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SLOVO REDAKCE
Vážení čtenáři,
pokud jste již nahlédli do aktuálního čísla Zpra‑
vodaje, možná vás překvapila rubrika Aktuální téma
„nabitá“ spoustou informací ze života Zastávky nejen
posledních tří měsíců. Podzim byl skutečně plný za‑
jímavých akcí, právě z nich vám vybíráme např. ak‑
tivity členů zastávecké sekce Vlastivědného spolku
Rosicka‑Oslavanska a obce Zastávka (otevření nové
muzejní expozice, slavnostní znovuodhalení rekon‑
struované Masarykovy studánky, vzpomínky na dva‑
cáté výročí sametové revoluce v Zastávce, …). Infor‑
mace z obecního úřadu se týkají provozu, finančních
a materiálních opatření Zastávky v příštím kalendář‑
ním roce. Dokončen bude také seriál spolku Zahrád‑
káři Zastávka.
Vážení čtenáři, doufáme, že do pohody časů vánoč‑
ních vás naladí nejen Slovo starosty obce a prosinec
v kalendáři, ale že přijmete rovněž pozvání k Vánoč‑
nímu stromu Zastávky
Na shledanou v roce 2010 se těší,
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OBEC INFORMUJE

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám zimní čís‑
lo Zastáveckého zpravodaje.
Ačkoliv se blíží svátky, k nimž
takřka neodmyslitelně patří
přívlastky klidu, pokoje, odpo‑
činku, tak nepochybuji o tom,
že zatím to u většiny z nás tak
nevypadá. Naše krásná obec
v tomto kopíruje život nás, je‑
jich občanů, a prožívá v sou‑
časné době poměrně hektické
období.
Před několika dny jsme si
připomněli dvacet let od listo‑
padových událostí v naší zemi.
Tomuto tématu je věnována
pozornost i v aktuálním vydání
zpravodaje. Stojí jistě za připo‑
menutí, že tuto dobu prožívala
většina z nás různým způsobem,
nicméně obec Zastávka jako sa‑
mostatná obec v této době vů‑
bec neexistovala. Pro Zastávku
byly listopadové události roku
1989 impulsem k tomu, aby si
znovu vydobyla svoji samostat‑
nost. I proto zastupitelstvo obce
na svém listopadovém jednání
ocenilo významné aktéry, kteří
se na znovuobnovení samostat‑
nosti obce podíleli.
Domnívám se, že v průběhu
dvaceti let naše obec prokáza‑
la, že má právo na samostatnou
existenci. V čele naší obce se
vystřídali významné osobnosti,
ať to byl první předseda národ‑
ního výboru pan Ťopek, první
starosta pan Ing. Vybíral, či pan
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starosta Milan Boudný. Prá‑
vě tito pánové se významnou
měrou zasloužili o to, že obec
Zastávka vykročila od prvních
okamžiků své samostatné exis‑
tence cestou, která umožnila
i jejich nástupcům budovat ze
Zastávky respektované centrum
kulturního, spolkového a vzdě‑
lávacího centra regionu.
Obec Zastávka po celou dobu
své novodobé historie aktiv‑
ně pracovala v oblasti získává‑
ní dotací pro zkvalitnění živo‑
ta v obci. V prvních letech své
existence se jí podařilo zajistit
významnou dotaci, díky které
byla obec jako jedna z prvních
napojena na čistírnu odpadních
vod. Po dvaceti letech se pro‑
blematika odkanalizování obce
vrací, neboť obec Zastávka byla
úspěšná v získání dotace na do‑
budování kanalizace přímo
v obci. Na realizaci této akce se
nám podařilo získat dotaci še‑
desát milionů korun a celková
hodnota akce dosáhne takřka
osmdesáti milionů korun. Před‑
pokládáme, že koncem roku
2010 by mohla být zahájena rea‑
lizace akce a v průběhu dvou let
by mohla být dokončena. Tato
akce je z hlediska obce důleži‑
tá nejen z důvodu zkvalitnění
životního prostředí, ale rovněž
proto, že bude dobudována ka‑
nalizace sousedící s hlavní silni‑
cí I/23 a následně pak můžeme
usilovat o zkvalitnění dopravní

situace na této významné do‑
pravní tepně.
V minulém čísle Zastávecké‑
ho zpravodaje jsem se projevil
jako špatný prognostik, když
jsem Vám přál šťastnou ruku
při podzimních předčasných
parlamentních volbách. Byl
bych velice rád, kdybych se mý‑
lil v předpokladu, že rok 2010
bude pro nás všechny a i pro
samotnou obec velice náročný.
Důsledky finanční krize, kterou
jsme nikdo z nás nezpůsobili,
totiž vesměs s největší intenzi‑
tou dopadnou právě na nás. Vý‑
padky příjmů v roce 2009 byly
velice citelné a i pro rok 2010
jsou předpokládány příjmy,
které ani zdaleka nedosáhnou
hodnot z roku 2008, kdy obec
Zastávka připravovala realiza‑
ci náročných investičních akcí,
na které se navíc podařilo získat
prostředky z Jihomoravského
kraje, státního rozpočtu i Ev‑
ropské unie. Přesto jsme rádi,
že se nám podařilo sestavit ná‑
vrh rozpočtu na rok 2010 tak,
aby se nezastavil vnitřní život
obce. Věřím proto, že se na ně‑
které z akcí potkáme a prožije‑
me příjemné chvíle.
Součástí slova starosty musí
být bohužel i trocha skepse.
Zastupitelstvo obce má snahu
nepřenášet problémy s finan‑
cováním na občany obce. Pro‑
to nedošlo k navýšení poplatků
a plateb, které může zastupi‑
telstvo ovlivnit. Skutečnost je
však taková, že ve dvou přípa‑
dech k navýšení došlo. Obec
se na základě změny účetních

předpisů stala ke dni 1. 7. 2009
plátcem DPH. Tato skutečnost
pro nás znamená promítnutí
sazby daně do kabelové televi‑
ze. V roce 2009 obec toto na‑
výšení pokryly z vlastních pro‑
středků, nicméně v roce 2010,
i vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem, to není možné.
Proto se musela daň z přidané
hodnoty promítnout do výše
poplatků za kabelovou televi‑
zi. Druhým případem je daň

z nemovitostí, kdy obec nezmě‑
nila výši poplatku, nicméně Po‑
slanecká sněmovna Parlamen‑
tu České republiky provedla
navýšení daně z nemovitostí
na dvojnásobek.
Vážení spoluobčané,
jsme na prahu nového roku
2010. Stejně jako ty předchozí
i ty následující to nebude rok
jednoduchý. Přesto si myslím,
že je v naší moci dosáhnout
toho, aby byl rokem plným

příjemných chvil, přátelských
setkání a zajímavých a podnět‑
ných zážitků. Přeji nám všem,
abychom si v něm našli čas
na sebe, na své blízké, přátele,
na všechny lidi dobré vůle.
Přeji Vám všem i Vašim blíz‑
kým příjemné prožití vánoč‑
ních svátků a v Novém roce
2010 pevné zdraví a mnoho
štěstí a spokojenosti.
Petr Pospíšil,
Váš starosta

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 26. 8. 2009
ZO schvaluje:
1. příspěvek ve výši 25 000 Kč – Sokol Zastávka
2. rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 /2009 (viz
příloha)
3. Jiřího Svobodu, BSP Consulting s.r.o. jako
koordinátora bezpečnosti práce při realiza‑
ci akci „Centrum celoživotního vzdělávání
v obci Zastávka“
4. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby
„Centrum celoživotního vzdělávání v obci
Zastávka“ mezi obcí Zastávka jako objed‑
natelem a Stavoprogresem Brno, spol. s r.o.,
jako zhotovitelem
5. Ing. Tomáše Rouska jako technický dozor in‑
vestora na realizaci stavby „Centrum celoži‑
votního vzdělávání v obci Zastávka“
6. záměr nájmu p. č. 315/19 a p. č. 315/20
7. souhlasí s prodloužením splatnosti půjčky
mezi obcí Zastávka a firmou KTS Ekologie
ve výši 30 000 Kč o dva roky
8. smlouvu nájemní a o úpravě budoucích vzta‑
hů mezi obcí Zastávka jako pronajímatelem
a Mighty Shake Zastávka, o.s. jako prvním

9.

10.

11.

12.

13.

14.

nájemcem a PhDr. Ludvíkem Vaverkou jako
druhým nájemcem
smlouvu o právu provést stavbu na pozemku
vlastníka mezi Svazkem vodovodů a kanali‑
zací Ivančice jako investorem a obcí Zastávka
jako vlastníkem
trvalý pobyt paní Hany Hetflajšové a Vojtěcha
Kadlece na Staré osadě č. p. 10 u pana Romana
Kadlece
podnájemní smlouvu mezi panem Fialou
a panem Tomášem Muchou a paní Marikou
Pavlevovou na byt č. 4 v domě č. p. 569
uzavření Smlouvy o spolupráci při zabez‑
pečování místních záležitostí veřejného po‑
řádku mezi Policií České republiky a Obcí
Zastávka
podání žádosti o pomoc při financování vý‑
stavby hasičské zbrojnice prostřednictvím
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Michala
Haška
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, uzavřenou mezí obcí
Zastávka a firmou E.ON Distribuce, a.s.
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15. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu, uzavře‑
nou mezi obcí Zastávka a firmou DUR plus,
spol. s r.o.
16. záměr nájmu částí p. č. 1129/1
17. záměr nájmu části p. č. 180
18. záměr výpůjčky místnosti (šatny) v budově
č. p. 139 (Dělnický dům).

ZO neschvaluje:
1. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě
s městem Rosice ve věci přestupkové agendy
v souvislosti s navýšením ceny.

ZO ukládá:
1. tajemnici obecního úřadu vést jednání s měs‑
tem Rosice o ukončení veřejnoprávní smlou‑
vy s městem Rosice

2. tajemnici obecního úřadu vést jednání s paní
Mgr. Baštařovou ve věci zajištění přestupkové
agendy pro obec Zastávka.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. podání žádosti o dotaci na zkvalitnění sepa‑
race společností KTS Ekologie s.r.o.
3. usnesení vlády ČR ze dne 27. 7. 2009 č. 1009
o pozvání Úřadu pro demokratické institu‑
ce a lidská práva organizace pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě k vyslání pozorovatelů
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 30. 9. 2009
ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 9 /2009 (viz příloha)
2. dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních
prostředků TJ Čechie Zastávka
3. koordinátora bezpečnosti práce p. Jiřího
Svobodu, firma BSP consulting s.r.o.
4. smlouvu o spolupráci na realizační manage‑
ment projektu „Centrum celoživotního vzdě‑
lávání v obci Zastávka“
5. zřizovací listinu Základní školy a Mateřské
školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno
‑venkov
6. záměr výpůjčky části budovy č. p. 440
na p. č. 341 v k. ú. Zastávka
7. zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Za
stávka, okres Brno-venkov
8. vnitřní směrnici upravující vztahy mezi obcí
Zastávka a příspěvkovými organizacemi
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9. opatření obecné povahy č. 1/2009 a vydává
změnu č. III územního plánu sídelního útva‑
ru Zastávka
10. dodatek č. 5, kterým se mění Stanovy Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice
11. poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na rozšíření parkovacích míst na pře‑
stupním terminálu IDS
12. uzavření dodatku k pojistné smlouvě
č. 0009685316, kterým se upravuje pojištění
osob vykonávajících veřejnou službu
13. udělení pamětní medaile in memoriam panu
Jaroslavu Ťopkovi za přínos k rozvoji obce
Zastávka a za jeho podíl k rozvoji spolkového
a politického života v obci
14. udělení pamětní medaile in memoriam panu
MUDr. Karlu Slámovi za přínos k rozvoji
obce Zastávka a za jeho podíl k rozvoji spol‑
kového a politického života v obci

15. udělení pamětní medaile panu Ervínu
Solařovi za přínos k rozvoji obce Zastávka
a za jeho podíl k rozvoji spolkového a politic‑
kého života v obci
16. bezplatný pronájem velkého sálu Dělnického
domu Roni agentura – agentura pro děti
17. záměr prodeje domu č. p. 61 na pozemku
p. č. 154/5 a pozemku p. č. 154/5 o výměře
67 m2
18. záměr pronájmu části p. č. 1176 v k. ú. a obci
Zastávka panu Jiřímu Královi za účelem
zahrady
19. prodej pozemku p. č. 292/2 o výměře 67 m2
a p. č. 294/3 o výměře 15 m2 za 1 Kč/m2 a ná‑
klady prodeje p. Jurovi (M. Jurová)
20. prodej pozemku p. č. 292/1 o výměře 323 m2
za 100 Kč/m2 a náklady prodeje panu
Malému, Kopečky 416

21. uzavření nájemní smlouvy s manželi
Doležalovými na část p. č. 1069/1 o výměře
70 m2
22. uzavření nájemní smlouvy s panem Janem
Slámou na část p. č. 175/1.

ZO ukládá:

1. starostovi obce a PhDr. Petru Kroutilovi za‑
jistit ocenění občanů na jednání zastupitel‑
stva dne 25. 11. 2009. Toto jednání proběhne
v budově gymnázia.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. aktualizaci žádosti o podporu akce
„Zastávka – dokončení kanalizace“
3. informaci o postupu jednání ve věci doprav‑
ní situace v obci Zastávka a pověřuje vedení
obce pokračovat v dalším jednání.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZASTÁVKA DNE 21. 10. 2009
ZO schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 10 /2009 (viz příloha)
2. odpis nedoplatků u poplatníků zesnulých,
tj. celkem pět poplatníků, částka 4 046 Kč,
a prominutí nedoplatku, jeden poplatník,
částka 3 200 Kč
3. prominutí poplatku za pronájem velkého sálu
v Dělnickém domě, poplatku ze vstupného
a tombolu – ples 12. 2. 2010, Střední učiliště
nábytkářské Rosice
4. prominutí poplatku za pronájem velkého sálu
v Dělnickém domě, poplatku ze vstupné‑
ho a tombolu – pro Mažoretky Rosice – ples
20. 2. 2010
5. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj,
opravu požární techniky ve výši 130 000 Kč

6. smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavře‑
nou obcí a společností Telefónica O2 Czech
Republic, a. s.
7. smlouvu o výpůjčce uzavřenou obcí
s Vlastivědným spolkem Rosicko‑Oslavanska
8. výpověď Veřejnoprávní smlouvy o projedná‑
vání přestupků.

ZO bere na vědomí:
1. informaci o činnosti výborů zastupitelstva
a komisí starosty obce
2. zprávu o činnosti DDM Zastávka
3. informaci o průběhu Valné hromady společ‑
nosti KTS Ekologie s.r.o.
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Vážení spoluobčané, tak jako všechny obce a města v České republice, tak i naši
obec pomaličku, ale jistě začínají svazovat dopady finanční krize. O tom, jaké
postupy proti této nemilé skutečnosti začalo dělat vedení obce, jste se jistě dočetli
ve slově starosty obce. Bohužel i já zde musím zmínit jedno nemilé opatření,
ke kterému jsme byli vlivem nedostatečných finančních prostředků donuceni.
Jedná se o regulaci provozu veřejného osvětlení.

V obci je instalováno přes
300 kusů lamp veřejného osvět‑
lení. Provozní náklady veřejné‑
ho osvětlení jsou tvořeny cca
100 000 Kč za provedené opravy
a cca 800 000 Kč za úhradu elek‑
trické energie. Tak jako v mno‑
ha jiných obcích i vedení naší
obce dlouho zvažovalo, zda jít
i cestou šetření v položce provo‑
zu veřejného osvětlení. Po dlou‑
hých jednáních a propočtech
nákladů bylo rozhodnuto, že je
nutné zahájit úsporná opatření
i v této oblasti. Z tohoto důvo‑
du bylo rozhodnuto, že provoz
veřejného osvětlení bude řízen
následovně. Střed obce, který
je tvořen ulicemi 1. Máje, Stará
osada, Babická, Lipová včetně
lesoparku a přestupním termi‑
nálem IDS na ulici Nádražní,
bude osvícen přes jedno světlo
a to po celou noční dobu. Toto
rozhodnutí vedlo vedení obce
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především proto, že obec je po‑
vinna osvětlovat silnici I. třídy,
která protíná naši obec a také
je zde největší pohyb občanů.
V ostatních ulicích se veřej‑
né osvětlení vypíná o půlnoci
a znovu se zapíná v půl čtvrté
ráno. Celkem se jedná o vypnu‑
tí asi 200 světel na tři a půl ho‑
diny, což by mělo přinést úspo‑
ru zhruba 300 000 Kč.
Zajistit regulaci a provedení
tohoto rozhodnutí není lehké
vzhledem k technickému řeše‑
ní rozvodu veřejného osvětlení
v obci. Proto některé části obce,
jako například lokalita u byto‑
vých domů na Staré osadě, kte‑
rá je napojena na vedení z ulice
Lipová, není možné o půlnoci
vypnout úplně, ale bohužel zde
musíme hradit náklady za ce‑
lonoční svícení. V takovýchto
lokalitách však dojde k ome‑
zení počtu rozsvícených světel.

Vedení obce si je plně vědomo,
že by tímhle opatřením mohlo
docházet i k negativním dopa‑
dům jako je nárůst kriminality,
krádeží, či ovlivnění jakéhokoliv
typu bezpečnosti našich občanů
a jejich majetku. Proto byl zastu‑
pitelstvu obce navrhnut postup
při regulaci provozu veřejného
osvětlení s tím, že bude vždy při‑
hlíženo k událostem a potřebám
daných lokalit, které vzniknou
v nadcházejícím období. To zna‑
mená, že některé osvětlení, které
v první vlně regulace bylo zhas‑
nuto, by se znovu rozsvítilo, a to
z důvodů jako je třeba špatná vi‑
ditelnost na chodnících, na pře‑
chodech pro chodce a podobně.
Tyto úpravy probíhají průběžně
a vždy z vycházejících okolností,
které nastanou nějakou událostí
či zjištěním, že v dané lokalitě je
třeba svítit trvale. Uvedené opat‑
ření jde však realizovat pouze

u lokalit, kde se svítí po celou
noc. V ostatních ulicích je veřej‑
né osvětlení rozsvíceno bez vy‑
nechávání lamp, ale s vypnutím
po dobu uvedených třech a půl
hodin. V případě, že by došlo
k nárůstu trestné činnosti, či ji‑
nému zneužití tohoto úsporné‑
ho opatření, vedení obce ihned
zahájí hledání finančních pro‑
středků k tomu, aby se provoz
veřejného osvětlení uvedl do pů‑
vodního stavu.
Vážení spoluobčané, věřte, že
se vedení obce hodně dlouho
a vážně rozhodovalo, zda k to‑
muto kroku přistoupit. Bohužel
však je třeba pamatovat na to,
že nás čeká období, kdy bude‑
me muset nemalé finanční pro‑
středky investovat do dlouho
očekávané výstavby kanalizace.

Na závěr
tradiční
zakončení
slavnostním
ohňostrojem!!!

I v nadcházejícím období máme
v plánu pokračovat v opravách
chodníků a komunikací, které
jsou v havarijním stavu. V sou‑
časné době jednáme o úpravách
středu obce, které se týkají pří‑
padného vybudování kruhových
objezdů, středových ostrův‑
ků, nadúrovňových přechodů
pro chodce atd. Mnoho dalších
opatření by mělo zajišťovat větší
bezpečnost především chodců.
Dále je před námi výstavba roz‑
šíření parkoviště u Domu zdraví
na ulici Babická, které podstatně
pomůže zklidnit dopravní situ‑
aci u zmíněného zařízení, které
navštěvují jak naši občané, tak
také občané celého regionu.
Úsporné opatření spočíva‑
jící v regulaci provozu veřej‑
ného osvětlení není zavedeno

z důvodu omezování standardu
našich občanů, ale především
má za úkol využít ušetřené fi‑
nanční prostředky v jiných ob‑
lastech, kde je jich více potřeba.
Já osobně jsem toho názoru, že
opravený chodník, vybudova‑
né parkoviště či odkanalizování
části obce přinese daleko více
užitku, než osvětlení místa či
lokality v době, kdy je zde mi‑
nimální pohyb osob: tím se stá‑
vají rozsvícené světlo, či světla
mrháním peněz, které lze využít
jinde a daleko lépe. Pevně věřím,
že uvedené důvody tohoto roz‑
hodnutí pochopíte a nám všem
tato varianta šetření přinese
možnost dalšího zkvalitnění ži‑
vota v obci.
Zdeněk Milan,
místostarosta obce

Základní škola
a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka
a obec Zastávka si Vás
dovolují pozvat ke

„Zpívání
u vánočního
stromu“
úterý
22. 12. 2009
18.00 h
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SAZBY POPLATKŮ V ROCE 2010
Zastupitelstvo obce Zastávka schválilo na svém zasedání dne 25. 11. 2009 výši poplatků
v roce 2010 následovně:
1. poplatek za svoz komunálního odpadu – 500 Kč
2. poplatek za psa – 300 Kč,
za každého dalšího psa 100 Kč
3. ostatní poplatky:
• za umístění zařízení k po‑
skytování služeb –
10 Kč/m2/den
• za umístění stavebního
zařízení – 5 Kč/m2/den
• za umístění prodejního
zařízení – 300 Kč/m2/rok
nebo 50 Kč/m2/den
• za umístění skládky
materiálu – 5 Kč/m2/den

• v případě stavby na zákla‑
dě stavebního povolení
50 Kč/měsíc
• za umístění a provoz
lunaparků – 5 Kč/m2/den
• za umístění výherní‑
ho hracího přístroje –
5 000 Kč/čtvrtletí (místní
poplatek)
4. poplatek za využívání kabelové televize – 120 Kč/měsíc
S výjimkou kabelové televize zůstávají poplatky na úrovni
roku 2009. Důvodem navýšení
u kabelové televize o 20 Kč/mě‑
síc je platba zvýšené DPH.

Zastupitelstvo obce Zastávka
si Vás dovoluje pozvat na

IX. reprezentační ples
obce Zastávka,
který se bude konat v pátek
19. února 2010 v prostorách
Dělnického domu Zastávka.

K tanci a poslechu hraje Sagita.
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Nájemné za zahrádky činí
5 Kč/m2.
Splatnost uvedených poplat‑
ků a nájemného je stanovena
do 30. 4. 2010.
Místní koeficient pro výpo‑
čet daně z nemovitostí zůstá‑
vá také na úrovni roku 2009,
a to „2“ dle vyhlášky obce
č. 1/2008.
Kromě toho se daň z nemovitostí zvýší na základě „ba‑
líčku“ opatření, který schválila
vláda a Parlament ČR.

Obecní úřad rozšířil své služby
pro občany, a to zřízením
pracoviště CzechPOINT,
tedy Českého Podacího
Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu.

Cílem je zjednodušit ko‑
munikaci občanů se státem
prostřednictvím jednoho uni‑
verzálního místa. Občané již
nemusí obíhat nejrůznější úřa‑
dy, ale z jednoho místa mohou
získat informace a data z ve‑
řejných i neveřejných systémů,
ověřit listiny, převést písemné

dokumenty do elektronické
podoby a naopak, podat podá‑
ní pro zahájení řízení u správ‑
ních orgánů a získat informa‑
ce o průběhu správního řízení
ve vztahu k občanovi.
Rozsah agend, které Czech
POINT zabezpečuje, se stále roz
šiřuje. V současné době je možné
získat:
• Výpis z katastru nemovitostí
• Výpis z obchodního rejstříku
• Výpis z živnostenského
rejstříku
• Výpis z rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnos‑
tenského zákona
• Výpis z bodového hodnoce‑
ní řidiče

• Vydání ověřeného výstupu
ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů
• Podání do registru účastníků
provozu modulu autovraků
ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná
konverze
dokumentů
• CzechPOINT E-SHOP – vý‑
pisy poštou
• CzechPOINT@office
• datové schránky
Obecní úřad Zastávka vydá‑
vá žadatelům ověřené výpisy
na počkání v úřední dny, služba
je zpoplatněna.
JUDr. Jaroslava Dvořáčková,
tajemnice
inzerce

OBECNÍ KNIHOVNA – CENÍK POPLATKŮ
A SLUŽEB
Platnost: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Internet – zdarma

Registrační poplatky:
• děti do 15 let – 30 Kč
• ostatní – 50 Kč
Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty:
1. po 60 dnech ode dne půjčení 30 Kč
2. po 80 dnech ode dne půjčení 50 Kč
3. po 100 dnech ode dne půjčení 100 Kč

Ztráta nebo poškození čtenářské
legitimace – 10 Kč
Meziknihovní výpůjční služba:
• za 1 knihovní jednotku – 20 Kč
• jednorázová služba – 20 Kč

Informace z „uprchlického tábora“
Vážení občané Zastávky, v měsíci září došlo
ke změně Pobytového a Integračního střediska
na Přijímací středisko.
Tato změna byla vyvolána
dlouhodobě nižším počtem
žadatelů o mezinárodní ochra‑
nu v České republice. Správa
uprchlických zařízení minis‑
terstva vnitra připravila opti‑
malizaci sítě azylových zaříze‑
ní, jejímž hlavním důvodem je
úspora finančních prostředků.
Do konce roku bude uzavře‑
no přijímací středisko ve Vy‑
šních Lhotách (okr. Frýdek
‑Místek) a současně bylo
rozhodnuto, že naše zařízení
bude přeměněno na přijímací
středisko.
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Přijímací středisko slouží
k ubytování nově příchozích
žadatelů, a to až do doby ukon‑
čení základních vstupních pro‑
cedur. Žadatelé zde podstoupí
identifikaci totožnosti, vstupní
pohovor a předepsanou vstupní
zdravotní prohlídku. V přijíma‑
cím středisku je jim, stejně jako
v jiných typech našich zařízení,
poskytnuto především ubyto‑
vání, strava a základní hygie‑
nické potřeby. Důraz je rovněž
kladen na sociální práci. Sociál‑
ní pracovník pomáhá indikovat
a řešit případné potíže klientů.

Žadatelům jsou poskytovány
informace umožňující základní
orientaci o jejich právním po‑
stavení na území České repub‑
liky. Přijímací středisko není
možné volně opustit. Pobyt kli‑
entů v něm je krátkodobý (cca
3–4 týdny), ale zákon umožňu‑
je v opodstatněných případech
pobyt prodloužit až na 120 dní.
Přijímací středisko je prvoin‑
stanční zařízení, ze kterého jsou
žadatelé následně přemístěni
do středisek pobytových.
Věřím, že tato změna se ni‑
jak negativně nedotkne občanů
Zastávky a chod našeho zaříze‑
ní bude bezproblémový.
Josef Sekerka, vedoucí
přijímacího střediska

DIGITÁLNÍ TELEVIZE – TKR ZASTÁVKA
Vážení spoluobčané,
v poslední době se v médiích začalo objevovat větší
množství zpráv o přechodu
na digitální televizní pozemní vysílání a s ním i ukončení
analogového vysílání na některých vysílačích.
Upřesňujeme proto infor‑
mace pro občany využívající

Televizní Kabelový Rozvod
(TKR) v naší obci:
1. Stávající řešení umožňu‑
je přijímat všechny programy
jako doposud i na analogovém
typu televizoru, není (a nebu‑
de v dohledné době) tedy nutné
zakupovat ani set-top-box, ani
TV s digitálním přijímačem.
2. Stále probíhá modernizace
kabelových rozvodů tzv. optikou.

„PRASEČÍ“ CHŘIPKA
(CHŘIPKA PANDEMIC – H1N1 2009)
Informativní zpráva k 23. 11. 2009
V souvislosti s vývojem epi‑
demiologické situace ve výsky‑
tu Pandemic 2009 a sezónní
chřipky přistoupila Česká re‑
publika – obdobně jako ostatní
státy EU – k tzv. mitigaci, tedy
praktickému zmírňování dopa‑
dů pandemie chřipky. Prakticky
to znamená, že v NRL (Národ‑
ní referenční laboratoři) Státní‑
ho zdravotního ústavu v Praze
jsou nyní vyšetřovány již pouze
vzorky biologického materiálu
pacientů se závažným průbě‑
hem tohoto onemocnění, kteří
jsou hospitalizováni ve zdravot‑
nických zařízeních, a dále ve vý‑
jimečných případech vysoce ri‑
zikové kontakty s touto infekcí.
Odběry biologického materiálu
na virologické vyšetření u pa‑
cientů, jejichž zdravotní stav
nevyžaduje hospitalizaci, se

standardně neprovádějí a sym‑
ptomatickou léčbu těchto ne‑
mocných v režimu domácí péče
zajišťují praktičtí lékaři pro do‑
spělé a praktičtí lékaři pro děti
a dorost. Pokud existují po zvá‑
žení ošetřujícího lékaře důvody
virologického vyšetření u ne‑
hospitalizovaných osob, pak
jsou tato vyšetření prováděna
ve vyjmenovaných laboratořích
a případné pozitivní nálezy jsou
hlášeny do NRL.
V současnosti probíhá I. eta‑
pa dobrovolného očkování proti
„prasečí“ chřipce. Ta byla zahá‑
jena dne 17. 11. 2009, kdy Čes‑
ká republika obdržela prvních
95 000 dávek vakcíny Pande‑
mrix v baleních po 10 dávkách
(z celkového plánovaného po‑
čtu 1 mil. dávek) zajišťované
v návaznosti na usnesení vlády

3. Po dokončení moderniza‑
ce stávající sítě rozvodů bude
s největší pravděpodobností
umožněn také digitální příjem
v TKR a obec zvažuje i provoz
internetového připojení.
4. Plánované změny v TKR
se budou týkat nejdříve roku
2011.
Mgr. Petr Pečenka,
předseda informační komise
č. 1053 ze dne 21. srpna 2009
formou kupní smlouvy s firmou
Glaxo-SmithKline. Od 19. 11.
2009 byla zahájena distribuce
této očkovací látky (prostřednic‑
tvím distributorské firmy Phar‑
mos vybrané Ministerstvem
zdravotnictví na základě výbě‑
rového řízení), která by měla
být ukončena do 27. 11. 2009.
Pro Jihomoravský kraj (dále
JMK) je určeno 406 balení vak‑
cíny – tedy 4 060 dávek očkova‑
cí látky – která budou distribu‑
torem doručena k praktickým
lékařům pro dospělé (budou
zajišťovat očkování svých re‑
gistrovaných pacientů s vybra‑
nými chorobami a zajistí očko‑
vání sebe, své zdravotní sestry
a případně praktického lékaře
pro děti a dorost a jeho zdravot‑
ní sestry) a dále do k tomu ur‑
čených následujících vakcinač‑
ních center:
• Fakultní nemocnice Brno
• Nemocnice Blansko
• Nemocnice Boskovice, s. r. o.
• Nemocnice Vyškov, p. o.
• Nemocnice Kyjov, p. o.
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•
•
•
•

Nemocnice Hodonín, p. o.
Nemocnice Břeclav, p. o.
Nemocnice Znojmo, p. o.
Zdravotnická záchranná služ‑
ba Jihomoravského kraje, p. o.

Současně s distribucí očko‑
vací látky proběhne z rozhod‑
nutí Ministerstva zdravotnic‑
tví ČR i distribuce antivirotik,
a to lůžkovým zdravotnickým
zařízením poskytujícím akut‑
ní péči, a to úměrně velikosti
jejich lůžkového fondu násle‑
dovně: do 100 lůžek – 50 bale‑
ní TAMIFLU, 100–500 lůžek –
100 balení TAMIFLU, nad 500
lůžek – 1 000 balení TAMIF‑
LU + 50 ks Relenza.
Praktičtí lékaři pro dospělé
obdrží po 20 balení TAMIFLU,
praktičtí lékaři pro děti a dorost
po 10 balení tohoto antiviroti‑
ka, a to nejpozději do konce le‑
tošního roku s první, nejpozději
druhou dodávkou pandemické
vakcíny. Dávkování TAMIF‑
LU pro pacienty dětského věku
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do 40 kg hmotnosti je odlišné
a vyžaduje přípravu suspen‑
ze z kapslí v příslušné spádové
dostupné lékárně. Antivirotika
jsou určena pouze pro léčebné
účely, tedy ne preventivně.
Očkování je dobrovolné a je
zdarma – distributorská firma
dodá zdravotnickému zařízení
vakcínu s adjuvans, jehly, stří‑
kačky, příbalový leták a návod
na ředění. Samotný výkon očko‑
vání je hrazen zdravotnickému
zařízení z prostředků veřejného
zdravotního pojištění samostat‑
ným kódem 02130. V souvislos‑
ti s očkováním pacient nehradí
regulační poplatek.
Očkování je určeno pro vyso‑
ce rizikové pacienty s vybranými
plicními nemocemi a choroba‑
mi srdce a cév, hemodialyzova‑
né pacienty, nemocné po trans‑
plantacích a v případě zájmu
pro těhotné ženy ve II. a III. tri‑
mestru, dále pro vybrané zdra‑
votnické pracovníky a pracov‑
níky v sociálních službách a pro

osoby zajišťující nezbytné ve‑
řejné služby pro udržení chodu
státu. V první vlně vakcinace se
počítá s očkováním rizikových
pacientů a vybraných zdravot‑
níků. Samotná vakcína se dá po‑
užít 24 hodin po otevření, pro‑
to s cílem minimalizovat ztráty
je třeba zvát osoby v kohortě
po 10 lidech (1 balení = 10 dá‑
vek) a je doporučeno očkovat
v odpoledních hodinách a ná‑
sledující den dopoledne. Ve vět‑
šině případů se jedná o jed‑
nodávkové schéma očkování,
dvoudávkové schéma je určeno
pouze pro: osoby po transplan‑
tacích, pacienty z rizikových
skupin a se závažným deficitem
imunity, hemodialyzované ne‑
mocné, osoby s kontraindikací
intramuskulární aplikace s nut‑
ností subkutánního podání.
Aktuální informace k pande‑
mii jsou uváděny na webových
stránkách Ministerstva zdravot‑
nictví: http://pandemie.mzcr.cz.
J. Drbal

Často, když hledám něco ve školním archivu, dostane se mi do rukou
listina psaná na ručním papíře, na které je napsáno: „Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky
obnovuje Gymnáziu v Rosicích, Zastávce čestný název Gymnázium
T. G. Masaryka. V Praze dne 7. března 1990. Ministr Adam.“

Dobře si vzpomenu na tu
euforickou dobu před takřka
dvaceti lety, kdy jsem prožíval
velkou radost nejen z nabyté
svobody, ale i z pocitu, že jsem
se mohl podílet na této mimo‑
řádné události, kdy moje škola,
kterou jsem absolvoval, ve kte‑
ré jsem vyučoval, znovu dostala
jméno T. G. Masaryka. Tehdej‑
ší ministr školství Milan Adam
vyhověl žádosti Občanského
fóra gymnázia a vrátil škole její
několikrát ztracené jméno. To‑
muto aktu předcházela poměr‑
ně pohnutá historie, která se
proplétá s historií obce Zastáv‑
ky, jejího školství i s historií Čes‑
koslovenské republiky. 28. říjen
kteréhokoliv roku je proto vždy
připomenutím všech těchto
událostí souvisejících s naší no‑
vodobou historií.
Celé vzpomínání na tyto udá‑
losti se potom jeví jako klasic‑
ké drama, kde vystupují klad‑
ní hrdinové i zloduši, mlčící
kompars i slepý dav. A jak už
to v životě bývá, prvky tragedie
jsou prokládány groteskními
výjevy i událostmi absurdními
a nepochopitelnými.
Jak to tedy bylo zde v Za‑
stávce? Hornická obec se svými

vnitřním životem vždy vymy‑
kala okolnímu zemědělskému
prostředí. Patrové domy, něko‑
lik hostinců, maličká kaple, lidé
žijící ze dne na den, kteří byli
rádi, když se po celodenní dřině
v podzemí mohli nadýchat čer‑
stvého vzduchu a kteří si nějak
více vážili drobných denních ra‑
dostí. Něco mezi městem a ves‑
nicí. Ne nadarmo tehdy obci
Boží Požehnání říkali v okolí
hanlivě „malá Paříž“. V Zastáv‑
ce se vedle nejrůznějších nářečí
přicházejících horníku a hutní‑
ků také promíchávaly národnos‑
ti. Přišli sem slevači ze Štýrska,
kováři z Vysočiny i lidé z okol‑
ních zemědělských obcí. Nejvíce
se zde mísil německý a český ži‑
vel. Jedno zde bylo ale společné.
Nové, mladé obyvatelstvo potře‑
bovalo školu pro své děti. První
škola zde proto vznikla již roku
1865, tedy dokonce deset let
předtím, než 5. září 1875 vnik‑
la samostatná obec s názvem
Segen Gottes (Boží Požehnání).
Byla to nejmladší obec v oko‑
lí Brna a mladé bylo také její
obyvatelstvo.
Vznik československé re‑
publiky byl významný také pro
obec. V Pamětní knize se píše:

„20. října 1918 vyhlášena sa‑
mostatnost Československé re‑
publiky a na oslavu pořádán
průvod s lampiony po celé obci
a několika řečníky promluve‑
no o významu samostatnosti
k lidu. Po průvodu stržen bran‑
ný štít, postavený naproti hote‑
lu „Zastávka“ na prostranství
ve válce.“
Jistě v té době z jásajících ob‑
čanů jen málo kdo věděl o záslu‑
hách dvou osobností – Tomáši
Masarykovi, českém universit‑
ním profesorovi a presidentovi
USA Woodrow Wilsonovi.
V Božím Požehnání žili teh‑
dy jinými starostmi – zakládali
Sokol, vzniklo revoluční obecní
zastupitelstvo, zrušili německou
školu a vznikla česká občanská
škola smíšená, skládající se ze
školy obecní a měšťanské, což
v tak malé obci jistě nebylo ob‑
vyklé. A také vítězná česká větši‑
na občanů prosadila i nové jmé‑
no obce – Zastávka.
Hlavními nositeli nového čes‑
koslovenského vlastenectví se
stali v obci česky smýšlející uči‑
telé a jistě i tělovýchovná jedno‑
ta Sokol. T. G. Masaryk se stal
symbolem státnosti i českoslo‑
venského patriotismu. Když pak
roku 1928 Masaryk obec navští‑
vil, radost občanů neznala mezí
a připravili prvnímu prezidento‑
vi velkolepé uvítání. Snad právě
to bylo impulsem k úpravě sta‑
ré studánky u třebíčské silni‑
ce, jejíhož znovuobnovení jsme
svědky.
A co zastávecké školy? V těch‑
to letech na nich působili mladí
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NA AKTUÁLNÍ TÉMA

MASARYK – ŠKOLA –
STUDÁNKA – ZASTÁVKA

a pokrokoví učitelé. Ve škole
měli první rádio a seznamova‑
li žáky s jeho funkcí, vyučovali
podle posledních vědeckých po‑
znatků. Do školy se sjížděli žáci
z celého širokého okolí. Škole se
stala stará budova těsnou a bě‑
hem dvou let 1930 a 1931 byla
postavena nová školní budova,
jejíž architektura byla na svoji
dobu velmi avantgardní a do‑
dnes je velmi funkční a pěkná.
28. srpna 1932 se konala v Za‑
stávce velkolepá slavnost. Byla
otevřena nová školní budova.
Při této příležitosti je v Pamětní
knize následující zápis: „28. sr
pen, den radosti a slavnostního
ruchu, neboť pořádána toho dne
slavnost otevření nové školní bu
dovy vybudované nákladem asi 2
a ¼ mil. Kč. 28. srpen jest svátkem
obce, poněvadž se předává veřej
nosti školní budova nejmoderněj
ší a nejsvědomitěji vybavena, jenž
nese název ‚Jubilejní školy Masa
rykovy‘ a letopočet, rok narození
pana presidenta 1850 a letopo
čet položení základního kamene
k této stavbě 1930.“
Poprvé tedy bylo jméno Masa‑
rykovo v názvu školy v Zastávce.

Před budovou byla postavena
Masarykova socha. Potom přišla
německá okupace. Socha byla
stržena a jméno Masarykovo
zmizelo pochopitelně z názvu
školy také.
Po skončení války se v pová‑
lečném nadšení již v září roku
1945 po opravě poničené školní
budovy začalo vyučovat a škole
byl obnoven její název „Jubilej‑
ní škola Masarykova“. Byla i ob‑
novena Masarykova socha před
školou.
Demokratický sen netrval
dlouho. Únor 1948 přinesl no‑
vou totalitu. V obci vždy levico‑
vé se komunistický režim rychle
zabydlel. Pamětníci si nevzpo‑
mínají, a nebo nechtějí vzpome‑
nout, jak nenápadně ze školní
zahrady zmizela socha Masary‑
kova a stejně tak nenápadně se
přestalo užívat Masarykovo jmé‑
no v názvu školy.
Snad to byla tradice zastávec‑
kého školství, že právě v Zastávce
byla 1. 9. 1953 zřízena Jedenácti‑
letá střední škola, která v té době
slučovala vlastně školu obecnou,
měšťanskou i střední. Z ní se po‑
stupně po různých reformách

školství, které jsou v naší repub‑
lice snad až chronicky se opaku‑
jící, vyvinuly školy dvě – základ‑
ní s osmi a posléze devíti ročníky
a škola střední, jejímž dnešním
pokračovatelem je gymnázium.
Snad aby se na Masarykovo jmé‑
no zapomnělo, bylo školám dáno
v roce 1960 jméno komunistické‑
ho novináře a příslušníka komu‑
nistického odboje v druhé světo‑
vé válce Julia Fučíka.
V roce 1989 došlo ale v naší
zemi k demokratickým změ‑
nám. Ty probíhaly i v Zastávce
a pro Občanské fórum v gym‑
náziu a základní škole se sta‑
lo navrácení Masarykova jmé‑
na symbolem změny i návratu.
A to jsme již opět na začátku
mého článku.
Masarykovo jméno k Za‑
stávce patří. Díky historickým
souvislostem a vděčnosti na‑
šich předků i jméno Wilsono‑
vo. Není divu, že demokratická
obnova našeho státu je pro nás
v Zastávce spojena s obnove‑
ním Masarykova jména v ná‑
zvu našich škol i s Masarykovou
studánkou.
PhDr. Petr Kroutil

Hasičsk ý sbor Z a stá v k a si Vá s do vol u j e pozvat n a

„ Tra d i č n í h a s i č s k ý p l e s “
Pátek 22. ledna 2010 od 20.00 hodin v sále Dělnického domu.
K tanci a poslechu hraje F. K. MUSIC.

Na s e t k á n í s Vám i s e tě š í z as tá večtí h as iči.
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V den státního svátku vzniku Československé republiky 28. října 2009 se v Zastávce
konala výjimečná událost – slavnostní odhalení zrekonstruované Masarykovy
studánky za přítomnosti syna Masarykova osobního archiváře Jana Šimsy
a generálního konzula USA Davida Beama. Po 80 letech studánka opět získala podobu
z první republiky a byla osazena plaketami prvního prezidenta „Osvoboditele“
Tomáše Garrigua Masaryka a amerického prezidenta Woodrowa Wilsona.

ZNOVUZROZENÍ MASARYKOVY
STUDÁNKY
Oslava státního svátku v Za‑
stávce začala už ráno v prosto‑
rách Gymnázia T. G. Masaryka
slavnostními projevy ředitele
školy PhDr. Petra Kroutila a his‑
torika Ladislava Nováka, kte‑
ré doprovodil gymnazijní sbor.
Sbor s její vedoucí Romanou
Sedláčkovou pak účinkoval
rovněž při samotném slavnost‑
ním odhalení studánky, které
se konalo od 14 hodin. Hojná
účast (viz foto Ireny Armutidi‑
sové na zadní straně obálky) při
odhalení studánky všechny vel‑
mi mile překvapila.
U studánky jsme si připo‑
mněli významné okamžiky
z našich novodobých dějin,
zejména pak okolnosti vzni‑
ku Československé republiky
v roce 1918 a význam Spoje‑
ných států amerických pro naši
samostatnost. V přednesu Petra
Žaži a Barbory Köttové ze za‑
stáveckého gymnázia zazněly
úryvky z Washingtonské dekla‑
race a prvního poselství prezi‑
denta republiky.
Masarykova studánka vznik‑
la v souvislosti s 10. výročím

vzniku Československa a ná‑
vštěvou Zastávky T. G. Masa‑
rykem 13. června 1928. Tehdej‑
ší cesta prezidenta po Moravě
byla oficiálním začátkem velko‑
lepých oslav 10. jubilea repub‑
liky. Na památku této historic‑
ké události byla spousta míst,
která tehdy prezident navštívil,
pojmenována po Masarykovi
(v Zastávce např. nová školní
budova pro obecní a měšťan‑
skou školu: „Jubilejní školy Ma‑
sarykovy“). Při této příležitosti

bylo rovněž rozhodnuto upra‑
vit starodávnou hornickou stu‑
dánku do dnešní podoby. Říká
se, že se Masaryk u studán‑
ky zastavil, když kolem pro‑
jížděl do Vysokých Popovic.
Na jeho památku pak Rosic‑
ká báňská společnost necha‑
la pramen upravit a vystavěla
kamennou stavbu v kubistic‑
kém duchu s reliéfy prezidentů
Masaryka a Wilsona. Na stu‑
dánce měla být podle pamět‑
níků také plastika znázorňující

Studánku odhalili syn Masarykova osobního archiváře Jan Šimsa a generální konzul
USA David A. Beam. Foto: Lubomír Stehlík, Brněnský deník Rovnost
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ruce v okovech trhající řetězy,
která symbolizovala osvobo‑
zení československého národa
z područí rakouské monarchie.
Stejně jako před 80. lety
i 28. října 2009 jsme opět moh‑
li vidět studánku v její původ‑
ní podobě. Odhalení plaket
prezidentů provedly význam‑
né osobnosti. Reliéf T. G. Ma‑
saryka odhalil syn Masarykova
osobního archiváře, evangelic‑
ký farář, chartista a člen Masa‑
rykovy společnosti Jan Šimsa.
Portrét amerického prezidenta
Wilsona odhalil generální kon‑
zul Velvyslanectví USA v Praze
pan David A. Beam.
V krátkém projevu pan Šim‑
sa připomněl význam Spo‑
jených států amerických pro
naši samostatnost a přátelství
mezi Masarykem a Wilsonem.
Generální konzul ve svém vy‑
stoupení zmínil také spojitost
české státnosti s jeho rodným
městem Filadelfií, kde Masa‑
ryk v roce 1918 podepisoval
Deklaraci utiskovaných národů
střední Evropy na stejné histo‑
rické židli a za stejným stolem,
za kterým John Hancock v roce
1776 podepsal Deklaraci ne‑
závislosti USA. Pan konzul se
také postaral o velké překvape‑
ní, když přečetl pozdrav prezi‑
denta Baracka Obamy k výročí
naší nezávislosti.
U studánky se také recitovalo.
Báseň Josefa Hory „Zem, z níž
jsme vyšli“ recitovala Angeli‑
ka Babajanová. Období vzniku
Občanského fóra připomněla
báseň Jana Sklácela Modlitba
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za vodu, která před 20 lety za‑
zněla u studánky i na lednovém
shromáždění OF v Rosicích.
Slavnosti se také zúčastni‑
lo několik skautských středi‑
sek z Neslovic, Brna, Ivančic
a dalších míst. Skauti drže‑
li u studánky čestnou stráž se
skautskou a českou státní vlaj‑
kou. Jako připomínka tehdejší‑
ho obdivu a úcty k Masaryko‑
vi zazněl i úryvek z roku 1937
z lukovanské junácké kroniky
Jaroslava Haráka, který před‑
nesla vůdkyně skautského
střediska v Neslovicích Lenka
Mecerodová.
Na závěr slavnostního pro‑
gramu nad studánkou převza‑
la patronát zastávecká základní
škola, která se o studánku bude
starat. Zástupkyně ředitele
Mgr. Radka Bochníčková pře‑
vzala od studánky symbolický
klíč. Škola ale o studánku ne‑
bude pečovat sama, pomáhat jí
bude obec Babice u Rosic, kte‑
rá jménem starosty Vladimíra
Blažejovského přislíbila jednou
měsíčně provádět úklid.
Samotný projekt připravoval
Vlastivědný spolek Rosicko
‑Oslavanska rok a půl. Rekon‑
strukce byla zahájena koncem
srpna 2009 a trvala více jak dva
měsíce. Restaurátorské a kame‑
nické práce provedl Jiří Marek
ze společnosti MARSTON-CZ.
Autorkou plastik prezidentů je
studentka Akademie výtvar‑
ných umění v Praze Irena Ar‑
mutidisová ml.
Byla rovněž upravena pří‑
stupová cesta ke studánce

Studánka před rekonstrukcí a po ní

a opatřena dřevěným zábrad‑
lím, které vyrobili studenti SOŠ
a SOU nábytkářského v Rosi‑
cích pod vedením Jiřího Jaši,
lavičky zhotovil Oldřich Kocáb.
Na terénních úpravách, probír‑
ce lesa a dalším zpracování dře‑
va se podíleli Josef Horký, Mar‑
tin Klovanič, Dalibor Kolčava,
zaměstnanci obce Babice u Ro‑
sic a obce Zastávka pod laska‑
vým dohledem lesního správce
Františka Horáka a za všestran‑
né pomoci starosty obce Babice
u Rosic Vladimíra Blažejovské‑
ho a místostarosty obce Zastáv‑
ka Zdeňka Milana.
Rekonstrukci
finančně
podpořily Vlastivědný spo‑
lek Rosicko
‑Oslavanska, obec
Babice u Rosic, obec Zastáv‑
ka, Základní škola a Mateř‑
ská škola T. G. Masaryka Za‑
stávka, Gymnazijní společnost

a Gymnázium T. G. Masaryka
Zastávka, město Zbýšov, obec
Příbram na Moravě, obec Lu‑
kovany, obec Zakřany, KIC Ro‑
sice, obec Tetčice, obec Zbraslav
a řada fyzických osob darovala
větší či menší finanční obnosy.

Historie studánky
Masarykova studánka vznik‑
la z obdivu a úcty k zakladateli
Československé republiky To‑
máši Garrigue Masarykovi v le‑
tech 1928–1929 u příležitosti
10. výročí jejího vzniku. Masa‑
ryk patřil mezi hlavní představi‑
tele zahraničního odboje usilu‑
jícího o vytvoření samostatného
státu. Jeho ideály mravnosti,
pravdy, spravedlnosti a huma‑
nity se staly základem českoslo‑
venské státnosti.
Masarykovu plaketu na stu‑
dánce doplňuje portrét prezi‑
denta USA Woodrowa Wil
sona. Díky jeho osvícené
politice nového harmonického
uspořádání světa po I. světové
válce, zakotveném ve 14bodo‑
vém programu, americká vláda
uznala právo na sebeurčení Če‑
choslováků. Tím došlo k zániku
Rakouska-Uherska a byl umož‑
něn vznik samostatné republi‑
ky Čechů a Slováků.
Během II. světové války byla
studánka zničena. První re‑
konstrukce po válce proběhla
až v roce 1949. Z plastik se ob‑
novila pouze levá plaketa T. G.
Masaryka, pravá strana zůsta‑
la prázdná. Později byl na pra‑
vé straně asi dva roky portrét

Tomáš Garrigue Masaryk v Zastávce, 13. 6. 1928

druhého československého pre
zidenta Edvarda Beneše. O stu‑
dánku se staralo několik organi‑
zací i jednotlivců, zejména pak
Český svaz ochránců přírody,
Sokol a Junák. V roce 2003 byla
bronzová plastika Masaryka
z roku 1949 odcizena a kamen‑
ná stavba studánky poškozena.

Poděkování
Na závěr bych rád všem, kteří
se na rekonstrukci podíleli, vel‑
mi poděkoval za jejich ochotu
pomoci, ať už přispěli jakou‑
koliv formou. Na projektu se
za více jak rok podílela úcty‑
hodná řada lidí. Rekonstrukce

vyvolala obrovskou vlnu sym‑
patií. Volali nám úplně nezná‑
mí lidé a nabízeli pomoc, nebo
nám zcela nezištně posílali fi‑
nanční dary. Snaha pomoci
byla patrná na každém kroku.
Nikdo, koho jsme oslovili, ne‑
odmítl pomoci. Nikdy jsme
neplánovali realizovat projekt
v takovém rozsahu, o to větší
bylo překvapení, jakou podpo‑
ru nám dokázali vyjádřit ať už
obce, nebo jednotlivci.
Masarykova studánka je
magické místo s fascinující
minulostí. Její historie je od‑
razem pohnutého osudu naše‑
ho národa i osudů jednotliv‑
ců. Je to jedinečná studánka,
ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 19

svým architektonickým poje‑
tím i symbolikou. Nikde jinde
v Česku neexistuje podobná
stavba, která by měla tak úzkou
vazbu nejen k první republice,

ale i ke Spojeným státům ame‑
rickým. Je to unikát a je dob‑
ře, že se ji podařilo opravit a že
opět ožívá nejen jako nová tu‑
ristická zajímavost Rosicka, ale

Ředitel Gymnázia
T. G. Masaryka
Zastávka PhDr. Petr
Kroutil s generálním
konzulem Velvyslanectví
USA Davidem
Beamem. Pan konzul
daroval gymnazijní
knihovně řadu publikací
o americké historii,
umění a literatuře.

Jedním z vážených účastníků
slavnostního odhalení byla
také Běla Máčalová, členka
Masarykovy společnosti,
původním povoláním učitelka
v Rosicích. Na počátku
normalizace byla kvůli její
výuce žáků o Masarykovi
šikanována státní bezpečností
a vyloučena ze školství.
V celém Československu
nesměla učit a mohla
pracovat pouze v dělnických
profesích.
Fotografie na této straně:
Světlana Smejkalová a Eva Kokešová
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také jako zdroj čisté pramenité
vody uprostřed krásné přírody.
Martin Horký,
www.rosicko-oslavansko.cz

Hosty přivítal také starosta obce
RNDr. Petr Pospíšil (na fotografii
s generálním konzulem).

Člen Masarykovy
společnosti
farář Jan Šimsa
s generálním
konzulem. Jeho
otec Jaroslav
Šimsa (zemřel
v koncentračním
táboře Dachau)
pracoval devět
let pro Masaryka
v jeho soukromém
archivu a zároveň
jako knihovník
na Pražském
hradě. Každý den
četl Masarykovi
noviny a vybíral
pro něj nejzajímavější články z několika světových periodik.
Jan Šimsa už jako mladý přijal zásadu, že „život nelze přijímat
jako možný zdroj vlastního potěšení, ale jako daný úkol, který je
třeba hledat“. Působil jako farář Českobratrské evangelické církve.
Angažoval se v disentu, je jedním z prvních signatářů Charty 77.
Později byl vězněn. V roce 1991 mu prezident propůjčil Řád
T. G. Masaryka, jedno z nejvyšších státních vyznamenání.

JAK TO BYLO V ZASTÁVCE
PŘED DVACETI LETY…
Psát o událostech v Zastávce před dvaceti lety není vůbec jednoduché. Mnohé souvislosti jsou
již těžko vysvětlitelné, mnohé zášti i nevraživosti otupil čas, mnozí aktéři těchto událostí již
nejsou mezi námi. Protože jsem byl v té době asi také jedním z hlavních aktérů těchto dějů,
jsou jistě mé popisy těchto událostí také subjektivně zabarvené. Následující řádky, které vám
však předkládám, byly psány většinou v 90. letech již minulého století. Snažil jsem se od těchto
subjektivních pocitů co nejvíce oprostit, protože jsem byl v té době kronikářem a o událostech,
kterých jsem se přímo neúčastnil, jsem si nechal napsat stručný zápis od jejich přímých
účastníků (např. průběh událostí v zastáveckých závodech). Záměrně také vynechám většinu
jmen, protože nemám souhlas s jejich zveřejněním, v zápisu pro kroniku jsou však zachována.

Události, ke kterým došlo
v listopadu 1989, jsou nato‑
lik závažné, že jsem se rozhodl
věnovat jim samostatný zápis.
Obsah nebude asi přesně limi‑
tován koncem roku 1989, pro‑
tože tento proces byl završen
v roce 1990 teprve parlament‑
ními volbami a v Zastávce ob‑
novením samostatnosti obce.
Události 17. listopadu pro‑
běhly v pátek ve večerních ho‑
dinách. Mnozí ze zastáveckých
občanů sledovali záznam ze zá‑
sahu na Národní třídě v Praze
v rakouské televizi. Již v sobo‑
tu se události staly předmětem
diskusí mezi jednotlivci.Víken‑
dové zpoždění vedlo k urychle‑
ní událostí v následujícím týd‑
nu.Vlivem zpráv ze sdělovacích
prostředků se rychle situace
radikalizovala i v zastáveckých
závodech a školách.
V obecním měřítku se ještě
dlouho nedělo v podstatě nic.
Bylo to zapříčiněno silnou zá‑
kladnou KSČ v obci, ale i tím, že
obec vlastně ztratila v roce 1981

svoji identitu a skutečně již byla
přívěskem města Rosic. Vždyť
i ve vedení KSČ v Rosicích byli
převážně občané ze Zastávky.
Nemalou roli hrála i škola mi‑
nisterstva vnitra, kde bylo plno
žoldáků připravovaných pro
policejní sbory rozvojových
zemí, jejichž případný zásah
by byl jistě velmi účinný. Mno‑
zí občané se však sami účastnili
protestních akcí a shromáždě‑
ní v Brně a stali se i členy Ob‑
čanského fóra v Rosicích, nebo
na závodech a ve školách. Míst‑
ní organizace KSČ byly zcela
ochromeny a čekaly na poky‑
ny, které nepřicházely. Stejná
situace byla i v Národní frontě.
Aktivita přešla zcela na stranu
lidí, kteří se ztotožnili s novým
procesem.
V místních závodech a na
školách se brzy vytvořila Ob‑
čanská fóra, která začala vyví‑
jet aktivní činnost. Protože to
bylo hnutí revoluční, je se po‑
třeba opřít o svědectví přímých
účastníků, neboť žádné oficiální

dokumenty většinou nevznikaly.
I tento zápis by měl být jakousi
rekapitulací událostí pro budou‑
cí hodnotitele našich činů.
Pro zastávecké závody zača‑
ly události sametové revoluce
zdánlivě až generální stávkou
z 27. 11. 1989, která byla vy‑
hlášena na podporu studentů.
Ve skutečnosti však bouřlivé
diskuse na pracovištích pro‑
bíhaly daleko dřív. Zpočátku
převládal většinou názor, kte‑
rý svým učením o nadřazenos‑
ti tzv. dělnické třídy a parazi‑
tismu inteligence a studentů
připravil komunistický režim:
„Co by ti študáci zase chtěli,
...studují za naše peníze a otra‑
vují, … vypraskejte je ze škol,
ať poznají, co je to makat…“
a podobně. Teprve postupně si
mnozí uvědomovali, že zde jde
o mnohem více, že se zde rýsuje
možnost skoncovat s režimem,
který se zdál být neporazitelný
a „na věčné časy“. Na který vět‑
šina z nich také sama nadávala,
ale naučila se s ním žít.
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Důležitým
katalyzátorem
i na Zastávce bylo připojení se
dělníků z pražských továren
ke studentům a jistě i aktivní
kampaň samotných studen‑
tů, kteří na fabriky na venko‑
vě osobně přijížděli a vysvět‑
lovali situaci v Praze. I zde
v továrnách nebyla situace
lehká, neboť celé vedení byly
nomenklaturní kádry KSČ
a na závodech byly velmi sil‑
né organizace KSČ a jednot‑
ky Lidových milicí. Ty čeka‑
ly pouze na pokyn a měly se
přesunout do Prahy, kde měly
zasáhnout proti studentům.
Naštěstí se tak nestalo a gene‑
rální stávka úspěšně proběhla
i na obou hlavních zastávec‑
kých závodech.
Ve VVOTT (Šmeralovy zá‑
vody) se na mítinku kona‑
ném při příležitosti generální
stávky vytvořil stávkový vý‑
bor, který byl posléze dopl‑
něn i volenými zástupci a pře‑
měnil se na Výbor zástupců
pracujících. Tento nový orgán
působil mimo zkorumpova‑
ných odborových špiček a měl
mandát jednat s vedením
podniku. Toto vedení bylo na‑
tolik dezorientováno, že velmi
brzy přijalo většinu požadav‑
ků výboru. Na VVOTT byla
jako jedna z prvních zrušena
závodní organizace KSČ i jed‑
notka LM. Na hladkém prů‑
běhu událostí měl zde záslu‑
hu tehdejší ředitel podniku.
Sto pracovníků, kteří se zú‑
častnili mítinku schválilo tyto
požadavky:
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• požadujeme urychlené še‑
tření ve věci brutálního zá‑
sahu SNB proti studentům
17. 11. 1989
• zrušení článku Ústavy o ve‑
doucí úloze KSČ
• přikláníme se k návrhu
na složení vlády, ve které
by byly stejně zastoupeny
všechny strany i nestraníci
• chceme svobodné demokra‑
tické volby
• chceme nezávislé odbory
• chceme svobodu tisku, svo‑
bodu projevu, svobodu
shromažďování
• hospodářští pracovníci ne‑
smí být ovlivňováni žádnou
stranou.
Těchto sedm požadavků jas‑
ně ukazovalo, že dělníci po‑
chopili, co je vlastně podsta‑
tou nového procesu. Jejich
požadavky nebyly sociální, ale
hlavně politické. Dne 3. pro‑
since bylo ustaveno Občanské
fórum na závodě. Přihlásilo se
celkem 151 členů a 8. prosin‑
ce byl pak zvolen výbor sed‑
mi mluvčích OF. Rozhodující
pro další události v závodě byl
mítink 15. prosince, kde byly
předány základní požadavky
vedení závodu – zrušení LM
na závodě, zrušení KSČ na zá‑
vodě a osamostatnění podni‑
ku. V průběhu roku 1990 byly
pak pod vlivem OF zvoleny
nové odborové orgány a OF
na závodě ukončilo svoji čin‑
nost 21. 8. 1990.
Obdobný průběh událostí
byl i v tehdejších Juranových

závodech v Zastávce. I zde udá‑
losti gradovaly ke generální
stávce. 21. listopadu se poku‑
silo vedení podniku na schůz‑
ce zástupců odborů a svazáků
prosadit rezoluci podporující
vládu. Tato rezoluce neprošla.
Neprošla ani na veřejné schů‑
zi, kde se také projevil první
otevřený odpor proti těmto
praktikám. 27. listopadu pro‑
běhla stávka na podporu stu‑
dentů. Proti vedení závodu
a na podporu studentů i OF
stanula skupina pracovníků
závodu. Hlavní boj s vedením
závodu i s poslušnými odbo‑
ry se odehrál v otázce volby
nového odborového orgánu.
Ten byl zvolen v nových de‑
mokratických poměrech v led‑
nu 1990 a z bývalého výboru
v něm zůstali pouze dva čle‑
nové. V únoru po sjezdu Sva‑
zu kováků byla projednávána
nedůvěra k řediteli a jeho ve‑
dení podniku a po vyjádření
absolutní většiny pracovníků
závodu byl dosavadní ředitel
odvolán (odešel na vlastní žá‑
dost!). V dubnu byl jmenován
na základě konkursu nový ře‑
ditel závodu.
Dramatický byl vývoj udá‑
lostí na našich školách. Proto‑
že jsem se těchto událostí ak‑
tivně účastnil, chtěl bych nyní
vypovědět jako svědek udá‑
lostí, které jsem zažil. 17. lis‑
topadu 1989 se sešlo něko‑
lik profesorů – nekomunistů
a rozhodlo se postupovat spo‑
lečně na podporu stávkujících
studentů. Velkou podporu

jsme našli u svých žáků. Mezi
profesory vznikl jednoznačný
odpor proti událostem na Ná‑
rodní třídě v Praze. Komunis‑
té ale museli držet stranickou
disciplinu a buď zpochybňo‑
vali, zda k nějakému zásahu
vůbec došlo, anebo chtěli jen
platonicky protestovat tak, jak
byli zvyklí v minulosti. Střet‑
nutí v profesorském sboru pro‑
běhlo na odborové schůzi. Zde
chtělo ředitelství školy prosa‑
dit nejasnou rezoluci, která by
v podstatě podporovala zásah
proti studentům. Zde se znač‑
ně názory různily. Ve škole se
hovořilo o všem, co se dělo
v Praze a připravovala se ge‑
nerální stávka. Byl vytvořen
stávkový výbor, ve kterém byli
zástupci studentů i profesorů.
Stávka proběhla v podobě spo‑
lečného mítinku v tělocvičně.
Byla odeslána rezoluce, která
vyslovovala podporu stávkují‑
cím studentům. Stávkový vý‑
bor vypracoval požadavky:
• zrušení ideově politického
vzdělávání učitelů
• zrušení stranické organizace
na pracovišti
• změny ve vedení školy za‑
jišťující podíl nestraníků
na vedení
• zrušení nomenklatury (kád‑
rových rezerv)
• nové volby do ROH.
Do konce roku probíha‑
ly někdy velmi bouřlivé dis‑
kuse o událostech v Praze.
Dne 10. prosince byla zruše‑
na na škole organizace KSČ.

Stávkový výbor se zcela kon‑
tinuálně proměnil v Občanské
fórum. Vznikala společná orga‑
nizace pro obě školy. Byli jsme
účastni na vytváření nových
učitelských odborů, na čin‑
nosti Občanského fóra učite‑
lů středních škol i na okrese
Brno-venkov a 3. ledna 1990
vzniklo oficiálně Občanské fó‑
rum i na našich školách. Při‑
hlásilo se k němu celkem 29
profesorů a učitelů. Parado‑
xem bylo, že se do něj přihlá‑
sili i členové KSČ, dokonce
i jejich předsedkyně základní
organizace. To se také později
projevilo podstatně opatrněj‑
ším postupem členů OF na zá‑
kladní škole a z toho vyplývají‑
cího oddělení obou organizací.
V březnu se již k myšlenkám
OF přihlásilo na gymnáziu jen
deset profesorů. U mnohých

totiž převážila jejich komunis‑
tická minulost, nebo už vypr‑
chaly obavy z revolučních dnů.
Všechny cíle stávkového vý‑
boru byly splněny, a proto se
diskuse v roce 1990 přenesly
na půdu odborů. Velký počet
členů KSČ se projevil i ve vý‑
sledcích voleb do odborových
orgánů. Většinou hlasů byla
znovuzvolena bývalá před‑
sedkyně odborů, členka KSČ.
Protože to bylo již v demokra‑
tických volbách, bylo nutné se
s tím smířit a pracovat na ji‑
ném poli, především mezi stu‑
denty. Tam se pochopení pro
nový vývoj hledalo mnohem
snadněji než mezi kolegy.
Vznik Občanského fóra
v Zastávce také nebyl lehkou
záležitostí. Obec s tradičně
velkou organizací KSČ nepřá‑
la vzniku nových revolučních
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organizací. Občané, kteří se
chtěli podílet na nových pře‑
měnách společnosti, se účastni‑
li práce buď v OF na závodech
a pracovištích, nebo byli členy
OF v Rosicích. Základní impuls
ke vzniku OF na Zastávce vyšel
od MUDr. Karla Slámy, který
se na základě své činnosti v OF
na poliklinice spojil s PhDr. Pe‑
trem Kroutilem, který byl ve vý‑
boru OF v Rosicích a byl pova‑
žován za zástupce zastáveckých
občanů v tomto orgánu.
Vedle obecných problémů,
které se řešily v těchto dobách
v OF, vznikl v Zastávce i dal‑
ší důležitý lokální problém.
Bylo třeba znovu osamostat‑
nit obec a oddělit ji od města
Rosic. Toto spojení s Rosice‑
mi bylo na Zastávce považo‑
váno za produkt komunistic‑
kého necitlivého hospodaření
ve státě a bylo to problémem
i v samotné organizaci KSČ.
Kolem této problematiky se
pak spojili i lidé, kteří měli, jak
se později ukázalo, zcela od‑
lišné názory na další vývoj si‑
tuace ve státě. V první fázi to
však byla důležitá okolnost,
neboť většina čelných před‑
stavitelů KSČ v obci byla již
velmi spojena s vedením KSČ
v Rosicích a měla i uvnitř své
strany dosti silnou opozici.
Program osamostatnění obce
získal v prvních a rozhodují‑
cích dobách OF na Zastávce
dostatek příznivců. Když pak
vedení OF v Rosicích při dopl‑
ňování nové obecní rady nepa‑
matovalo na občany Zastávky,
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došlo ke vzniku samostatného
OF v Zastávce.
Občanské fórum v Zastávce
se poprvé sešlo 4. 1. 1990. Bylo
to v zasedací místnosti býva‑
lého MNV a byli pozváni zá‑
stupci OF z místních závodů
a škol. Na tomto zasedání byli
zvoleni představitelé užšího
vedení OF, kteří představovali
přípravný výbor nového hnutí.
Výbor připravil první veřejné
zasedání OF, které se uskuteč‑
nilo 17. ledna 1990. Na tomto
shromáždění se přihlásili další
občané k činnosti užšího výbo‑
ru OF. Byl zvolen koordinační
výbor OF, jehož úkolem byl
dát do souladu akce OF na zá‑
vodech i institucích v obci.
Skládal se ze zástupců Občan‑
ských fór VVOTT, Juranových
závodů, školských pracovníků,
OÚNZ a zastáveckých obča‑
nů. Hlavním výsledkem však
bylo vypracování a přijetí pro‑
gramu OF v Zastávce. Ten‑
to program se stal základem
obnovení samostatnosti obce
i programem obnoveného ná‑
rodního výboru do komunál‑
ních voleb…
• Důsledné prosazování všech
změn vyplývajících ze zru‑
šení čl. 4 Ústavy o vedoucí
úloze KSČ ve společenském
životě obce.
• Rekonstrukce rady MNV
a aktivu poslanců zajišťující
podíl všech politických sil
na řízení města.
• Likvidace školy ministerstva
vnitra v Zastávce a předání

•

•

•
•

•

•

•

•

•

objektu pro potřeby občanů,
školství a zdravotnictví.
Zrušení vojenské základny
ve Zbraslavi a rychlá rekulti‑
vace devastované krajiny.
Využití sídliště Kamínky pro
potřeby obyvatel Rosic, Tet‑
čic a Zastávky.
Odmítnutí pořádání moto‑
ristické soutěže v okolí obce.
Změření spadu pevných lá‑
tek a hodnot SO2 a dalších
škodlivin v době inverze
a odpolední dopravní špičky
ve středu Zastávky.
Navázat jednání o existen‑
ci kamenolomu a rozsahu
těžby kamene v Marián‑
ském údolí. Donutit vedení
k rekultivaci devastovaného
prostředí.
Návrat původního názvu
obce z roku 1920 (Zastáv‑
ka), názvu místní pošty, pů‑
vodních názvů ulic a čtvrtí
i názvu škol v Zastávce.
Osamostatnění politické‑
ho i společenského života
na Zastávce.
Vytvoření jednoho občan‑
ského výboru, reprezentují‑
cího celou Zastávku. Snažit
se o získání maximální míry
samostatnosti.
Vyvolat jednání všech po‑
litických sil o této otázce
a podle výsledků uspořádat
lidové referendum o mož‑
ném osamostatnění obce.

To však nebyl zdaleka ko‑
nec. Další střety měly teprve
přijít…
PhDr. Petr Kroutil

ZAHRÁDKÁŘSKÁ ORGANIZACE
MÁ 50 LET (III. díl – dokončení)
Až do dnešních dnů
Po roce 1990 se se změnami
společenských poměrů vyrov‑
nával každý po svém. Každý
hledal své uplatnění v nových
podmínkách. Projevilo se to ne‑
jen zmenšenou aktivitou členů
výboru, ale i poklesem členské
základny. Z 218 členů zůstalo
k 31. prosinci 1991 101 členů.
Organizaci se to projevilo
tak, že Fruta přestala odebí‑
rat ovoce, takže skončil výkup.
Bylo třeba se vyrovnat s původ‑
ním vlastníkem prostorů, které
jsme užívali, panem Valešem.
Za odborné pomoci našeho
člena JUDr. Pospíšila bylo vy‑
pořádání uzavřeno tak, že nám
zůstala nově postavená budo‑
va s přístupovým pozemkem
a přístavba před pálenicí, kte‑
rá byla později prodána. I přes
všechny potíže a starosti, ať už
osobní či společné, se podařilo
uskutečnit dvě vydařené dru‑
žební akce. V srpnu 1990 to
byla naše návštěva Slovenské‑
ho Grobu, která pokračovala
v sobotu prohlídkou výstavy
Agrokomplex v Nitře, osvě‑
žením v termálním koupališti
v Rajci a další den potom pa‑
třil Těrchové a Vrátné dolině.
V roce 1991 potom připravil
výbor pro Grobany i naše členy

setkání v Čučicích s opékáním
selete, zábavou za přispění Ro‑
verů a následující den prohlíd‑
ku zámku v Náměšti.
V roce 1995 odstoupil
z funkce předsedy i z výboru
Jiří Klika. Ve funkci jej nahradil
Otakar Kriebel. Otakar byl vů‑
bec taková dobrá duše naší or‑
ganizace. Když nebyl hospodář,
dělal hospodáře, po odchodu
Berty Lupínkové z funkce jed‑
natelky dělal jednatele a nyní
tedy i předsedu. V té době také
začal dělat hospodáře Mikuláš
Bohuslav,
nepřehlédnutelná
postava spjatá s naší organizací
posledních 15 let.
Po změnách ve společnos‑
ti po letech 1989–1990 vyvíje‑
li zahrádkáři dál svoji činnost

jako organizace Českého za‑
hrádkářského svazu. Neustá‑
le se ale vnucovala otázka, co
tato vazba přináší, když pod‑
statnou část zvyšujících se
členských příspěvků odvádí‑
me ústředí. Proto výbor při‑
pravil návrh na přeměnění or‑
ganizace na občanské sdružení.
Na výroční členské schůzi dne
14. března 1999 byl tento ná‑
vrh jednomyslně přijat. Zá‑
kladní organizace Českého za‑
hrádkářského svazu v Zastávce
byla zrušena a vzniklo občan‑
ské sdružení Zahrádkáři Za‑
stávka. Ve stanovách, které při‑
jala ustavující valná hromada,
byl mimo jiné zakotven i člá‑
nek 31, který uvádí: „Zahrád
káři Zastávka je nástupnickou
inzerce

MILAN MUSIL
ČLEN CECHU MALÍŘŮ A L AK ÝRNÍKŮ ČR

MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
MALOVÁNÍ BYTŮ, CHODEB A SCHODIŠŤ,
OBCHODNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
NÁTĚRY FASÁD, DVEŘÍ, OKEN, RADIÁTORŮ,
KONSTRUKCÍ atd.
Mobil: 604 151 878 | e-mail: milanmusil@volny.cz
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organizací Českého zahrádkář
ského svazu, základní organiza
ce v Zastávce. Jako taková přebí
rá veškerá aktiva a pasiva, tedy
závazky a pohledávky.“ V té
době má sdružení 90 členů.
Organizace Zahrádkáři Za‑
stávka je dobrovolným nepoli‑
tickým sdružením občanů za‑
jímajících se o zahrádkářskou
činnost. Členem se může stát
fyzická nebo právnická oso‑
ba souhlasící se stanovami or‑
ganizace. Členský příspěvek je
v současné době 50 Kč ročně.
Současná činnost je zaměřena na následující oblastí:
• Organizování zájezdů se za‑
hrádkářskou tematikou, udr‑
žování družebních vztahů se
zahrádkáři ve Slovenském
Grobu.
• Pořádání podzimní výsta‑
vy ovoce, zeleniny a květin
s doprovodnými akcemi.
• Spolupráce s organizacemi
zahrádkářů v okolí na za‑
hrádkářských akcích.
• Zajištění tradičního zahrád‑
kářského plesu.
• Členové i ostatní občané
mají možnost zapůjčit si klu‑
bovnu s kuchyní na konání
rodinných a společenských
akcí.
• Podstatnou aktivitou je va‑
ření povidel, sušení ovoce,
moštování jablek.
Jak jsem se zmínil, od samé‑
ho začátku nám podle svých
možností pomáhal národní vý‑
bor. Jsem rád, že mohu říct, že
26 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

i současný obecní úřad je nám,
jak rád říkám, vstřícný. Velmi
dobré vztahy máme také se za‑
stáveckými hasiči, kteří nám
nezištně pomáhají zejména při
zajišťování dřeva. Zástupcům
obou patří naše poděkování.
Slavíme padesáté výročí orga‑
nizace. Ale organizace, to jsou
především lidé. Některé jsem
ve svém vzpomínání zmínil, ale

poděkování patří všem, co se zú‑
častnili – co byli a co jsou našimi
členy. Mohu-li mluvit za sebe,
poznal jsem se díky zahrádká‑
řům se spoustou zajímavých lidí
a dost jsem se od nich naučil.
S úctou vzpomínám na všechny,
kteří už nejsou s námi, ale v srd‑
ci zůstávají našimi přáteli, po‑
mocníky a rádci.
Jan Křivý

V souladu s Kritérii pro oceňování občanů Zastávky rozhodlo Zastupitelstvo obce Zastávka
o udělení následujících ocenění:

Pamětní medaile
obce Zastávka panu
JAROSLAVU ŤOPKOVI

Pamětní medaile
obce Zastávka panu
MUDr. KARLU SLÁMOVI

Pamětní medaile obce
Zastávka panu
ERVÍNU SOLAŘOVI

Pamětní medaile je udělena
in memoriam za přínos k roz‑
voji obce Zastávka. Pan Ťopek
se významným způsobem za‑
pojil do spolkového a politic‑
kého života v obci. Byl jedním
z významných představitelů
obce, kteří přispěli ke znovu‑
obnovení samostatnosti obce
Zastávka po listopadových
událostech roku 1989. Byl
prvním předsedou samosprá‑
vy obce Zastávky po odtržení
od města Rosice.

Pamětní medaile je udělena
in memoriam za přínos k roz‑
voji obce Zastávka. Pan Sláma
se významným způsobem za‑
pojil do spolkového a politic‑
kého života v obci. Byl jedním
z významných představitelů
obce, kteří přispěli ke znovu‑
obnovení samostatnosti obce
Zastávka po listopadových
událostech roku 1989. Podí‑
lel se rovněž na obnovení čin‑
nosti Sokola Zastávka, kde byl
dlouhodobým vzdělavatelem
a kronikářem.

Pamětní medaile je udělena
za přínos k rozvoji obce Zastáv‑
ka. Pan Solař se významným
způsobem zapojil do spolkové‑
ho a politického života v obci. Byl
jedním z významných představi‑
telů obce, kteří přispěli ke zno‑
vuobnovení samostatnosti obce
Zastávka po listopadových udá‑
lostech roku 1989. Jeho činnost
je neodmyslitelně spojena rovněž
s činností TJ Čechie Zastávka,
kde byl nejen úspěšným hráčem,
ale též funkcionářem a trenérem
mnoha generací fotbalistů.

Pamětní medaile byly předány na zasedání Zastupitelstva obce
Zastávka 25. listopadu 2009 v prostorách Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka.
RNDr. Petr Pospíšil,
starosta obce

Den otevřených dveří
Dne 7. 10. 2009 se od 9 do 16 hodin konal v DS Zastávka
Den otevřených dveří. Od rána probíhala výstava ručních
prací našich obyvatel, které jsou vyráběny v naší pracovní
dílně. Odpolední program byl zaměřen na soutěžní aktivi‑
ty, ke kterým jim pro dobrou náladu a také k tanci zahrála
dechová kapela z Drahonína. Jsme rádi, že se připravený
program našim klientům líbil!
Karolína Horáková
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V KRÁTKOSTI

PAMĚTNÍ MEDAILE

SPOLKOVÉ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY

ŠACHISTÉ
MČR V HRADCI KRÁLOVÉ
12. a 13. 9. 2009 se v Hradci Králové uskutečnilo mistrovství ČR
mládeže do 14 let v rapidšachu.

Od loňského listopadu do le‑
tošního června se uskutečnilo
šest turnajů ze seriálu krajského
přeboru Jihomoravského kraje
mládeže v rapidšachu.
Na základě výsledků těchto
šesti turnajů byli nominováni
účastníci na mistrovský turnaj.
Zastávka měla na MČR hned
dvojí zastoupení. V kategorii
dívek do 14 let po tuhých bo‑
jích získala Nataša Richterová
(hrající v barvách Durasu BVK
Brno) za dvě vítězství a čty‑
ři remízy 4 body, stejně jako
její další tři soupeřky. O jejím
konečném 16. místě mezi 23
účastnicemi rozhodovala po‑
mocná kritéria.

Turnaj vyhrála Kateřina Vlč‑
ková z klubu 2222 ŠK Polabiny
se 7,5 body. 2. místo obsadila
Jana Maříková z ŠK Veselí n./L.
(7 b), třetí skončila Nicola Lu‑
žíková z TJ Sokol Šumperk
(6,5 b).
V kategorii dívek do 12 let,
která byla na tomto turnaji
početně nejméně zastoupená,
se mezi 14 hráčkami neztra‑
tila Daniela Dumková, která
na svém prvním mistrovském
turnaji jednotlivců získala v ná‑
ročných bojích za čtyři vítězství
a jednu remízu 4,5 bodu, stej‑
ně jako její dvě další soupeřky.
Při shodném počtu bodů opět
rozhodovala pomocná kritéria,

která v konečném účtování
znamenala 9. místo.
Vítězkou turnaje se stala Klá‑
ra Zemková z Beskydské Ša‑
chové Školy se ziskem 8,5 bodu
(pouze jedna remíza), druhé
místo obsadila Kamila Strán‑
ská z TJ Glaverbel Czech Tepli‑
ce (6,5 b), třetí skončila domácí
hráčka Sokola Hradec Králové
Lenka Rojíková (6,5 b).
Aleš Dumek

ŠACHISTÉ SOKOLA ZASTÁVKA
NA „PŘEBORU MORAVY“ VE ZLÍNĚ
O podzimních prázdninách
(28. 10. až 1. 11. 2009) se konal
ve Zlíně „Přebor Moravy
v šachu mládeže do 16 let“.

Turnaj se konal v hlavním
sále hotelu Moskva a pod
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zářivým světlem křišťálo‑
vých lustrů se sešlo celkem
235 účastníků. Nečekaně vel‑
ká účast mladých šachových
nadějí ze začátku zaskočila po‑
řadatele, ale pořadatelský tým
pod taktovkou Ing. Svobody

vše zvládl na výbornou. V nej‑
mladší kategorii do 10 let byla
Zastávka zastoupena Davidem
Dumkem. Byl to jeho první vý‑
znamný turnaj a kategorie byla
početně zastoupena. David
kromě zisku 3,5 bodu získal

také cenné zkušenosti. Dani‑
ela Dumková hrála ve skupi‑
ně dívek, které utvořily samo‑
statnou skupinu a se ziskem
2,5 bodu skončila na 10. místě.
Ve vyrovnaném poli soupeřek
zvítězila Bohanesová (6,5 b)
z Frýdku-Místku. Ve skupině
do 14 let měla Zastávka dva
zástupce, Natašu Richterovou
a Radka Musila. V kategorii
usilovalo o titul „Přeborní‑
ka Moravy“ a postup na MČR
45 šachistů a šachistek. Vyni‑
kajícího úspěchu dosáhla Na‑
taša, když se ziskem 6 bodů
obsadila 8. místo a zajistila si
postup na Mistrovství ČR. Ra‑
dek se ziskem 3,5 bodu skončil
na 39. místě.

První místo obsadil Jiří Kozel
(7 b) z Frýdku‑Místku. V ka‑
tegorii do 12 let (58 účastní‑
ků) vybojoval Roman Krupica
33. místo se ziskem 4 b. Zvítězil

Vít Kratochvíl (8,5 b) z Náměš‑
tě nad Oslavou.
Na výkony zastáveckých
šachistů dohlížel vedoucí
výpravy pan Mgr. Aleš Dumek
inzerce
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KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO DOROSTU V BRNĚ
V Brně se 7. listopadu 2009 konal první sraz družstev „Krajského
přeboru“. Celkem deset družstev bude usilovat o postup do vyšší
soutěže. Družstvo Sokola Zastávka si jako nováček soutěže
nevedlo špatně, když hned v prvním kole remizovalo se silným
družstvem BVK Duras Brno.

Oporou družstva byl Hon‑
za Vaverka, který zvítězil nad

Zuziakem, David Dumek po‑
razil Fojta a Daniela Dumková

remizovala s Daňkem. Ve dru‑
hém kole Zastávka zvítězila vy‑
soko 4,5 : 0,5 nad Moravskou
Slávií. Vítězné partie sehráli Va‑
verka, Musil, Dumková a Sýko‑
rová, remizoval David Dumek.
Proti silnému družstvu KME
Kuřim se Zastávce už tolik ne‑
dařilo. Když vyhrál pouze Ra‑
dek Musil nad Liškou a Daniela
Dumková remizovala se Svo‑
bodou, zastávecký tým prohrál
3,5 : 1,5.
Po první třetině soutěže je
družstvo Zastávky na 6. místě se
ziskem čtyř bodů. Soutěž vede
družstvo KME Kuřim s 9 body
před DDM Vyškov (7 b). Soutěž
bude pokračovat 9. 1. 2010.
Aleš Dumek

DRUHÉ ÚTERÝ
V BRNĚ

Na druhém úterý v Brně se
zastávecký šachistům dařilo,
když obsadili v obou soutě‑
žích třetí místa. V „A“ skupině
byla třetí Nataša Richterová
se čtyřmi body, čtvrtý Radek
Musil (3,5 bodu) a na sed‑
mém místě skončila Danie‑
la Dumková se třemi body.
Zvítězil Jiří Suchomel se zis‑
kem čtyř bodů. Ve skupině
„B“ skončil třetí David Du‑
mek (4 b), kterého odsunula
na třetí místo až prohra v po‑
sledním kole.
Dušan Lacko
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O BRANKOVICKÉHO
KRÁLE
V sobotu 21. 11. 2009 se sehrál v Brankovicích turnaj
„O Brankovického krále“, který je započítávaný do seriálu turnajů
krajského přeboru Jihomoravského kraje v rapidšachu mládeže.

Celkem 138 dětí se rozdělilo
do tří turnajů – dívky, chlapci
do 15 let, chlapci do 11 let. V nej‑
mladší kategorii si velmi úspěšně
vedl David Dumek, který v kon‑
kurenci 71 hráčů obsadil se zis‑
kem pěti bodů výborné 14. mís‑
to. Nečekaná prohra v posledním

kole odsunula Romana Krupicu
na konečné 24. místo (4 b). Prv‑
ní tři místa si rozdělili chlap‑
ci se ziskem šesti bodů: Ondřej
Stuchlý – ŠK Staré Město, Bene‑
dikt Hofírek – ŠK Lokomotiva
Brno, Martin Kladňák – ŠK Du‑
ras BVK Brno.

Mezi staršími hochy si vedl
slušně Radek Musil, který se zis‑
kem tří bodů obsadil 30. místo
z 51 hráčů. Medailová místa ob‑
sadili Luděk Volčík – ŠK Borši‑
ce (6 b), Vojtěch Dobeš – Staré
Město (6 b), Roman Borufka –
TJ ŠK Veselí n./M. (5,5 b).

Mezi šestnácti dívkami
jsme měli hned čtyři želízka
v ohni. Nataša Richterová há‑
jící barvy Durasu BVK Brno
skončila druhá (5,5 b), Dani‑
ela Dumková obsadila páté
místo (4,5 b), Soňa Sýkorová
se umístila na 11. místě (3 b)

a nová naděje, Julie Richtero‑
vá, obsadila 15. místo (1 b).
Turnaj vyhrála Martina Fusko‑
vá – ŠK Staré Město (6 b), třetí
skončila Lenka Slabá – ŠK Bor‑
šice (5 b).
Dušan Lacko

PŘEBOR ŠKOL BRNA-VENKOVA
V ŠACHU, TETČICE 24. 11. 2009
Tetčice přivítali mladé šachisty v místní Sokolovně. V kategorii
žáků 1.–5. tříd ZŠ bojovalo sedm družstev.

Družstvo
našich
žáčků
ve složení David Dumek, Ri‑
chard Brázda, Julie Richterová
a Alexandr Moos žádné ambi‑
ce nemělo a se ziskem 3,5 bodu
obsadilo 7. místo. Zde je nutno
podotknout, že kromě Davida
jsou všichni ostatní na šacho‑
vé scéně nováčky a tudíž šlo
zejména o sbírání zkušenos‑
tí. Vítězem se stalo druž‑
stvo ZŠ Kuřim Jungmanova
(20 b), na 2. místě se umís‑
tilo družstvo ZŠ Vranovi‑
ce (18,5 b), 3. místo obsadil
tým ZŠ Modřice (14,5 b).
Do krajského kola postupují
první dvě družstva.
V nejstarší kategorii –
studenti a žáci středních
škol – byl vítěz postupují‑
cí do krajského kola jasný
hned od počátku. Do okres‑
ního kola vyslalo totiž svo‑
je reprezentanty pouze
Gymnázium TGM Zastáv‑
ka – Michal Keda, Matouš

Kolařík, Miroslav Novotný, Mi‑
lan Švejda, Jiří Gazárek. Nabízí
se otázka, zda to není důsledek
výsledků loňského ročníku, kdy
v nejstarší kategorii Zastávka
doslova převálcovala oba sou‑
peře z Ivančic a Židlochovic.

V kategorii žáků 6.–9. tříd
ZŠ a příslušných ročníků osmi‑
letých gymnázií se sešlo devět
týmů. Zvítězil tým G TGM Za‑
stávka „mladší“ ve složení Ru‑
dolf Zezula, Nataša Richterová
(tercie), Daniela Dumková, Ro‑
man Krupica (prima) se ziskem
22,5 bodu. Druhé místo (21,5 b)
obsadilo družstvo Gymnázia
Židlochovice „A“ v čele s Jiřím
Musilem, který jako jedi‑
ný hráč všech sedm zápa‑
sů vyhrál. Na třetím místě
skončilo „béčko“ G Židlo‑
chovice (15,5 b). Družstva
základních škol se podělila
o zbývající místa – ZŠ Stře‑
lice (12,5 b), ZŠ Rajhrad
(12 b), ZŠ Ivančice (11,5 b),
ZŠ Zastávka ve složení Mi‑
chal Kratochvíl, Radek Mu‑
sil, Soňa Sýkorová, Martin
Valeš, Kryštof Kratochvíl,
Markéta
Kratochvílová
(11,5 b), ZŠ Židlochovice
(9,5 b), ZŠ Ořechov (8 b).
Aleš Dumek
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KRASOBRUSLAŘSKÝ
ODDÍL V ROSICÍCH
Během prvních podzimních
týdnů jsme přivítali v Krasobruslařském klubu KK Riper
spoustu nových členů. Jejich
zájem o krasobruslení nás příjemně potěšil. V měsíci září se
k nám do krasobruslařského
oddílu přihlásilo třicet dětí,
v říjnu jich přibylo dalších patnáct. Mám velkou radost, že
o bruslení v Rosicích a okolí je
takový zájem.
Děti trénují dvakrát týdně,
vždy v pondělí 15.30–16.30 h
a v sobotu 8.45–9.45 h. Malé
bruslaře na ledě trénují trenér‑
ky Tereza Koblížková, Aneta
Králová, Magdalena Souralová
a Jana Přikrylová. S trpělivostí
jim vysvětlují a předvádějí zá‑
kladní techniky bruslení. Prv‑
ní rozpačité krůčky nováčků se
po prvním měsíci stávají stá‑
le jistějšími. Ve stejných časech
začali trénovat i dospělí, které
vede Martina Souralová. Dospě‑
lí se tak jako děti učí zakladům
bruslení.
Druhou menší část tvoří děti,
které trénují pětkrát týdně na ledě
a dvakrát týdně v tělocvičně. Tuto
skupinu společně s profesionální‑
mi trenéry trénuje Jana Foralová.
V našem klubu působí Mgr. Lu‑
děk Feňo s trenérskou třídou 2.
Jeho trenérská praxe: Holliday on
Ice USA – 10 let, Kuvajt 2,5 roku,
Jihoafrická republika – 1,5 roku.
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V současnosti trénuje repre‑
zentantku Evu Čiklovou. V mi‑
nulosti trénoval reprezentan‑
ty na olympiádu ve sportovních
dvojicích (Beránková – Dlabo‑
la). Jako aktivní závodník dosá‑
hl titulu mistr ČSSR a také ČR.
Na mistrovství světa v juniorech
vybojoval 2. místo ve sportovních
dvojicích.
Další výbornou profesionální
trenérkou rovněž se zkušeností
reprezentace, kterou se náš klub
může pochlubit, je Mgr. Hana
Szabová, která má trenérskou
třídu 1. Absolvovala Univerzitu
Komenského v Bratislavě, fakul‑
tu tělesné výchovy jako diplo‑
movaná trenérka. Její trenér‑
ská praxe je také velmi bohatá:
KK Slovan Bratislava, Spojené
arabské emiráty – 3 roky, Švéd‑
sko – 7 let, Dánsko – 3 roky.
Myslím, že děti mají pro tré‑
nink ideální podmínky, za kte‑
ré vděčíme nejen všem našim

trenérům, ale i řediteli zimního
stadionu Vlastimilu Souralovi.
Krasobruslení jistě patří k jed‑
nomu z nejkrásnějších, ale zá‑
roveň i k finančně náročnějším
sportům. Týká se to hlavně sku‑
piny pokročilých dětí, které by
měly trénovat alespoň 10 hodin
týdně.
Proto jsme se rozhodli pro
příští rok zažádat město Rosi‑
ce a okolní obce, ze kterých děti
dojíždějí, o dotace. Tímto bych
chtěla vyzvat a požádat mož‑
né sponzory o spolupráci s na‑
ším Krasobruslařským klubem
KK Riper. Získané prostředky
by pomohly zpřístupnit tento
sport širší veřejnosti.
Od 1. 10. 2009 jsme oficiálně
spustili i naše webové stránky
http://kraso-rosice.webnode.cz,
na kterých uveřejňujeme zprá‑
vy z dění v klubu a veškeré kon‑
taktní informace. Pokud vás za‑
ujaly naše informace, neváhejte
a přijďte se podívat na naše tré‑
ninky a nezávazně si bruslení
vyzkoušet.
Marcela Šmidrová,
tel.: 608 625 254

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK
ROSICKO-OSLAVANSKA
Zastávka má novou obecní expozici
V sobotu 26. září 2009
se v Dělnickém domě
slavnostně otevřela nová
stálá expozice „Hornická obec
Boží Požehnání – Zastávka“.
Na několika výstavních
panelech se návštěvníci
mohou seznámit s vývojem
dolování černého uhlí v obci,
ale i s historií průmyslových
podniků, školství, sportovních
klubů nebo divadelních
souborů, které zde působily.

Projekt hornického
muzea

Expozici slavnostně otevřel starosta obce RNDr. Petr Pospíšil a vedoucí projektu Martin
Horký. Pásku s podpisy členů Vlastivědného spolku a představitelů obce držel Petr
Kubinský v hornické uniformě RUD

Expozice vznikla na základě
projektu zpracovaného Vlas‑
tivědným spolkem Rosicko
‑Oslavanska ve spolupráci
s obcí Zastávka. Projekt s roz‑
počtem téměř 100 000 Kč zís‑
kal finanční podporu od os‑
travské Nadace LANDEK
a na jeho financování se podí‑
lela obec Zastávka.
Expozice je umístěna v Děl
nickém domě v prostorách
šatny, které bylo nutné nejdří‑
ve zrekonstruovat. Problém
byl zejména s elektroinsta‑
lací, ale potřeba bylo i upra‑
vit hrbolaté stěny, vymalovat

a zřídit nové osvětlení. Tyto
práce prováděli pracovníci za‑
stávecké „rychlé roty“ pod ve‑
dením místostarosty Zdeněka
Milana.
Samotnou expozici připra‑
vovali členové zastávecké sek‑
ce Vlastivědného spolku. Vý‑
stavní skříně vyrobili studenti
SOŠ a SOU nábytkářské Rosi‑
ce pod vedením mistra Jiřího
Jaši, sklo dodalo sklenářství
a rámování Pavla Procházky
z Říčan.
Propojení osvětlení vit‑
rín provedl Milan Nekuža
a zabezpečovací zařízení pro

celou expozici nainstaloval
Aleš Loučka.
Hlavní text expozice na‑
psali Martin Horký, Dalibor
a Zdena Kolčavovi a Jiřina
Švihálková. Vycházeli jsme
přitom zejména z prací a bo‑
hatých fotografických sbí‑
rek Františka Čecha, Arnošta
Kejty, ale také Jarmily Plcho‑
vé, PhDr. Petra Kroutila nebo
Ludvíka Holuba. Historii br‑
něnské železniční dráhy sesta‑
vil Alan Butschek. Při přípra‑
vě témat jsme spolupracovali
snad se všemi spolky a organi‑
zacemi ze Zastávky. Za jejich
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Autoři zastávecké expozice. Zleva Dalibor Kolčava, Alan Butschek, Zdena Kolčavová, Martin Horký, Jiřina Švihálková a Ladislav Čech

Expozice
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Každý text se musel lepit na speciální polypropylenové desky, aby se papíry časem
nezkrabatěly. Projekt expozice se připravoval od podzimu 2008, samotná instalace
trvala téměř dva měsíce

vstřícnost a pomoc s přípra‑
vou podkladů do expozice jim
velmi děkujeme.

Exponáty v muzeu
Jsme také velmi rádi, že
na naše výzvy zareagovala
spousta sběratelů a pamětní‑
ků, kteří nám do muzea no‑
sili nejrůznější exponáty. Pan
František Běluša expozici do‑
plnil zejména o hodnotné
zkameněliny a uhlí z Dědič‑
né štoly. Hornická uniforma
pana Jaroslava Kouřila zase
vítá návštěvníky expozice. Pan
Kouřil daroval také spoustu
dalších exponátů, jako je his‑
torická uniforma (nyní v de‑
pozitáři), porcelánová socha
horníka a nejrůznější pamětní

předměty RUD a VKD. Jednu
z největších zkamenělin také
darovali manželé Sázavští.
Od pana Krupici je v expo‑
zici samozáchranný dýchací
přístroj. Další exponáty jsou
v zápůjčce ze sesterské expo‑
zice v Oslavanech.
Ozvalo se opravdu velké
množství současných, ale i bý‑
valých občanů obce, což nám
udělalo velkou radost. Pan
Drahoslav Galoda do obec‑
ní expozice například nabídl
svoji unikátní sbírku odznaků,
dr. Bohumír Mácha exponá‑
ty z RUD. Obohatit naši sbír‑
ku fotografií nám nabídli paní
Zdena Korgerová, Drahomíra
Rutarová a pan Zdeněk Kad‑
lec. Velmi cennou německy
psanou ceduli „Kovářské uhlí

Segen Gottes“ nám darovali
Pospíšilovi. Do expozice však
vzhledem k její unikátnosti
umístíme pouze kopii.
Velkou pomoc při sbírá‑
ní a popisování historických
fotek, ale i některé exponáty
do muzea nabídli rovněž man‑
želé Hudecovi, ale také man‑
želé Klímovi nebo paní Stejs‑
kalová. A takto bych mohl
pokračovat dál a dál. Zkrátka
všichni chtěli přispět něčím,
co by zastáveckou expozici
obohatilo.
Bohužel jenom část z nabí‑
zených exponátů jsme stačili
do expozice zařadit a vystavit.
Především jsme nechtěli vy‑
stavovat exponáty, aniž by byly
zabezpečeny proti poškození
nebo krádeži např. za sklem.
A je také pravda, že na spous‑
tu nabídek jsme nemohli za‑
reagovat z časových důvodů
i proto, že jsme současně pra‑
covali na rekonstrukci Masa‑
rykovy studánky.
Všech nabídek si velmi váží‑
me a rádi je využijeme. Záro‑
veň ale cítíme velkou zodpo‑
vědnost, aby se s darovanými
věcmi nic nestalo. Proto bu‑
deme chtít každý exponát vy‑
stavit buď pouze v kopii, nebo
umísit do vitríny za sklo.

Napínavá oprava
nápisu „JULIUS“
V expozici se také objevi‑
la replika nápisu „JULIUS“
z těžní budovy stejnojmenné‑
ho dolu, kterou zhotovila paní
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nicméně zatím se nám nepo‑
dařilo vymyslet lepší řešení.

Nadstandardní
vstřícnost obce

Instalace repliky nápisu Julius z těžní věže dolu, zleva Josef Horký, Dalibor Kolčava
a Petr Krupica

Milena Krupicová z umělec‑
ké školy. S instalací nám po‑
máhal také její manžel Petr
Krupica. Bohužel týden před
otevřením expozice došlo
k uvolnění dvou 40centimet‑
rových písmen, která se zřítila
na zem a rozbila.
Nápis, který už dva týdny
visel v muzeu, byl najedou
poškozený a navíc hrozilo, že
se nestihne ani jeho oprava
do slavnostního otevření. Paní
Krupicová byla tak ochotná,
že ze dne na den začala vy‑
rábět písmena znovu. Vše se
naštěstí stihlo. Do expozice
se pak chybějící písmena in‑
stalovala v noci před slavnost‑
ním otevřením doslova horká,
vytažená přímo z keramické
pece.
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Kdy bude muzeum
otevřené?
Byli bychom rádi, aby ex‑
pozice byla v příštím roce
otevřena během celé turis‑
tické sezóny, tj. od 1. dubna
do konce září 2010, podobně
jako oslavanská expozice nebo
rosický zámek. Přístup do ex‑
pozice by byl volný a na požá‑
dání. Nicméně o konkrétním
režimu jejího provozu bude‑
me ještě jednat s obcí, která je
majitelem prostor.
Navíc se předpokládá, že
v zimních měsících bude
muzeum zavřené a po do‑
hodě s obcí bude příležitost‑
ně sloužit jako šatna zejména
po dobu plesové sezóny. To
sice není nejšťastnější řešení,

Na závěr mi dovolte, abych
poděkoval všem, kteří se
na expozici podíleli. Zejména
pak celému vedení obce Za‑
stávka, jmenovitě starostovi
PhDr. Petru Pospíšilovi a mís‑
tostarostovi Zdeňku Milanovi,
ale i ostatním zaměstnancům
obce, kteří v expozici pracova‑
li ať už jako pracovníci „rych‑
lé roty“, nebo nám pomáhali
zabezpečit organizaci dalších
prací, jako např. vedoucí Děl‑
nického domu Daniel Denygr.
Velmi si vážíme toho, že
nám obec s velkou důvěrou
svěřila prostory v Dělnickém
domě a financovala značnou
část nákladů na technické vy‑
bavení expozice. Bez velmi
vstřícného a nadstandardní‑
ho přátelského přístupu obce
by zastávecké muzeum nikdy
nevzniklo.

Doufám, že se expozice bude všem líbit a bude
sloužit nejen místním, ale
i studentům a turistům
a že se brzy dočkáme jejího rozšíření.
Martin Horký,
www.rosicko-oslavansko.cz

Jak to vlastně chodí v ZUŠ? Co se děti učí a jak výuka probíhá? Co budou
po absolvování umět? Možná je vám některá z těchto otázek trošku povědomá.
Ať už to byl dotaz potomka, nebo vlastní zvědavost. Napadlo vás, že byste svému
dítěti rádi dopřáli základní hudební, taneční nebo výtvarné vzdělání, ale nejste si
jisti, co ho v základní umělecké škole čeká, co se tam naučí, jak poznáte k čemu má
předpoklady, nebo kdy vlastně přijít? Nejste-li sami absolventy ZUŠ, je pro vás její
svět do jisté míry zahalen tajemstvím. Zkusme tedy v následujících řádcích společně
poodhalit tajemství výuky v tanečním oboru ZUŠ.

Taneční výuka je kolektivní,
uskutečňuje se ve skupinách
rozdělených do několika kate‑
gorií. Ideální věk pro začátek
studia je 5 až 7 let, kdy žáci
navštěvují tzv. přípravnou ta‑
neční výchovu, přihlásit se
mohou ale i starší děti. Ke stu‑
diu potřebují hlavně chuť
a také základní vybavení, kte‑
rým je taneční trikot a cvičky,
tzv. piškoty. Pak mohou vstou‑
pit do světa tance. Čeká je ta‑
neční sál vybavený tyčí pro
baletní průpravu, žíněnkami
a dalšími pomůckami.
Mnohá dívenka, či její ma‑
minka sní o tom, že z ní bude
baletka nebo třeba muzikálo‑
vá tanečnice. Pak je základ‑
ní umělecká škola logickým
začátkem a přípravou ke stu‑
diu na taneční konzervatoři.
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ŠKOLSTVÍ

Na návštěvě v tanečním
oboru ZUŠ

Je však třeba dodat, že vycho‑
váváme děti nejen k profesi‑
onální dráze, ale snažíme se,
aby měly radost z tanečního
projevu, aby získaly zdravé
a přirozené návyky, správné
držení těla, vnitřní citlivost,
vnímavost, hudební předsta‑
vivost, prostorové cítění a tvo‑
řivost. Získané dovednosti
mohou velmi dobře zúročit
například v moderním tanci
nebo v některých sportovních
disciplínách, jakou je napří‑
klad gymnastika.
Co se tedy děti vlastně
učí? Kromě zvládnutí obec‑
né taneční průpravy se věnu‑
jí základům současného tan‑
ce, zaměřeného na hudební
a prostorové cítění a taneč‑
ní improvizaci, základům li‑
dového tance s důrazem na
rytmus, zvládnutí základních
kroků a charakteristiku čes‑
kých a moravských lidových
tanců, klasické taneční tech‑
nice, která upevňuje správné
držení těla, zdokonaluje po‑
hyby dolních a horních kon‑
četin, prohlubuje pohybovou
koordinaci, rovnováhu a smy‑
sl pro přesnou formu a čisto‑
tu vedení pohybu a taneční
praxi, která zahrnuje přípravu
na různá veřejná vystoupení
a taneční přehlídky pořádané
pro žáky základních a mateř‑
ských škol.
Chcete-li získat konkrét‑
ní představu o práci žáků
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tanečního oboru ZUŠ, přijmě‑
te pozvání na některé z jejich
vystoupení, například Vánoč‑
ní koncert, který se uskuteč‑
ní v sále Dělnického domu
17. prosince letošního roku
a nezapomeňte přivést i své
děti.
Jiří Skřípek,
zástupce ředitele
Alena Tumová,
učitelka tanečního oboru

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI ZASTÁVKA
V minulém čísle Zastáveckého
zpravodaje jste byli informováni
o zahájení realizace akce
Centrum celoživotního
vzdělávání v obci Zastávka,
která byla podpořena
z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod.

V průběhu podzimních mě‑
síců se naplno rozběhly stavební
práce a již v současné době jsou
patrné obrysy budoucích pro‑
stor, které napomohou zkvalit‑
nit nejen výchovně
‑vzdělávací
proces ve škole, ale napomohou
i smysluplnějšímu využívání vol‑
ného času našich dětí. Význam‑
ným rozměrem této akce je však
i zapojení širší veřejnosti do sys‑
tému celoživotního vzdělávání.
V tomto směru spolupracujeme
s Mikroregionem Kahan, pod je‑
hož záštitou jsme podali projekt
na vlastní realizaci programů
celoživotního vzdělávání, rov‑

něž v rámci podpory prostředků
z Evropské unie. V případě ak‑
ceptování této žádosti o dotaci
by bylo pilotně odzkoušeno prv‑
ních osm kursů, které by měly
vycházet z požadavků frekven‑
tantů, stejně jako z požadavků
pracovního trhu.
Co se týká vlastní realizace
investiční akce, tak nás v nejbliž‑
ším období čeká kromě staveb‑
ních prací i realizace výběrového
řízení na dodavatele vnitřního

vybavení a další potřebné techni‑
ky. Toto výběrové řízení by mělo
proběhnout v únoru roku 2010.
Vzhledem k tomu, že dosud
veškeré práce a aktivity s tím
související probíhají dle harmo‑
nogramu, tak pevně věřím, že za
rok se spolu sejdeme v nových
prostorách, které nám umožní
dále zkvalitnit společenský život
v naší obci.
RNDr. Petr Pospíšil,
starosta obce

Projekt: CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBCI ZASTÁVKA

Den otevřených dveří
v DS Zastávka

Znovuodhalení Masarykovy
studánky

