý tým vytvořil dvě druž-
stva, která sehrála čtyři zápa-
sy systémem každý s  každým. 
Po  sečtení bodů a  gólů obou 
týmů bylo rozhodnuto o vítězi. 
Ve velmi vyrovnaných zápasech 
ukázalo svoje kvality mužstvo 

FC Kuřimi a zaslouženě se stalo 
vítězem turnaje. Druhé místo 
obsadila domácí Čechie a  třetí 
skončil Tatran Kohoutovice. 
Dále byl vyhodnocen nejlepší 
střelec, kterým se s osmi zásahy 
stal Boris Stříž z Kuřimi, nejlep-
ším gólmanem se ukázal Daniel 

Klement z  Čechie a  nejužiteč-
nějším hráčem byl trenéry vy-
brán a  oceněn Daniel Fatrdla 
z  Kohoutovic. Gratulujeme ví-
tězům a hráčům a musíme dou-
fat, že putovní pohár se příští 
rok opět vrátí do Zastávky.

Daniel Denygr

V 
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Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rosicích děkuje všem firmám, podnika-
telům, občanům a členům organizace, kteří svými dary přispěli ke zdárnému průběhu výroční 
schůze. Tyto dary pomohou ke zlepšení práce organizace, zejména pak v oblasti péče o zdraví 
členů naší organizace.

Za výbor organizace s přáním všeho nejlepšího…
Božena Poláková, jednatelka MO

POSLEDNÍ FOTBALOVÁ SOBOTA SEZÓNY 
2008/2009 PATŘILA STARŠÍM ŽÁKŮM
V sobotu 20. června 2009 byl 
v areálu Čechie na programu 
v pořadí 16. ročník turnaje 
v kopané starších žáků 
„O pohár starosty obce 
Zastávka“.

Celkové pořadí:
1. FC Kuřim 8 5 1 2 18:08 16
2. Čechie Zastávka 8 4 1 3 08:08 13
3. Kohoutovice 8 2 0 6 09:14 06

PODĚKOVÁNÍ MO STP ROSICE
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První prázdninová sobota 
odpoledne přinesla již pátý roč-
ník snad stále populárnějšího 
Tradičního víceboje. Znovu se 
na něm sešly týmy jednotlivých 
spolků a organizací působících 
v  naší obci. A  protože slova 
nevypovídají o  této akci tolik 
jako fotografie, přinášíme vám 
obrazový souhrn toho nejzají-
mavějšího. Snad jen závěrem: 
vítězným týmem se stalo HRC 
Zastávka (nutno dodat, že ne 
poprvé…).
Petr Pečenka, aktér i fotograf

V. ROČNÍK TRADIČNÍHO VÍCEBOJE 
V NETRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH

Vítězové V. ročníku Zastáveckého víceboje
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HC Zastávka –2. místo

Sobotní prázdninový turnaj 
v  malé kopané má za  sebou už 
desátý ročník. V letošním roce se 
jej zúčastnilo 13 týmů. Může nás 
jen těšit, že první tři místa obsadi-

ly zastávecké týmy. Na 3. místě se 
umístili hráči CHELSEA (lonští 
vítězové, hráči A týmu), 2. místo 
obsadil tým HC  Zastávka (je-
jich historický nejlepší umístění 

na tomto turnaji), na 1. místě se 
umístil tým Jendas United (loni 
3. místo) složený taktéž ze zastá-
veckých fotbalistů.

Jan Sláma

Jubilejní 10. ročník turnaje
    O POHÁR STAROSTY OBCE

Nejlepší brankář:
Radek Tribula (HC Zastávka)
Nejlepší střelec:
Jan Johaník (FC Cordoba 06) – 8 branek
Finále:
HC Zastávka – Jendas United 1:3
O 3. místo:
Serpens – Chelsea 2:2 (na penalty vyhrála CHELSEA)
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Závodníci se pomalu scházeli 
kolem druhé hodiny odpoled-
ní v  areálu Čechie. Vzhledem 
k  velmi horkému dni, nebylo 
v  oficiální začátek jasno, zda 
se pro malý počet závodníků 
Chudocup uskuteční. Nakonec 
se sešlo 14 závodníků a VI. roč-
ník byl před patnáctou hodinou 
zahájen. 

První disciplínou byl tradič-
ní sprint na 40 metrů. Kategorii 
mužů ve finále vyhrál Leoš Fojt 
před Milanem Glosem a třetím 
Markem Štuklem. Mezi ženami 
byla opět nejrychlejší Táňa Rei-
chová, druhá Jana Kryštofová 
a bronzová Jitka Smutná. Juni-
orskou kategorii vyhrál Martin 
Fojt před bratrem Jakubem.

Zajímavá byla nová disciplína 
žen, dívek a dětí, kterým asisto-
vali rodiče a muži. V této katego-
rii se rovněž závodilo na 40 met-
rech. Dětskou kategorii vyhrála 
Míša Glosová, druhá byla Lucie 
Šrámková a  třetí Pavlínka Pro-
cházková. Nejlepším párem se 
ukázala Táňa Reichová s Petrem 
Pospíšilem, druhé místo obsadili 
Jana Kryštofová a Karel Novotný 
a konečně třetí nejlepší čas měli 
Míša Glosová a Milan Glos.

Vrcholem dne byla královská 
disciplína Cross. Na trati o dél-

ce zhruba 60  metrů byly pro 
závodníky připraveny nástra-

hy v  podobě překážek. Stejně 
jako ve  sprintu byl mezi muži 

CHUDOCUP 2009 aneb 
OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ZASTÁVKY V CHŮZI NA CHŮDÁCH

První srpnová sobota patřila VI. ročníku Otevřeného mistrovství Zastávky v chůzi na chůdách.
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nejlepší Leoš Fojt, druhé místo 
patřilo Milanu Glosovi a  tře-
tí příčku obsadil Michal Kříž. 
Ženskou kategorii vyhrála Táňa 
Reichová před Janou Kryštofo-
vou a Jitkou Smutnou.

V  juniorech byl opět nej-
rychlejší Martin Fojt, nejstar-
ším účastníkem se stal Karel 
Novotný a  „Kočkou závodu“ 
byla vyhlášena Miluška Pro-
cházková.

Daniel Denygr

Rádi přivítáme zájemce o:

ZÁKLADY BRUSLENÍ
• určené pro děti od 3 let a úplné začátečníky
• individuální přístup k dětem, které stojí 

na bruslích poprvé

REKREAČNÍ BRUSLENÍ
• základy krasobruslení
• osvojení krasobruslařských technik

SPORTOVNÍ KRASOBRUSLENÍ
• tréninky pod vedením profesionálních trenérů
• možnost aktivní účasti na krasobruslařských 

soutěžích

Bližší informace na tel.: 608 625 254 
nebo na nástěnce ZS Rosice, kde najdete 
i rozpis tréninků.

KRASOBRUSLAŘSKÝ ODDÍL ROSICE POŘÁDÁ 
NÁBOR DO KURZŮ KRASOBRUSLENÍ

Přijďte mezi nás na Zimní stadion v Rosicích – naučíte se bruslit a zažijete spoustu legrace!



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 23

SP
OL

KO
VÉ

, S
PO

RT
OV

NÍ
 A

 K
UL

TU
RN

Í A
KT

IV
IT

Y

V  rámci přípravy expozice 
jsme rovněž prováděli sběr di-
gitalizovaných historických fo-
tografií. Jsme rádi, že se na naše 
výzvy ozvalo mnoho současných 
i  bývalých obyvatel obce, kteří 
nám zapůjčili fotografie a  obo-
hatili tak sbírku, jejíž základ tvo-

ří snímky získávané Františkem 
Čechem, Ing.  Arnoštem Kejtou 
a Ludvíkem Holubem.

Od  manželů Klímových 
jsme například získali fotogra-
fie ze  studentského Majálesu 
1959, Slováckých hodů 1964 

a tehdy tradičních oslav 1. máje. 
Ze školního prostředí naši sbír-
ku obohatili snímky zapůjčené 
od Vlastimila Chalupy prostřed-
nictvím manželů Hudecových. 

Hodnotnou sbírku fotogra-
fií nám zapůjčil také Vladimír 
Sobotka z Nivek, který Zastáv-

ku častokrát fotil. Mezi jeho 
snímky jsou i  dokumentační 
fotografie shořelého skla-
du potravinového družstva 
z  roku 1956 nebo areál dolu 
Ferdinand z  60.  let 20.  stole-
tí. Digitalizaci snímků pana 

Sobotky provedli Procházkovi 
rovněž z Nivek. 

Z třebíčského archivu se man-
želům Kolčavovým podařilo 
získat digitalizované skleněné 
desky náměšťského fotografa 
Knolla, který ve  20.  letech Za-
stávku často fotografoval. Jedná 
se o  nejucelenější sbírku doku-
mentující Zastávku.

V  expozici zdaleka nebudou 
všechny fotografie, které máme 
ve  sbírce. Nicméně plánujeme 
uspořádat doprovodné tématic-
ké výstavy, kde unikátní snímky 
postupně představíme.

Dary pro zastáveckou 
expozici 

Do  expozice se nám rovněž 
podařilo získat několik hornic-
kých exponátů, a to přesto, že je 
to už více jak 50 let od ukončení 
těžby v Zastávce. Slavnostní hor-
nickou uniformu nám např. da-
rovala paní Drápalová z  Brusů. 
Paní Jiřina Švihálková darovala 
hornickou sekyrku se zdobe-
nou mosaznou rukojetí. Důlní 
lampy a záchranářské pomůcky 
jsme získali od bývalých horníků 
z Oslavanska. Olejovou maznič-
ku z parního stroje daroval pan 
Miroslav Maloň ze Zbýšova. 

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
              ROSICKO-OSLAVANSKA
Expozice „Hornická obec Boží Požehnání – 
Zastávka“
V sobotu 26. září 2009 se v Dělnickém domě otevře expozice 
mapující historii obce Zastávka od nalezení černého uhlí 
v 18. století až po dnešek.

Zastávecké hody v r. 1962 na Červeném vrchu, foto zapůjčil pan Vlastimil Chalupa
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Expozice by se mohla také 
rozšířit o  některé zkameněliny 
od  Petra Kubinského z  Mora-
van. Bohužel počet vystavených 
exponátů bude velmi záviset 
na kvalitě zabezpečení expozice 
a jejím následném provozu. Vel-
mi neradi bychom přišli o  po-
slední památky na  hornickou 
činnost v Zastávce.

Nápis JULIUS se vrátí 
do Zastávky

Na  návštěvníky by mělo 
v  expozici čekat rovněž jedno 
malé překvapení v  podobě re-
pliky nápisu „JULIUS“ z  těžní 
budovy dolu, který zhotovila 
paní Milena Krupicová ze za-
stávecké umělecké školy. Vlas-
tivědný spolek usiloval o získání 
originálních odlitků z  objektu 
bývalého dolu oficiální žádos-
tí adresovanou majiteli areálu, 
nicméně ve  stejné době nás 
předběhl jiný „sběratel“ a nápis 
odstranil. 

Protože důl Julius byl symbo-
lem hornictví v  Zastávce, roz-
hodli jsem se vyhotovit věrnou 
repliku v původních proporcích 
a nápis umístit do expozice, aby 
návštěvníkům opět připomínal 
hornickou minulost jednoho 
z nejvýznamnějších dolů revíru. 

Dárcům a  všem ochotným 
lidem, kteří nám s expozicí po-
máhají, bych rád jménem Vlas-
tivědného spolku poděkoval 
a doufám, že se expozice bude 
líbit.

Martin Horký, 
www.rosicko-oslavansko.cz

Replika nápisu „JULIUS“ z budovy těžní věže, kterou o prázdninách pro expozici 
zhotovila paní Milena Krupicová. Nápis je na snímku ještě bez hornických kladívek 
a před vypálením

Haldy z dolu Julius na dnešním Červeném vrchu a ulici Sportovní jak je v r. 1929 
zachytil fotograf Ondřej Knoll z Náměště a stejný pohled z r. 2004 od Radka Chadima
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Hlavní činností naší práce 
je sociálně-právní poraden-
ství specificky zaměřené pro 
sluchově postižené občany ce-
lého okresu Brno-venkov. Po-
radní dny máme každé druhé 
a čtvrté úterý v měsíci od 8.00 
do  12.00  hodin v  kanceláři 
Dělnického domu.

Zdravotně postižení občané 
se přicházejí často svěřit a po-
stěžovat si s  problémy, které 
sami nedovedou zvládnout. 
Společně probereme všechny 
problémy a  vždy najdeme ně-
jakou pomoc a východisko. Že 
se nám práce daří ke  spoko-
jenosti všech uživatelů našich 
služeb, je vidět i v počtu sedmi 
set spokojených klientů za rok. 
Specifické poradenství, které 
vyhledává stále více zdravotně 
postižených občanů, zajišťuje 

ve  své dlouholeté praxi Ale-
na Procházková. Ta splňuje 
i předepsané odborné vzdělání 
a stále je zapojená v celoživot-
ním vzdělávání.

Další náplní naší práce je 
zajišťování rekondičních reha-
bilitací pro zdravotně posti-
žené občany. O  tyto pobytové 
akce je velký zájem. Například 
v  loňském roce se nám poda-
řilo zajistit pět akcí. Všechny 
pobytové akce provázely podle 
programu výuka odezírání, zá-
klady znakového jazyka, před-
nášky, sportovní hry a soutěže, 
vycházky do  přírody, kulturní 
program a rehabilitační cviče-
ní. Všichni účastníci z pobyto-

vých akcí byli velmi spokojeni, 
o čemž svědčí i mnoho děkov-
ných dopisů a  přání, aby se 
v příštím roce opět setkali.

Alena Procházková, 
SNN v ČR, 

Oblastní organizace 
Brno-venkov

HODNOCENÍ ČINNOSTI OBLASTNÍ ORGANIZACE 
SVAZU NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, 
BRNO-VENKOV, SE SÍDLEM V ZASTÁVCE

Výbor Oblastní organizace SNN v ČR Brno-venkov na své schůzi dne 24. 3. 2009 provedl zhodnocení 
činnosti za uplynulé období: v loňském roce se sešel celkem osmkrát. Čtyřikrát na čtvrtletních 
pravidelných schůzích a čtyřikrát mimořádně, kdy byly řešeny neodkladné záležitosti.

MALOVÁNÍ BYTŮ, CHODEB A SCHODIŠŤ, 
OBCHODNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

NÁTĚRY FASÁD, DVEŘÍ, OKEN, RADIÁTORŮ, 
KONSTRUKCÍ atd.

MILAN MUSIL
Č L E N  C E C H U  M A L Í Ř Ů  A  L A K Ý R N Í K Ů  Č R

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Mobil: 604 151 878   |   e-mail: milanmusil@volny.cz

inzerce
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TJ ČECHIE ZASTÁVKA
Konečné tabulky fotbalových družstev  
v sezóně 2008/2009

TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. Baník Zbýšov 26 19 4 3 56:27 61

 2. SK Tuřany 26 14 5 7 51:33 47

 3. SK Vojkovice 26 14 3 9 52:38 45

 4. Čechie Zastávka 26 13 6 7 74:53 45

 5. TJ Šaratice 26 11 8 7 50:45 41

 6. Sokol Višňové 26 10 6 10 43:44 36

 7. Dr. Hostěradice 26 9 9 8 48:39 36

 8. Sokol Modřice 26 9 7 10 41:55 34

 9. TJ Otnice 26 10 4 12 58:63 34

10. Tatran Šatov 26 9 6 11 41:42 33

11. S. Jaroslavice 26 9 4 13 40:48 31

12. A.S.A. Únanov 26 7 8 11 48:54 29

13. SK Šlapanice B 26 5 7 14 31:56 22

14. SK Moutnice 26 3 3 20 27:56 12

TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. Čechie Zastávka B 24 18 5 1 80:26 59

 2. FC Ivančice B 24 17 0 7 85:37 51

 3. Sokol Řeznovice 24 16 3 5 72:41 51

 4. FC Dolní Loučky 24 13 4 7 54:28 43

 5. ZD Kupařovice 24 10 6 8 36:42 36

 6. FC Drásov 24 11 2 11 49:58 35

 7. Baník Zbýšov B 24 10 3 11 42:47 33

 8. TJ Lažánky 24 9 3 12 49:60 30

 9. SK Mor. Knínice 24 8 2 14 44:66 26

10. Sokol Deblín 24 5 9 10 40:44 24

11. Vys. Popovice 24 7 2 15 48:65 23

12. Veverské Knínice 24 5 7 12 33:50 22

13. Veverská Bítýška B 24 3 2 19 35:103 11

A muži – I. B třída, skupina B, Marek Pavlík, Vladislav Klos

B muži, III. třída, skupina B, Petr Klapal, Petr Hovězák, Daniel Denygr
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TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. Sokol Blížkovice 26 18 6 2 89:25 60

 2. FC Ivančice 26 18 3 5 89:38 57

 3. A.S.A. Únanov 26 15 4 7 69:36 49

 4. FC Pohořelice 26 15 4 7 56:25 49

 5. Hrušovany n. J. 26 14 4 8 72:37 46

 6. TJ Přímětice 26 15 1 10 65:48 46

 7. Sokol Tasovice 26 13 5 8 72:46 44

 8. Čechie Zastávka 26 12 4 10 62:47 40

 9. SK Měnín 26 11 3 12 67:81 36

10. TJ Novosedly 26 9 4 13 43:43 31

11. Sokol Bantice 26 7 2 17 38:66 23

12. TJ Otnice 26 6 3 17 46:97 21

13. FC Mikulov 26 4 3 19 39:115 15

14. Slovan Rosice 26 1 2 23 20:123 05

TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. FC Hustopeče 22 17 2 3 72:18 53

 2. SK Slatina 22 14 3 5 50:26 45

 3. Tatran Kohoutovice 22 13 2 7 66:44 41

 4. Mor. Slavia Brno 22 13 2 7 41:23 41

 5. FC Mor. Krumlov 22 11 2 9 33:28 35

 6. SK Vojkovice 22 9 4 9 42:36 31

 7. FC Miroslav 22 7 8 7 54:42 29

 8. Sokol Tasovice 22 8 3 11 24:47 27

 9. Tat. Starý Lískovec 22 8 1 13 30:41 25

10. FC Ivančice 22 7 2 13 29:63 23

11. Čechie Zastávka 22 4 5 13 24:43 17

12. Sokol Dobšice 22 3 2 17 17:71 11

Dorost, I. třída, skupina B, Radek Tribula

Starší žáci, I. třída, skupina B, Zdeněk Strnad
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TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. FC Mor. Krumlov 22 21 0 1 83:14 63

 2. Tatran Kohoutovice 22 16 3 3 64:18 51

 3. Tat. Starý Lískovec 22 16 1 5 100:33 49

 4. SK Slatina 22 13 2 7 50:34 41

 5. Mor. Slavia Brno 22 13 2 7 67:30 41

 6. FC Miroslav 22 10 2 10 46:41 32

 7. FC Hustopeče 22 9 1 12 39:56 28

 8. SK Vojkovice 22 8 3 11 42:45 27

 9. Sokol Tasovice 22 6 5 11 31:54 23

10. Sokol Dobšice 22 6 1 15 33:73 19

11. FC Ivančice 22 2 2 18 21:100 8

12. Čechie Zastávka 22 0 2 20 16:94 2

TÝM ZÁPASY + 0 - SKÓRE BODY

 1. FC Kuřim 20 18 1 1 202:30 55

 2. Baník Zbýšov 20 17 1 2 198:21 52

 3. AFK Tišnov B 20 15 0 5 123:43 45

 4. AFK Tišnov A 20 14 2 4 153:35 44

 5. Čechie Zastávka 20 11 1 8 87:51 34

 6. FC Čebín 20 8 0 12 77:92 24

 7. SK Říčany 20 5 3 12 60:141 18

 8. Slovan Rosice 20 5 3 12 34:120 18

 9. Domašov 20 5 3 12 37:101 18

10. Veverská Bítýška 20 4 1 15 26:137 13

11. Sokol Zbraslav 20 0 1 19 20:246 01

Mladší žáci, I. třída, skupina B, Petr Pospíšil, Michal Kříž

Přípravka, Okresní přebor, skupina C,
Bohuslav Klíma, Zdeněk Baštař, Čalkovský, Brychta
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Hned 12.  ledna 2009 se ko-
nala valná hromada klubu. 
Na  ní byl zvolen nový výbor 
klubu ve složení: Ivana Klímo-
vá, Naděžda Klímová, Jarmila 
Šaldová, Jan Karber, Zora Stejs-
kalová, Emilie Krčmová, Marie 
Reichmanová, Miluše Vrbová, 
Vlasta Stromecká. Do  revizní 
komise byla zvolena Miloslava 
Přibylová a  Věra Hamplová. 
Za  předsedkyni byla výborem 
zvolena paní Ivana Klímová. 
Do  klubu seniorů bylo přijato 
14 nových členů. A potom už se 
rozběhl čilý klubovní program.

Velice oblíbené jsou vycházky 
pořádané panem Janem Karbe-
rem každý měsíc. První z nich 
28. ledna 2009 směřovala do Ří-
čan přes Okrouhlík.V Okrouh-
líku si účastníci přečetli tabulky 
o těžbě uhlí v 19. století. U bý-
valé hájenky viděli v  ohradě 
několik muflonů, koz a zlatých 
bažantů. 9.  února byla na  klu-
bové setkání členů pozvána 
paní  Ing.  Kolčavová, která 
se zajímá o  historii Zastávky 
do roku 1850. Zjišťovala v ma-
trikách, které začaly vycházet 
v roce 1644 první zápisy o Za-
stávce. První zmínka o zájezdní 
hospodě, která patřila rosické 
vrchnosti, pochází z roku 1688. 

To byl vlastně nejstarší dům 
v  Zastávce. Přednáška paní 
Kolčavové všechny členy velice 
zaujala, byla velmi dobře při-
pravena! 

Na  každé klubové schůzi 
vždy zpívá těm, kteří mají ten 
měsíc narozeniny, paní Med-
ková. K  tomu se nyní přidala 
i  paní Rausová, která skládá 
velmi zdařilé básně. Některé 
aktivní členky klubu navštěvu-
jí i  akce jiných organizací. Tak 
se kupříkladu 19.  února přišly 
podívat do  obecní knihovny 
na film o Novém Zélandu. 

Vycházky na  posledním 
sněhu 24.  února do  Zakřan se 
účastnilo 16 členů a členek klu-
bu. 26.  února navštívilo deset 
členů klubu tradiční ostatky 
v Oslavanech. Hned v úvodu je 
přivítala předsedkyně tamního 
klubu seniorů paní Adamová. 
Tak jako každý rok měli pořa-
datelé připraveno spoustu ma-
sek, hudby, tance, … ale důleži-
tý byl především průvod, který 
pochovával basu. Několik žen 
z  klubu seniorů se zúčastnilo 
oslavy MDŽ pořádané míst-
ní organizací KSČM 7.  břez-
na. Ale už 9.  března se konala 
oslava MDŽ, kterou přichystal 
klub seniorů ve  velkém sále 

Dělnického domu. Zazpívala 
paní Medková, paní Rausová 
seznámila všechny s  historií 
tohoto mezinárodního svátku. 
Krátkou vtipnou scénku před-
vedly paní Vrbová a Přibylová. 
Hlavní částí programu bylo ta-
neční vystoupení několika čle-
nek klubu. Nejprve předvedly 
tance řecké, poté následovaly 
tance české. Hudební doprovod 
obstaral pan Jaroslav Zikmund. 

Stalo se již tradicí ZUŠ v Za-
stávce, že pořádá tzv. „veselý“ 
učitelský koncert. I  tentokrát 
si ho 12.  března přišlo po-
slechnout deset členů našeho 
klubu. Poslední březnovou 
akcí byl vycházka do  Doma-
šova přes Chroustovské údolí, 
konaná 24.  března. 17.  dubna 
se uskutečnila další v  sérii vy-
cházek – tentokrát do Oslavan. 
Autobusem jeli zúčastnění 
do Zbýšova a odtud lesem pěš-
ky až do Oslavan, kde hlavním 
bodem byla návštěva výstavy 
minerálů a  šperků. Ta se tam 
konala poprvé, ale všichni dou-
fáme, že ne naposledy! V  pří-
zemí i  v  prvním patře Dělnic-
kého domu bylo k vidění nejen 
mnoho zajímavých kamenů, ale 
rovněž i velice vkusných výrob-
ků z nich. 

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ 
OD LEDNA DO ČERVNA 2009
Poslední zprávy o klubu seniorů mapovaly prosinec 2008.
Teď se už dostáváme do roku 2009.
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19. dubna se 17 členů klubu 
rozjelo různými auty do Zbra-
slavi na  festival dechových 
hudeb. Hrály zde čtyři soubo-
ry: Doubravěnka, Telčská de-
chovka, Šohajka a Vlčnovanka 
od Trenčína. 20. dubna během 
pravidelného každoměsíční-
ho setkání promítl pan Sá-
zavský video ze zájezdu do Os-
travy, Kopřivnice a Štramberku, 
který uspořádal Obecní úřad 
v  Zastávce 29.  března 2008. 
A konečně 28. dubna podnikli 
členové klubu ještě jednu vy-
cházku, která směřovala ten-
tokrát do  Senorad, na  Malou 
Skálu a do Nové Vsi.

V  květnu byla činnost klu-
bu obzvlášť bohatá. Začalo to 
5.  května, kdy patnáct členů 
klubu odjelo vlakem do  Brna 
a tam navštívilo botanickou za-
hradu Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity. Další 
akcí byl Den matek. Ve velkém 
sále Dělnického domu zatanči-
ly děti z  Ostrovačic a  zahrály 
malou divadelní hru „Cesta 
životem“. Na  tuto oslavu byli 
pozváni hosté z  klubu seniorů 
v Oslavanech a v Babicích. 

V  květnu se konaly hned 
dvě vycházky – jedna k Devíti 
křížům a do Domašova, druhá 
na  Hlínu, Bučín a  do  Tetčic. 
A  konečně poslední květnový 
den zorganizovala paní Zora 
Stejskalová zájezd do  Vlčnova 
na slavnou Jízdu králů. Jediným 
problémem tohoto zajímavého 
zájezdu bylo nepříznivé počasí. 
Kvůli silnému dešti se nemohl 
konat hlavní krojovaný průvod 

a  rovněž i  kulturní program, 
který se měl odehrávat venku, 
musel být přeložen do sálu kul-
turního domu.

Červen nebyl na  události 
v klubu méně bohatý než květen. 
Začátkem června – 8. 6. promí-
tl během členské schůze pan 
Procházka film z různých zájez-
dů a akcí klubu. Vycházka vedla 
tentokrát z  Kratochvilky přes 
Oboru na Zastávku. 19. června 
se zúčastnili někteří členové 
klubu setkání seniorů, orga-
nizovaného Mikroregionem 
Kahan. Všechny zúčastněné 
pozdravili starostové Zastávky, 
Zbýšova a Zakřan. Program byl 
neobyčejně bohatý  – trval dvě 
hodiny. Občerstvení jistě všem 
také chutnalo a  doprava auto-
busem na setkání a zase domů 
byla velice příjemná. Tato vý-
znamná akce se dostala dokon-
ce i do místní televize. 

A  klubovou činnost v  červ-
nu zakončil zájezd, uspořádaný 
paní Stejskalovou 21.  června 
do  dalšího města pod záštitou 
UNESCO Českého Krumlova. 
Ten den se tam totiž konaly 
Slavnosti pětilisté růže, kte-
ré byly letos obzvlášť důležité: 
město Český Krumlov slavi-
lo 700  let od  svého založení. 
V  Krumlově všichni navštívili 
renesanční rožmberský zámec-
ký okruh, barokní divadlo, his-
torické jádro města a  účastnili 
se kulturních akcí, které se tam 
odehrávaly. Pak už nastaly klu-
bové prázdniny. Ale ani během 
nich členové klubu nezaháleli. 
Tentokrát se konaly vycházky 
i během července a srpna. 

Za klub seniorů: 
Z. Stejskalová, I. Klímová, 

E. Šubertová

Český Krumlov (ilustrační foto)
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Počátky činnosti sahají 
do  brzkého jara 2009, kdy se 
Daniel Denygr a Petr Hovězák 

rozhodli během rychlého tání 
sněhu sjet na nafukovací kánoi 
řeku Rokytnou. Po  vydařené 

akci následovaly další sjezdy 
řek v nejbližším okolí. V břez-
nu to ještě byly Metuje a  její 

VODÁCI ZASTÁVKA, o. s. 
INFORMUJÍ…
V červenci letošního roku skupina občanů Zastávky založila a zaregistrovala nové 

občanské sdružení. Z pozice předsedy přípravného výboru mám to potěšení seznámit 

občany Zastávky s nově vznikajícím sportovně-turistickým subjektem.  

Vodáci Zastávka jako občanské sdružení oficiálně vzniklo registrací Ministerstvem 

vnitra ČR letos v červenci.



32 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

peřejnaté údolí Peklo, v dubnu 
Jihlava z  Mohelna do  Hrub-
šic a  Svratka z  Doubravníku 
do  Stěpánovic. Na  Svratce se 
poprvé svezly také děti, kterým 
se výlet moc líbil. V  květnu 
jsme se podruhé vydali na Jih-
lavu, ale celý úsek nám vydatně 
pršelo.

Mezníkem byl měsíc červen, 
kdy se o aktivitách výše zmíně-

ných osob dozvěděli kamarádi 
a  začali jsme podnikat sjezdy 
ve  více lidech. V  červnu jsme 
sjížděli opět Jihlavu (přidal se 
Jan Sláma a  Ingrid Kucharo-
vá), Dyji a  doposud nejpočet-
nější výprava byla uskutečněna 
koncem měsíce na Moravskou 
Dyji. Úsek z Vnorovic do Mod-
letic pádlovalo šest vodáků 
(Daniel Denygr, Jan Sláma, 

Petr a  Markéta Hovězákovi 
a  Michal Kříž s  Jitkou Smut-
nou). Po této úspěšné expedici 
bylo rozhodnuto zaregistrovat 
sdružení jako oficiální subjekt. 
Byl vytvořen přípravný výbor, 
který měl za  úkol zajistit po-
třebné dokumenty k  úspěšné 
registraci. Oficiální porada 
byla svolána na  4.  července 
2009, kde byl zvolen přípravný 
výbor ve složení Daniel Deny-
gr, Petr Hovězák a  Ingrid Ku-
charová. V  polovině července 
byl oddíl úspěšně registrován. 
Na  přelomu srpna a  září se 
uskutečnila první oficiální 
členská schůze. 

Vzhledem k letošním vydat-
ným srážkám náš spolek pod-
nikl v  červenci ještě dvě akce. 
První byl pokus o splutí Oslavy 
z  Náměště do  Kuroslep. Silné 
peřeje Pět prstů, které za  vyš-
ší vody dosahují obtížnosti až 
WWIII byly pro nejzkušenější 
členy výzvou. V  neděli 5.  čer-
vence u sádek za Náměští nad 
Oslavou nastoupili do  kanoe 
tři vodáci. Bohužel po 150 me-
trech plavbu museli předčasně 
ukončil, neboť došlo k převrže-
ní lodi, háčkovi uplavalo pád-
lo, foťák, dále boty a  ještě pár 
drobností. I přes značné škody 
se nikomu nic nestalo. Image 
jsme si vylepšili hned druhý 
den na  známé Jihlavě. Vlivem 
přívalových dešťů VD Mohel-
no pouštělo přes 20 m3/s. Vody 
bylo dostatek, vlnky a  peřejky 
velmi silné, počasí parádní. 
Této akce se zúčastnili čtyři 
vodáci.
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Na  srpen a  září je v  plánu 
výlet s  podporou mikrobu-
su na  některou z  Moravských 
řek. Plánované akce jsou 
na  naši webové prezentaci 
www.vodaciz.estranky.cz. Rádi 
mezi sebou přivítáme další ka-
marády a vodu milující občany. 
Sledujte náš web a  zúčastněte 
se některé akce, kterou bude-
me pořádat. 

Členem se může stát každá 
osoba, která souhlasí se sta-
novami a spluje v rámci naše-
ho spolku alespoň jednu řeku 
nebo potok. 

Vodě zdar, Daniel Denygr
Předseda PV Vodáci 

Zastávka, o. s. 

KONTAKTY:
www.vodaciz.estranky.cz

denygr@zastavka.cz
mobil: 725 709 935
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Školního roku, ve  kterém se 
bude již většina žáků naší školy 
vzdělávat na  základě učebního 
plánu nového školního vzdě-
lávacího programu. Podle něj 
bude letos probíhat výuka v  1. 
až 3. ročníku prvního stupně 
a  v  6. až 8. ročníku druhého 
stupně základní školy. Našim 
žákům přinese tato změna 
mimo jiné výuku anglického 
jazyka již od  1. ročníku s  tím, 
že v 7. ročníku bude výuka ci-
zích jazyků rozšířena o  jazyk 
německý. Na  prvním stupni 
se žáci setkají s  novým před-

mětem Čtení s  porozuměním 
a  v  7. ročníku druhého stupně 
s  předměty Výchova ke  zdraví 
a Mediální výchova. Větší pro-
stor dostane také příprava žáků 
pro práci s  výpočetní techni-
kou, jejíž výuka bude zavedena 
od 3. tříd.

Bohužel, protože se ani naší 
škole, vzhledem k  populačně 
slabším ročníkům dospívajícím 
nyní do věku školní zralosti, ne-
vyhnul úbytek žáků, byli jsme 
nuceni přistoupit ke  sloučení 
tříd ve  2.  ročníku, a  tak bude 
naši školu v  tomto školním 
roce navštěvovat na  300 žáků 
v  17 třídách. Jsme velmi rádi, 
že jsme mezi nimi mohli uvítat, 
konečně ve  větším počtu než 
v  předešlých letech, naše nové 
prvňáčky, kteří se vydali s  ak-
tovkami na zádech, aby poprvé 
usedli do školních lavic.

Hlavních prázdnin jsme se 
snažili opět využít k  vylepšení 
prostředí naší školy. Obnovou 
tentokrát prošlo její druhé pa-
tro, ve  kterém žáci naleznou 
nově vymalovanou chodbu, tří-
dy vybavené novým nábytkem 
a podlahovou krytinou. 

Na tomto místě je třeba zdů-
raznit, že za  pěkné a  příjemné 
školní prostředí vděčíme pře-
devším zřizovateli školy Obci 
Zastávka, pro jejíž představitele 
je, a my pevně věříme, že i na-
dále zůstane, péče o školu jed-
nou z jejích hlavních priorit.

Závěrem mně dovolte, 
abych Všem žákům, rodičům 
a  zaměstnancům školy po-
přál do  nového školního roku 
hodně úspěchů, pevné zdraví 
a pevné nervy.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO 
ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení spoluobčané, 

1. září 2009 proběhlo tradičně 

před budovou základní školy 

slavnostní zahájení nového 

školního roku.
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Tento projekt byl na  12.  za-
sedání Výboru Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihový-
chod dne 5.  2.  2009 podpořen 
k  realizaci. Vlastní Smlouva 
o  poskytnutí dotace z  Regio-
nálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod byla pode-
psána dne 1. 6. 2009 předsedou 
regionální rady Mgr. Michalem 
Haškem a  Petrem Pospíšilem, 
starostou obce.

Tímto byly učiněny nezbytné 
formální kroky potřebné k  za-
hájení realizace akce Centrum 
celoživotního vzdělávání v obci 
Zastávka, jejímž předmětem je 
úprava, přístavba a nástavba stá-
vající školní družiny za  účelem 
vybudování čtyř kmenových 
učeben základní školy. Nově vy-

budované prostory však budou 
sloužit několika cílovým skupi-
nám. Umožní zkvalitnit přístup 
k  žákům se specifickými poru-
chami, ze sociálně znevýhod-
něného prostředí, stejně jako 
umožní zkvalitnit výuku v  in-
formačních technologiích. Ne-
méně důležitou oblastí je využití 
prostor pro setkávání se žáky 
okolních škol při pořádání sou-
těží, které by měly kromě vzdě-
lávacích cílů vést i  k  prevenci 
sociálně patologických jevů.

Obec Zastávka ve spolupráci 
se školskými zařízeními však 
připravuje i využití těchto pro-
stor v  mimoškolní době. Rea-
lizací této akce budou vytvo-
řeny podmínky k tomu, aby se 
škola stala skutečně Centrem 

celoživotního vzdělávání, ne-
boť předpokládáme pořádání 
vzdělávacích akcí pro různoro-
dé skupiny obyvatel, především 
pak žen na  mateřské dovolené 
a seniorů.

V  současné době byla zahá-
jena stavební část realizace této 
akce, kterou provádí firma Sta-
voprogres Brno, spol. s r.o. Ta by 
měla být ukončena na  podzim 
příštího roku, kdy na ni naváže 
vybavení budovy nezbytným 
vybavením potřebným k  za-
bezpečení cíle celého projektu. 
V průběhu roku 2010 budou za-
hájeny práce na vytvoření vzdě-
lávacích programů pro využití 
těchto prostor v  době mimo 
vyučování.

O průběhu realizace této akce 
budete pravidelně informováni 
v Zastáveckém zpravodaji.

RNDr. Petr Pospíšil, 
starosta obce

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI ZASTÁVKA
Obec Zastávka požádala v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod o podporu projektu 
Centrum celoživotního vzdělávání v obci Zastávka.



V. ročník tradičního víceboje

Zahájení školního roku – prvňáčci
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