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Vážení čtenáři ZZ,

astronomicky i podle listů v kalendáři už je opravdu jaro. 
Jestliže jste zdárně přežili všechny ty zimní neduhy a různá 
jiná zdravotní příkoří nebo rozmary počasí, možná budete 
mít chuť a náladu prolistovat letošní úvodní číslo Zpravodaje. 
Čím se můžete nechat překvapit nebo inspirovat?!

Například činorodostí některých zájmových, 
společenských a sportovních organizací sdružujících občany 
Zastávky a našeho regionu. Články a zprávy mapující 
pestrou škálu jejich aktivit se staly samozřejmou součástí 
prvních čísel ZZ, kdy většina takovýchto spolků a sdružení 
buď bilancuje svoji činnost právě uplynulého období, 
nebo se pokouší nastínit program pro období následující. 
Pro milovníky číselných tabulek a sloupců nechybí také 
rozvaha rozpočtu obce Zastávka pro rok 2015, výtah 
ze zprávy o bezpečnostní situaci na území obce, zpráva 
o zápisu školáků do prvních tříd, itinerář a pozvánka 
k fotbalovým utkáním TJ Čechie Zastávka. Nebo třeba obálka 
poslední strany Zpravodaje: společný projekt Jihomoravského 
kraje a obcí sdružených v Mikroregionu Kahan. Docela 
zásadní proměnu čeká nejen střed Zastávky, ale dočkají se jí 
i některé jiné lokality naší obce, alespoň s ohledem na krásné 
a zdravé životní prostředí. To vše zdokumentováno hned 
v několika článcích, ale i prostřednictvím fotopříloh.

Vážení čtenáři, do nadcházejících dní spoustu energie jara 
přeje redakce ZZ.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
někde jsem slyšel, že pro 

spisovatele je prý nejtěžší vy-
myslet první větu své knihy. 
Zase na druhou stranu si ji pak 
prý pamatují navždy. I  když 
rozhodně nejsem spisovatel 
a  k  psaní souvislého textu se 
dostanu jen občas, tak věřím 
tomu, že tomu tak skutečně 
může být.

Slovo starosty má tu výho-
du, že se od  něho neočeká-
vá literární výtvor, a  proto se 
dá z  první věty trošku vylhat 
převzatou historkou. V  této 
souvislosti bych ale chtěl při-
pomenout, jak velký význam 
mají historky, a  to jak zažité, 
tak i převzaté. Nikdy totiž ne-
můžete vědět, k  čemu se mo-
hou hodit. Člověk se díky nim 
může pokusit upoutat na  sebe 
pozornost osoby, se kterou 
by se rád sblížil, může ji po-
užít na  odvedení pozornos-
ti od  své neznalosti či téma-
tu, kterému by se rád vyhnul, 
stejně jako k tomu, aby zlepšil 
náladu svým bližním. Prostě 
historky mají své nezastupitel-
né místo v lidském životě. Učí 
nás naslouchat někomu druhé-
mu, což je věc, která nám stá-
le více chybí. Jsem si vědom 
toho, že budoucnost asi mají 
sociální sítě, zrychlený inter-
net či webkamery. Já si však 
nedovedu představit, že bych 
historku o  prostopášnostech 

na železnici s pokorou vyslechl 
jinak než pěkně osobně, a  to 
i  dvacetkrát po  sobě. Mimo-
chodem, kdyby to šlo, rád bych 
si ji poslechl znovu…

Nyní tedy k opožděné první 
větě. „Je již příjemnou tradi-
cí, že k  jaru patří prodlužující 
se dny, probouzející se příro-
da a  první číslo Zastáveckého 
zpravodaje“. Doufám, že Vám 
bude při jeho čtení příjemně 
a že se v něm i ledacos zajíma-
vého dozvíte.

V  podstatě přesně před ro-
kem jsem v  našem zpravodaji 
zmínil možnost zakoupení bu-
dovy č.  p.  105 v  centru obce, 
které většina z  nás říká „Ben-
dlák“. Tato možnost se stala 
na podzim loňského roku rea-
litou a v současné době zastu-
pitelstvo obce zvažuje různé 
varianty, jak si s tímto význam-
ným prostorem v  centru obce 
co nejlépe poradit. V  našich 
úvahách se nechceme soustře-
dit pouze na  budovu, ale pře-
devším na  možnost vytvořit 
v obci centrum, které Zastávce 
dosud chybí. Byli bychom rádi, 
kdybychom k  realizaci našich 
záměrů našli partnera, který 
by nám pomohl zajistit, aby 
výrazná změna středu obce ne-
byla jen dlouhodobou vizí, ale 
vbrzku i realitou. Téma využi-
tí „Bendláku“ bude s  největ-
ší pravděpodobností tématem 

řady diskusí i  řady článků 
v Zastáveckém zpravodaji. Vě-
řím však, že se využití tohoto 
prostoru zařadí k  úspěšným 
projektům, které zlepší situaci 
v obci.

Doufám, že již v  letošním 
roce uvidíme výraznou změ-
nu v  další významné lokali-
tě v  naší obci  – na  přestup-
ním terminálu. Obec Zastávka 
uzavřela s  Českými drahami 
dlouholetou nájemní smlouvu 
na využití části nádražní budo-
vy, kde byla dříve restaurace. 
Jedná se jedno z  nejvytíženěj-
ších míst v naší obci, kde se ka-
ždodenně vyskytují stovky lidí. 
Jedná se navíc často i  o  první 
místo, kde se návštěvníci se-
tkávají s  obcí Zastávka. Jsme 
si vědomi těchto skutečností, 
a  proto bychom chtěli úpra-
vami příslušných prostor při-
spět jak ke  zlepšení komfortu 
cestujících, tak i k pomoci ná-
vštěvníkům obce při seznáme-
ní se Zastávkou a jejím okolím. 
Mělo by se jednat i  o  místo, 
kde budeme moci prezentovat 
historii obce, hornictví, sou-
časnost Zastávky a  především 
práce našich šikovných spolu-
občanů, žáků a  studentů. Tře-
ba budeme tímto krokem in-
spirovat i  České dráhy, které 
také přistoupí k  rekonstrukci 
nádraží tak, aby se tato budo-
va svým zázemím blížila roku 
2015 více než době při zahájení 
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VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 17. 12. 2014

železnice před 160  lety. Jsem 
rád, že si zastupitelstvo obce 
uvědomuje, že železnice je 
o  dobré čtvrtstoletí starší než 
obec Zastávka a  že obec ne-
sporně vznikla i  díky ní. Vě-
řím, že tato výrazná změna 
pomůže jak železnici, tak pře-
devším cestujícím.

Vážení spoluobčané,
je před námi barevné roční 

období a jak doufám, tak i celá 
řada zajímavých akcí, při kte-
rých bychom se mohli potkat. 
Přeji Vám, aby Vám především 
sloužilo zdraví, měli jste okolo 
sebe co nejčastěji svoje blízké 
a  těšili se z  úspěchů v  rodině 

i  v  zaměstnání. A  mimocho-
dem stejně jako naslouchá-
ní, tak i  těšení se dělá nejlépe 
společně…

Krásné dny Vám přeje 
Petr Pospíšil, 
starosta obce

I. ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 17. 12. 2014
2. plán činnosti finančního výboru na 1. polo-

letí 2015
3. rozpočtové opatření č. 12/2014 obce Zastávka
4. přílohu č.  2 k  Obecně závazné vyhlášce 

č. 2/2012 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů

5. provedení projekčních a  inženýrských pra-
cí na  řešení dopravní situace v  centru se 
společností Viadesigne  s.r.o. Břeclav a  uklá-
dá místostarostovi obce jednat s  firmou 
Viadesigne  s.r.o. Břeclav v  oblasti přípravy 
investičních akcí zaměřených na zkvalitnění 
bezpečnosti silničního provozu na  pozem-
ních komunikacích v  obci a  úpravy středu 
obce Zastávka

6. Ceník poskytovaných služeb obce Zastávka 
na rok 2015 

7. nájemní smlouvy na  dobu určitou od  1.  1. 
2015 do 31. 12. 2015

a) Stará osada 9,11
b) Hutní osada 14
c) Martinská osada 76, 77, 573, 575

8. nájemní smlouvu na  dobu určitou od  1.  1. 
2015 do 30. 6. 2015.

a) Stará osada 9, byt. č. 7,2
b) Martinská osada 574

9. rozpočet obce Zastávka na rok 2015 
10. přílohu č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 o  odstra-

ňování a  separaci odpadu v  obci Zastávka 
pro rok 2015, uzavřenou mezi obcí Zastávka 
a firmou KTS Ekologie s.r.o.

11. Dodatek ke  Smlouvě o  vkladu majetku 
do hospodaření, jehož předmětem je změna 
způsobu vedení majetku obce, který je vložen 
do hospodaření Svazku

12. smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene mezi obcí Zastávka a  E.ON 
na  stavbu s  názvem „Zastávka, Sportovní, 
přepojení kab. NN“

13. prodloužení podnájemní smlouvy na  byt 
č.  3 v  č.  p.  79 mezi paní J.  A. a  paní M.  S. 
do 31. 12. 2015

14. aktualizaci odpisového plánu obce Zastávka 
na rok 2014

15. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v prvním pololetí 2015: 28. 1.; 25. 2.; 25. 3.; 
29. 4.; 27. 5.; 24. 6. 2014 v 17.00 hodin

16. doporučení hodnoticí komise a  souhla-
sí s  vybraným uchazečem, který se umístil 
na  1.  místě, č.  3 Moravská stavební unie  – 
MSU  s.  r.  o., Jižní nám.  7/7, 619  00 Brno  – 
Dolní Heršpice, IČ: 48529303
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17. vydání rozhodnutí o  výběru nejvhodnější 
nabídky a  pověřuje starostu obce k  vydání 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – 
akce Zateplení objektu ZUŠ v obci Zastávka

18. znění smlouvy o  dílo, kterou předložil ví-
tězný uchazeč akce Zateplení objektu ZUŠ 
v obci Zastávka a současně pověřuje staros-
tu obce po uplynutí lhůty pro podání námi-
tek i  k  uzavření smlouvy o  dílo s  vítězným 
uchazečem

19. prominutí dlužného poplatku z  prodlení 
k  17.  12. 2014 za  dlužný nájem a  za  platby 
spojené s  užíváním bytu, které jsou vedeny 
v účetnictví ve výši 4 742,60 Kč (paní E. P), 
neboť došlo k úhradě dlužných částek

20. dodatek k  pojistné smlouvě mezi obcí 
Zastávka a  ČPP (zařazení nemovitosti 
č. p. 105)

21. prominutí nájemného za  pronájem 
Dělnického domu v  roce 2015 u  příležitos-
ti konání společenských akcí (ples, schůze) 
pro organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři 
Zastávka, Občanské sdružení mažoretky 

Anife Rosice, Svaz tělesně postižených 
Rosice, KSČM Zastávka, TJ Čechie Zastávka 
a  Svazu neslyšících a  nedoslýchavých v  ČR, 
oblastní organizace Brno-venkov.

II. ZO bere na vědomí:
1. informaci o  činnosti Mikroregionu 

Kahan dso, Regionální úzkorozchodné želez-
nice o. p. s., KTS Ekologie s. r. o., Svazku vo-
dovodů a kanalizací Ivančice

2. záměr prodeje pozemku p.  č.  133/15, 
p. č. 133/16 a p. č. 133/20

3. plán inventur obce Zastávka na rok 2014.

III. ZO ukládá:
1. předsedům výborů a komisí pořizovat zápisy 

z jednání a předávat je starostovi obce
2. předsedům komisí a výborů předat starostovi 

kontakty na členy výborů a komisí
3. starostovi obce zveřejnit termíny jednání 

Zastupitelstva obce Zastávka na  1.  pololetí 
2015 způsobem v místě obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 28. 1. 2015
I. ZO schvaluje:

1. program zasedání zastupitelstva obce konané-
ho dne 28. 1. 2015

2. Nájemní smlouvu č.  2937300114 mezi 
Českými drahami a. s. a obcí Zastávka, jejímž 
předmětem je nájem prostor, které se nachá-
zejí na  pozemku p.  č.  767 a  na  něm umístě-
né budově č. p. 36 a na pozemku p. č. 768/2 
a na něm umístěné budově bez č. p. a části po-
zemku p. č. 768/1 vše v k. ú. Zastávka a pově-
řuje starostu obce jejím podpisem

3. rozpočtové opatření č. 1/2015 obce Zastávka
4. poskytnutí finančních prostředků z  rozpoč-

tu obce FKM Kahan (100 000  Kč), Domov 

pro seniory (40 000  Kč), TJ  Čechie Zastávka 
(250 000  Kč), Regionální úzkorozchodná že-
leznice (60 000 Kč)

5. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na pozemky p. č. 184, 198/1, 
1038/1, 988/1 v  souvislostí s  akcí: Zastávka, 
Havířská, rek. NN  – kabel NN  + pojistková 
skříň + rozpojovací skříň a pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy

6. odpisový plán obce Zastávka na rok 2015
7. uzavření licenční smlouvy o veřejném provo-

zování VP_2014_239914 mezi obcí Zastávka 
a  OSA  – Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z. s.



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ    7

II. ZO bere na vědomí:
1. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 

a komisí starosty obce
2. poskytnutí finančních prostředků z  rozpočtu 

obce Sokol Zastávka (25 000 Kč), HC Zastávka 
(25 000 Kč), Svaz neslyšících (10 000 Kč), Svaz 
tělesně postižených MO  Rosice (10 000  Kč), 
Klub důchodců Zbýšov (2 000 Kč), Zahrádkáři 
Zastávka (10 000 Kč), Klub seniorů (30 000 Kč), 
pobočný spolek zdravotně postižených 
Brněn ska Zbýšov (1 000  Kč), mažoretky Anife 
(3 000 Kč)

3. informaci o činnosti Mikroregionu Kahan dso, 
Regionální úzkorozchodné železnice  o.  p.  s., 
KTS Ekologie s.r.o., Svazku vodovodů a kana-
lizací Ivančice.

4. záměr prodeje p. č. 115/4, zahrada, o výměře 
220 m2

5. záměr prodeje parcel č. 123/10 až 123/26 dle 
geometrického plánu č. 1042-320/2014

6. záměr propachtovat část pozemku p.  č.  986, 
zahrada, o výměře 238 m2.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 – příjmy
Daň z příjmu fyzických osob 5.600.000 Kč

Daň ze samostatné výdělečné činnosti 200.000 Kč

Daň z kapitálových výnosů 600.000 Kč

Daň z příjmů právnických osob 5.900.000 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obec 800.000 Kč

Daň z přidané hodnoty 12.000.000 Kč

Poplatek za komunální odpad 1.230.000 Kč

Poplatek ze psů 100.000 Kč

Poplatek za užívání veřejných prostranství 10.000 Kč

Poplatek ze vstupného 1.000 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity 10.000 Kč

Správní poplatky 50.000 Kč

Daň z nemovitosti 1.600.000 Kč

Podnikání a restrukturalizace v zemědělské půdě 111.000 Kč

Činnosti knihovnické 15.000 Kč

Rozhlas a televize 800.000 Kč

Zájmová činnost v kultuře 60.000 Kč

Sportovní zařízení v majetku obce 100.000 Kč

Nebytové hospodářství 410.000 Kč

Komunální služby 630.000 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300.000 Kč

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 20.000 Kč

Činnost místní správy 30.000 Kč

Obecné příjmy z finančních operací 10.000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 30.587.000 Kč
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 – výdaje
Ozdravování hospodářských zvířat 20.000 Kč
Silnice 1.400.000 Kč
Záležitosti pozemních komunikací 750.000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy 177.400 Kč
Pitná voda 112.600 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod 1.368.900 Kč
Ostatní záležitosti spojů 105.000 Kč
Předškolní zařízení 730.000 Kč
Základní školy 2.270.000 Kč
Školní stravování 270.000 Kč
Školní družiny a kluby 200.000 Kč
Základní umělecké školy 1.560.000 Kč
Činnosti knihovnické 608.500 Kč
Pohřebnictví 11.000 Kč
Rozhlas a televize 420.000 Kč
Záležitosti sdělovacích prostředků 275.000 Kč
Zájmová činnost v kultuře 821.000 Kč
Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 590.000 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce 1.210.000 Kč
Tělovýchovná činnost j. n. 500.000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže 540.000 Kč
Bytové hospodářství 50.000 Kč
Nebytové hospodářství 550.000 Kč
Veřejné osvětlení 800.000 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 3.630.500 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 40.000 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů 1.200.000 Kč
Sběr a svoz ostatních odpadů 1.405.000 Kč
Péče o vzhled obce 125.000 Kč
Domovy důchodců 40.000 Kč
Ochrana obyvatelstva 20.000 Kč
Ostatní záležitosti civilní připravenosti 2.000 Kč
Požární ochrana – dobrovolná část 918.000 Kč
Zastupitelstva obcí 1.628.000 Kč
Činnost místní správy 4.384.000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 520.000 Kč
Pojištění funkčně nespecifikované 150.000 Kč
Finanční operace 900.000 Kč
Ostatní činnosti 285.000 Kč
CELKEM VÝDAJE 30.587.000 Kč
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Nyní tedy krátce k  součas-
né realitě. Uprchlický tábor 
v  Zastávce pracuje v  režimu 
přijímacího střediska a  tento 
režim se nebude měnit. V na-
šem zařízení budou dočasně 
umístěni pouze žadatelé, kteří 
čekají na  předání do  Maďar-
ska, které rozhoduje o  jejich 
žádosti o  udělení mezinárod-
ní ochrany. Do  přijímacího 
střediska nebudou umístění 

žadatelé přímo, ale vždy až 
poté, co byli umístěni v  za-
řízení v  Bělé pod Bezdězem. 
V  zařízení v  Zastávce budou 
umisťováni pouze ti žadate-
lé, kteří tvoří rodiny s  dětmi 
a  mají být předáni do  jiné-
ho státu EU, v našem případě 
tedy do Maďarska. Na umístě-
ní těchto žadatelů byl vyčle-
něn jeden objekt o  kapacitě 
cca 85 lůžek.

Vzhledem k  tomu, že se 
nemění status přijímacího 
střediska, tak i  nadále budou 
žadatelé pobývat pouze v pro-
storách střediska a nebude jim 
umožněno opuštění střediska. 
K zajištění ostrahy objektu byl 
významně navýšen počet po-
licistů a bude zlepšena i ostra-
ha objektu dalšími systémy.

Na základě jednání s ředite-
lem správy uprchlických zaří-
zení bylo potvrzeno, že se jed-
ná o  dočasné opatření, jež by 
mělo platit cca do  září letoš-
ního roku. Pan ředitel rovněž 
přislíbil poskytování aktuál-
ních informací vedení obce.

V  případě dalších dotazů 
se na  mne můžete kdykoliv 
obrátit.

Petr Pospíšil, starosta obce

UPRCHLICKÝ TÁBOR 
V ZASTÁVCE – JARO 2015

PŘÍJMY:

IV. čtvrtletí roku 2013 .....................15 336 Kč
I. čtvrtletí roku 2014 ........................15 912 Kč
II. čtvrtletí roku 2014 ......................22 472 Kč
III. čtvrtletí roku 2014 .....................29 968 Kč
CELKEM ......................................83 688 Kč

VÝDAJE:

Veřejné osvětlení – oprava .............23 962 Kč
Záležitosti pozemních komunikací – 
údržba a oprava ...............................59 726 Kč
 
CELKEM ......................................83 688 Kč

Použití příspěvku k částečné úhradě nákladů obce 
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením v roce 2014
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

Petr Pospíšil, starosta obce

V současné době je v našem uprchlickém 
táboře dočasně změněná situace. 
Předpokládám, že máte ze slova 
„dočasně“ stejně nepříjemný pocit jako 
já. Jako beznadějný optimista však 
tentokrát věřím tomu, že vedení resortu 
ministerstva vnitra dostojí svým slibům.
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Obec Zastávka má v součas-
né době asi 2557 občanů, kteří 
zde mají hlášeno trvalé bydliště. 
Poplatek za odpad v roce 2014 
řádně uhradilo 91 % poplat-
níků, kdy byla vybrána částka 
1 213 068 Kč. Z tohoto je zřej-
mé, že poplatek neuhradilo 9 % 
občanů, kterým tato povinnost 
vyplývá jak z  obecně závazné 
vyhlášky, tak i ze zákona, a pro-
to je proti nim zahájeno říze-
ní ve  smyslu vymáhání tohoto 
povinného poplatku. I když se 
vcelku jedná o velmi malé pro-
cento dlužné částky, pro obec 
je v oblasti odpadového hospo-
dářství každá koruna důležitá. 
Jen pro představu si dovolím 
proti vybrané částce za  odpad 
zmínit náklady na  jeho likvi-
daci. V obci je na osmi místech 
rozmístěno celkem 27  kontej-
nerů na  papír, 36  kontejnerů 
na plast, 11 kontejnerů na čiré 
sklo a  12  kontejnerů na  sklo 
barevné. Samozřejmě, že zmí-
něné komodity se ukládají také 
ve  sběrném středisku odpadů, 
které máme zřízené na  ulici 
Havířská. Náklady na svoz tří-
děného odpadu v roce 2014 či-
nily 588 361 Kč. Zisk z násled-
ně vytříděných komodit pak 

činil 311 950 Kč. Toto je první 
částka a  také nejvyšší, mimo 
příjem za poplatky, která přiby-
la do obecního rozpočtu mimo 
stanovený poplatek. Dalším 
příjmem bylo získání 14 235 Kč 
za sesbírané elektrozařízení, ja-
kými jsou obrazovky, ledničky, 
pračky a  ostatní drobné elekt-
rospotřebiče. Tímto však veš-
keré příjmy končí a  již zbývají 
pouze výdaje.

Za rok 2014 bylo v obci Za-
stávka svezeno celkem 530 tun 
směsného komunálního odpa-
du, což je svoz popelnic, dále 
bylo ze Sběrného střediska od-
padů na  ulici Havířská odve-
zeno 150  tun objemného od-
padu, 210  tun stavební suti, 
4,5  tuny pneumatik a  1  tuna 
nebezpečného odpadu. V  ob-
lasti svozu biologicky rozloži-
telného odpadu obec Zastávka 
investovala do  nákupu nádob 
na tento odpad 106 000 Kč, kdy 
nakoupila 120 vlastních nádob 
a dalších 148 nádob získala zá-
půjčkou od  firmy KTS  Eko-
logie  s.  r.  o. Všechny tyto ná-
doby byly zdarma rozdány 
do  domácností, jako podpo-
ra třídění tohoto druhu odpa-
du. V  rámci svozu biologicky 

rozložitelného odpadu bylo 
ze sběrného střediska odveze-
no 60  tun a z domácností pak 
135  tun tohoto odpadu, což 
činilo náklady 234 500 Kč. Po-
kud sečteme tedy všechny ná-
klady na  odpadové hospodář-
ství, které byly v roce 2014 obcí 
Zastávka vynaloženy na  likvi-
daci odpadů, dojdeme k celko-
vé částce 2 336 740 Kč. Příjmy 
z  poplatků a  třídění odpadů 
činily 1  525  018 Kč. Rozdíl, 
který nám mezi příjmy a  vý-
daji vznikl, je něco málo přes 
800 000 Kč. Toto je částka, kte-
rou obec ze svého rozpočtu do-
plácí na  zajištění odpadového 
hospodářství. K tomuto rozdí-
lu bychom mohli ještě připo-
čítat ostatní náklady, jakými 
jsou práce technické čety při 
úklidu veřejných prostranství 
znečištěných nezodpovědný-
mi občany, vyvážení odpadko-
vých košů, úklid psích exkre-
mentů z travnatých ploch, kde 
po  svých mazlíčcích majitelé 
zapomněli na  slušnost ukli-
dit to, co jejich pejsek v  trá-
vě po  sobě zanechal. Nicméně 
takhle moc rozpitvat odpadové 
hospodářství není smyslem to-
hoto článku.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V ROCE 2014
Odpadové hospodářství je velmi diskutovaná oblast v každé obci. Každého občana asi zajímá, kam 
jsou investovány peníze z poplatku za odpad, který je povinen každý rok uhradit obci. V naší obci 
je tento poplatek stanoven obecně závaznou vyhláškou a jeho výše činí 500 Kč za občana, případně 
za nemovitost, která je využívána k rekreaci.
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Hlavním smyslem bylo se-
známit Vás, milí spoluobča-
né, s  tím, kolik se v  naší obci 
za  rok vyprodukuje odpadu, 
kolik na  jeho likvidaci přispí-
váte úhradou poplatku za  od-
pad a kolik je investováno ještě 
navíc z rozpočtu obce. Celkově 
se rozhodně nejedná o  malou 
částku, vlastně se jedná o mili-
ony korun. Na  druhou stranu 

ale se mnou budete jistě sou-
hlasit, že při představě, že by-
chom měli uvedené množství 
odpadu vyvezené na  černých 
skládkách někde v  lese, v  sil-
ničních příkopech a  kdovíkde 
ještě, jsou finanční prostředky 
do  odpadového hospodářství 
rozumnou investicí.

Na  závěr této zprávy o  na-
kládání s  odpady v  naší obci 

mi dovolte ještě jedno podě-
kování. Poděkování všem Vám, 
kteří odpad třídíte, ukládáte ho 
tam, kam patří, neděláte černé 
skládky, neznečišťujete veřejná 
prostranství, uklízíte po  svých 
pejscích, dbáte na  čistotu ko-
lem svého domu a  děláte tak 
Zastávku krásnější. 

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce

Jedna rozčílená občanka naší 
obce se dokonce přišla zaměst-
nanců obce zeptat: jsou na sebe 
hrdí, že pokáceli strom, který 
nikomu více jak 50  let neva-
dil?! Ona to vlastně ani neby-
la otázka, spíše výčitka, kterou 
paní pronesla pohrdavým tó-
nem. A  svým způsobem mne 
ale donutila seznámit veřejnost 
s důvodem, proč kácení stromů 
v  obci probíhá. Zmíněná paní 
měla pravdu v  tom, že ve  vět-
šině případů pokácené stromy 
na svém místě stály několik de-
sítek roků. Nechci polemizovat 
o  tom, jestli to bylo 50 nebo 
100  let. Je však jisté, že tomu 
bylo doopravdy hodně dlouho. 

Důkazem toho byl nejenom je-
jich vzhled, ale především stav.

Pokud se jedná o  lípy u tak-
zvaného „Bendlova domu“, 
tak nejenom že tyto stromy 
byly staré, ale především suché 
a svým stavem ohrožovaly bez-
pečnost chodců, kteří se pod 
nimi pohybovali po  přilehlém 
chodníku. Je mi jasné, že řada 
občanů si řekne, že stromy vy-
padaly mohutně a  v  pořádku, 
ale realita je úplně jiná. Pokud 
by měl někdo zájem, velice rád 
mu ukážu fotodokumentaci, 
jak kmeny vypadaly po pokáce-
ní. Že tyto stromy již držely si-
lou vůle a bylo otázkou krátké-
ho času, kdy spadnou a možná 
někoho minimálně zraní. To-
hle byl hlavní důvod, proč byly 
stromy pokáceny.

Já sám jsem se před rokem 
účastnil zásahu hasičů na  na-
šem přestupním terminálu 
IDS, kde úplně stejně zdra-
vě vypadající strom kaštanu 
spadl na  přistavený autobus 

a  způsobil zranění jedné ženy 
a dítěte, zatímco v autobuse se-
děly a čekaly, až pojedou domů. 
Věřte, že to není příjemný pocit 
zasahovat u  takovéto události, 
když víte, že se jí dalo předejít. 
A  tak si pokládám otázku sám 
pro sebe: stojí nám za to nechat 
starý strom stát na  svém mís-
tě do úplného rozpadu, kdy by 
mohl někoho zranit, případ-
ně ukončit něčí život? Za  sebe 
odpovídám jasné Ne! To radě-
ji za  jeden starý stoletý strom 

Proč se kácí stromy v obci?
Takhle nějak by mohla znít 
otázka ze strany občanů, 
kteří si všimli, že pracovníci 
technické čety obce 
a místní hasiči v posledních 
měsících provedli pokácení 
několika stromů v naší obci.
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vysadím dva mladé, které ne-
budou nebezpečné. Dalším dů-
vodem pro kácení stromů pak 
bylo jejich umístění, kdy nejen 
tvořily překážku pro samotné 
chodce, kteří po chodníku cho-
dí, ale také bránily například 
zimní údržbě, kdy se jen hor-
ko těžko okolo nich protáhla 
technika zajišťující tuto nutnou 
údržbu.

Další místem kácení bylo ko-
ryto potoku Habřina v  lokalitě 
Martinská osada, kde proběhlo 
odstranění stromů a náletových 
dřevin, které hrozily pádem 

na  přilehlé elektrické vedení 
a cestu, kde se pohybují občané. 
I jejich stav a vzhled jasně uka-
zoval, že své produktivní roky 
mají za  sebou. I  když takové-
ho kácení bylo hodně, pořád je 
třeba v  něm bohužel pokračo-
vat. Jistě mi dáte za pravdu, že 
když se projdete po  naší obci, 
i  řada ovocných stromů na ve-
řejných prostranstvích je již sta-
rých a nemocných. O plodnos-
ti a  vzhledu není třeba mluvit 
už vůbec. Takovéto stromy na-
jdete například v  korytě poto-
ka Habřina právě u  „Bendlova 

domu“ nebo na  ulici Bezručo-
va. A  i  když se nám to nelíbí, 
je třeba i  tyto stromy vykácet 
a  nahradit je novou výsadbou. 
A ve výčtu takovýchto stromů, 
které jsou nebezpečné anebo 
suché a je třeba je pokácet, bych 
mohl pokračovat. Do  rozsa-
hu kácení také zasáhla potřeba 
budování nových parkovacích 
míst, jako například u bytového 
domu č.  p.  261 anebo na  ulici 
Bezručova.

Celou problematiku odstra-
ňování stromů poctivě a  pra-
videlně řeší komise životního 
prostředí, která návrhy na  po-
kácení stromů předkládá za-
stupitelstvu obce a  to je pak 
následně schvaluje. Samozřej-
mostí je, že za  všechny poká-
cené stromy bude provedena 
náhradní výsadba a to ne v roz-
sahu za  jeden pokácený strom 
nový, ale naopak jich bude vy-
sázeno více, než jich bylo po-
káceno. Již v  minulých letech 
jsme provedli vysázení nových 
lip na  ulici Lípová a  v  parku 
u  sportovního areálu. S  výsad-
bou chceme pokračovat i  na-
dále. Vedení obce má v  plánu 
jak z vlastních finančních pro-
středků, tak i  z prostředků na-
příklad nadace ČEZ realizovat 
novou výsadbu stromů pře-
devším v  místech, kde kácení 
proběhlo. Naši snahou opravdu 
není stromy z obce zlikvidovat, 
ale pouze je obměnit za takové, 
které jsou pro  jednotlivá místa 
vhodné a hlavně bezpečné.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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Vážení spoluobčané, dlou-
ho jsem zvažoval, zda ten-
to článek vůbec psát a  jestli 
jej dát ke  zveřejnění do  naše-
ho Zpravodaje. Ale vzhledem 
k  posledním událostem pár 
minulých měsíců jsem si řekl: 
proč ne?!

Parkování vozidel v  naší 
obci začíná být docela velkým 
problémem. Každá domácnost 
už dnes nevlastní pouze jed-
no auto, ale minimálně dvě 
a  někdy i  tři. Samozřejmě, že 
to chápu, taková je dnes doba 
a  životní standard to vyžadu-
je. Osobní auto je velký po-
mocník, který nám pomáhá 
urychlovat plnění každoden-
ních úkolů od dopravy do za-
městnání až po  zajištění na-
příklad nákupů. Ale každé 
plus má také své mínus. Dří-
ve když si někdo pořídil auto, 
postavil pro ně i garáž, aby mu 
na ně nepršelo. Vždyť pořízení 
auta byla dříve velká investice, 
v mnoha případech i na něko-
lik desítek let. Dnes se z  aut 
stal spotřební materiál, a  tak 
se k nim také chováme. Mini-
málně je postavíme, kdekoliv 
se nám to hodí a  kde potře-
bujeme. Nemyslím tím zapar-
kovaná vozidla na okraji míst-
ních komunikací, kde je další 
auto bez problémů objede, kde 
nezavazí, když někam potře-
buje vjet záchranná služba 

nebo hasiči. Myslím tím ta vo-
zidla, která jsou odstavována 
na chodnících, travnatých plo-
chách a jiných veřejností vyu-
žívaných prostranstvích.

V  prvé řadě takto zapar-
kované auto brání při prová-
dění zimní údržby, která se 

od  technické čety očekává. 
I  když majitel vozidla ví, že 
naši pracovníci odhrnují sníh 
v noci nebo brzy ráno, s klidem 
své auto postaví tak, že by tudy 
neprojela ani maminka s  ko-
čárkem, natož třeba náš trak-
tůrek s pluhem. Ať si ten sníh 

KDE (NE)PARKOVAT?
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odhází třeba hrablem?! Tenhle 
problém řešíme hlavně v  uli-
ci Kopečky, U Školy a na Staré 
osadě. To, že za bránou vjezdu, 
kde je vozidlo odstaveno a brá-
ní naši práci, je volno, majitele 
nebo majitelku vozidla vůbec 
nezajímá. Natož aby je zajíma-
lo, že třeba chodník kvůli jejich 

lhostejnosti nebude odhrnut 
a posypán a že si třeba soused 
na tom místě zlomí nohu. Však 
je to chodník obecní a obec je 
povinna zajistit údržbu. Ten-
to problém se ale neděje pou-
ze v zimním období, ale i třeba 
při jarním úklidu posypového 
materiálu.

Často se také setkávám 
s  tím, že vozidla parkují 
na  chodníku před rodinnými 
domy a  pak najednou přijde 
na obecní úřad žádost o opra-
vu, protože chodník je pro-
padlý, lidé zakopávají a drží se 
na něm po dešti kaluže a tudíž 
se po  něm nedá projít. Bohu-
žel intenzita takto rozježdě-
ných chodníků převyšuje ka-
pacity možností obce zajistit 
opravu těchto chodníků. To 
stejné platí i pro travnaté plo-
chy v  obci. I  tady řada řidi-
čů nepochopila, nebo možná 
z autoškoly zapomněla, že toto 
není místo pro odstavení je-
jich vozidla.

Dnes v  řadě míst obce 
máme trávníky od aut rozjež-
děné, všude plno bláta a vhled 
na ta prostranství je slušně ře-
čeno smutný a  nevábný. Chá-
pu, že se tak může občas stát, 
když je teplo, všude sucho, 
pevný povrch a  přijede nám 
návštěva, která nemá kde za-
parkovat a  na  trávníku auto 
stojí jen nějakou tu hodinku. 
Takovéto krátkodobé odsta-
vení vozidla dokážu pochopit. 
Nedokážu ale pochopit, jak 
může člověk před svým do-
mem, kde bydlí, každý den se 
na  to dívá, zaparkovat denně 
auto do  bláta, rozjezdit trav-
natou plochu a pak se celý rok 
dívat na to, jak šeredně to před 
jeho domem vypadá. Přitom 
to v  mnoha případech chtělo 
jen otevřít bránu na svůj poze-
mek a zaparkovat auto tak, jak 
se sluší a patří.
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Do  kategorie špatného par-
kování také patří bezohled-
né využití parkovacích míst 
na  parkovišti. Některým řidi-
čům nedělá problém zaparko-
vat svoje osobní vozidlo i s vle-
kem přes čtyři parkovací stání, 
a to i za cenu, že tato parkova-
cí místa jsou rezervována pro 
pacienty zubního lékaře. Chtěl 
bych vidět reakci tohoto řidiče, 
kdyby on sám spěchal k zuba-
ři s bolestí zubů a neměl díky 
obdobnému chování jiného 
řidiče kde zaparkovat. To by 
byla asi pořádná sprška na-
dávek. Možná tak velká, jako 
když si jeden náš občan stěžo-
val na parkující auta, postave-
ní kontejneru na  stavební suť 
a ostatního materiálu na chod-
níku na přestupním terminálu 
a já jsem požádal Městskou po-
licii Rosice o sjednání nápravy.

Policisté řádně pány řidiče 
upozornili na  to, že tam ne-
smějí parkovat a  oni vozidla 
tedy odstavili. Ale druhý den 
namísto na  chodník svá vozi-
dla postavili na přilehlou trav-
natou plochu. Zřejmě si řekli: 
my tady nebydlíme a až prove-
deme rekonstrukci bytového 
domu, víc už nás tady nikdo 
neuvidí… co na  tom, že jsme 
rozjezdili travnaté prostran-
ství, naše kontejnery poničily 
chodník, vždyť my tady pře-
ce bydlet nebudeme. Tento-
krát nápravu městská policie 
provedla sama bez požádání 
a  auta opět zmizela na  místo, 
kam patří. Ale bylo potřeba 
satisfakci. Ta byla provedena 

bezodkladně a  ihned, jakmile 
naši zaměstnanci prováděli za-
metání chodníku v tomto pro-
storu. Samozřejmě jak jinak 
než křikem na všechny ostatní 
spolupracovníky, aby na chod-
níku a  trávě neparkovali, ji-
nak na ně bude místostarosta, 
slušně řečeno, žalovat a  pošle 
na  ně policii. Provedení této 
odplaty mě ani tak nepřekva-
pilo, jako to, že nespokojenými 
pány řidiči jsou občané naší 

obce. Každý jsme holt něja-
ký… třeba ty pány vůbec ne-
překvapí, až jim někdo neši-
kovně zaparkuje auto na  trávě 
anebo uloží kontejner na  sta-
vební suť na  chodník před je-
jich domem.

Ještě že těch, co jim záleží 
na vzhledu jejich okolí, je více. 
A ostatní třeba napraví pokuta 
za špatné parkování.

Zdeněk Milan, 
místostarosta obce
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V  plánech na  další rozvoj 
obce v  tomto volebním obdo-
bí vycházíme z toho, co se po-
dařilo udělat v  minulém ob-
dobí. Cílem práce stávajících 
zastupitelů by měly být ak-
tivity, které budou směřovat 
k  zachování, obnově a  údrž-
bě zástavby, zkvalitnění tech-
nické infrastruktury a  ko-
munikací, úpravě veřejných 
prostranství, rozvoji školství, 
zdravotnictví, kultury a  spole-
čenského života v obci. Celkem 

jsou navrhované aktivity roz-
děleny do sedmi oblastí. 

Pro komisi životního pro-
středí je to přímo bod čís-
lo 7.  Péče o  životní prostře-
dí, trvale udržitelný rozvoj 
a  územní systém ekologické 
stability.

Co to obnáší pro práci členů 
komise? Podporovat aktivity 
směřující ke zlepšení péče o ži-
votní prostředí, podpora zkva-
litňování separace odpadů; 
pokračovat v  péči o  lesopark; 

postupně obnovovat zele-
né plochy na  katastru obce. 
V  jednotlivých lokalitách, po-
dle potřeby, nahrazovat ne-
vhodné stromy novými – jejich 
výsadbou.

Budeme podporovat další 
rekonstrukce nevyhovujících 
částí místní kanalizace, které 
nemohly být zahrnuty do  vel-
ké investiční akce ukončené 
v roce 2014.

Chceme hledat možnosti pro 
zkvalitnění vybavení sběrného 
dvora a  občanům tak nabízet 
další možnosti třídění odpa-
dů. Plánujeme více se zamě-
řit na osvětu v  této oblasti ne-
jen ve školách, ale i pro ostatní 
občany.

Připravovat materiály týka-
jící se péče o  zeleň a  stromy 
v obci, využívat dotací pro zmí-
něnou novou výsadbu, to bude 
také jeden z úkolů pro komisi.

Obec má za  povinnost sta-
rat se o koryto potoku Habřina 
a v neposlední řadě se staráme 
o  prostranství na  přestupním 
terminálu u nádraží.

Náplň práce pro členy komi-
se životního prostředí je tedy 
bohatá. Možná už jste některé 
aktivity zpozorovali i Vy.

PROGRAM OBNOVY PRO OBEC 
ZASTÁVKA NA OBDOBÍ 2015–2018
Program obnovy je strategický materiál, který schválilo zastupitelstvo 
na svém únorovém zasedání a v názvu slovo obnova vystihuje hlavní cíl 
materiálu.
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Uklizená část koryta po-
toka v  prostoru u  nádra-
ží za  mostem v  Nové osadě. 
Odstraňování stromů, kte-
ré jsou nebezpečné tím, že 
při větru z  nich padají vět-
ve, brání údržbě chodníků, 
jsou tak prohnilé, že hro-
zí spadnutím. Zpevňování 
prostranství pro kontejne-
ry na  Havířské ulici (pokra-
čovat budeme v  Nové osadě 
u  mostu), úklid zarostlého 
dvora za „Bendlákem“ a jeho 
úprava. Za každý strom, kte-
rý se musí pokácet, bude vy-
sazován nový. 

Líbí se Vám staré, nemocné 
švestky u  koryta potoka přímo 
ve  středu obce? Stromy, které 
stojí podél hlavní silnice, jejichž 
padající větve ohrožují nejen ob-
čany, ale i elektrické vedení? Je-
jich odstraněním se rozšíří op-
tický vzhled ulice a nové stromy 
se objeví v  zeleném pásu za  ži-
vým plotem blíž k  pomníku. 
Líbí se Vám nepořádek u  sběr-
ných míst s  kontejnery? Určitě 
nechcete chodit po  nerovných 
chodnících…

Jsme si vědomi toho, že ne 
se vším bude každý občan sou-
hlasit, ale věříme, že čas nám 

dá za pravdu, že tato práce při-
nese svoje výsledky v  budouc-
nosti. Uvítáme proto všechny 
dobré nápady a  náměty od  ob-
čanů naší obce, protože svoji uli-
ci, místo v okolí Vašeho bydliš-
tě znáte přece nejlépe Vy! Máte 
představu co by se dalo zlepšit, 
jak to udělat?

Tak se přidejte k nám se svými 
podněty a předávejte je členům 
naší komise nebo na obecní úřad 
místostarostovi obce. Děkujeme 
a těšíme se na spolupráci.

Jaroslava Baštařová, 
předsedkyně komise ŽP 

obce Zastávka

Zdroj: Policie České republiky, obvodní oddělení Rosice

Ze zprávy o bezpečnostní situaci v obci Zastávka za rok 2014

Celkem bylo v roce 2014 v obci Zastávka spácháno 42 trestných činů, přičemž u 22 trestných 
činů byl zjištěn pachatel.

Krádeže vloupáním do firem a garáží 3 případy

Krádeže vloupáním do rodinných domů 8 případů

Krádeže prosté 10 případů

Podvodné jednání 4 případy

Odcizení motorových vozidel 1 případ

Řízení vozidel pod vlivem návykové látky 6 případů

Ostatní trestná činnost 10 případů

Celkem bylo v roce 2014 v obci šetřeno 291 přestupků, z čehož byl u 272 přestupků zjištěn 
pachatel.

Přestupky proti majetku 10 případů

Řízení vozidel pod vlivem návykové látky 6 případů

Přestupky proti občanskému soužití 8 případů

Přestupky proti veřejnému pořádku 2 případy

Přestupky v dopravě 265 případů
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MUDr.  Karel Sláma se na-
rodil 4.  prosince 1924 v  Brně. 
Radostné dětství prožíval v uči-
telské rodině do  svých 13  let, 
kdy mu zemřela maminka. Stu-
doval gymnázium, které ukon-
čil v  roce 1943, tedy v  době 
okupace a  ihned byl nasazen 
na  práci do  továrny leteckých 
motorů v  Kuřimi. Po  těžkém 
náletu na  Kuřim byla výroba 
přesunuta do  Brodku u  Pře-
rova. V  Brodku musel bydlet 
v  kozím chlévě, protože uby-
tovna patřící továrně byla plná 
štěnic. V  této době byl jeho 
otec – učitel udán gestapu a půl 
roku vězněn v  koncentračním 
táboře v  Brně v  ulici Pod  Kaš-
tany. Velkým štěstím bylo, že se 
udání nevyšetřilo, jeho otec byl 
propuštěn, ale o  práci ve  ško-
le přišel. Další z  rodiny Slámů, 
Karlovi bratranci, byli deporto-
váni do  koncentračního tábo-
ra v Dachau, kde strávili pět let 
svého života.

V  roce 1945 začal Karel Slá-
ma studovat medicínu na  Ma-
sarykově univerzitě v Brně. Bě-
hem studií se zabýval atletikou 
a  v  roce 1946 začal veslovat 
v  Moravské Slávii, kde se také 
seznámil se svou budoucí man-
želkou Vlastou Horákovou.

Bohužel přišel rok 1948 
a  s  ním spojené protesty 

studentů proti tehdejším pomě-
rům v zemi. Prvních protestů se 
také účastnil Karel Sláma, který 
nesouhlasil s  vyhozením ma-
jora Šofra z  VUT. Na  tyto stu-
denty byli vysláni dělníci z  br-
něnské Zbrojovky. Studentům 
se podařilo utéci, byli totiž včas 
informováni. Další demon-
strace se konala 28.  října 1948 
k  výročí vzniku Českosloven-
ska, na  dnešním Moravském 
náměstí u  základního kamene 
pomníku TGM. Této demon-
strace se také účastnil Karel Slá-
ma se svou budoucí manželkou. 
Účastníci demonstrace okusili 
pendreky a  zatýkání. Karel se 
svou dívkou byli toho ušetřeni, 
odešli totiž po projevech domů. 
V  této době byl otec Karla po-
druhé vyhozen ze školy a  jeho 
bratranec byl sedm let vězněn 
v  Jáchymově. Problémům neu-
nikl ani Karel, na  kterého měl 
uliční výbor (Kamenomlýnská) 
připraveno udání, které poža-
dovalo jeho vyhození ze studia. 
Karel vyhazovu ze studia medi-
cíny unikl jen o vlásek díky jed-
nomu slušnému dělníkovi, kte-
rý hlasoval proti.

Dne 13. června 1950 byl Ka-
rel Sláma promován doktorem 
medicíny. Po  promoci byl dis-
lokován do  nemocnice ve  Ska-
lici na  Slovensku. Tím také 

skončila jeho možnost pokra-
čovat ve  sportovní činnosti  – 
veslování. Ze Skalice odešel 
na dvouletou vojenskou službu 
a  po  návratu z  vojenské služby 
byl překládán z místa na místo. 
V  roce 1951 se oženil a  v  roce 
1954 se mu narodil syn Pavel. 
Po  několika letech se konečně 
dostal na  OÚNZ Brno  – ven-
kov jako atestovaný plicní lé-
kař. Po  odchodu do  důchodu 
měl na  starosti nemocné hor-
níky rosicko-oslavanské uhelné 
pánve ve  zdravotním středisku 
v Rosicích.

V  roce 1981 zakoupil do-
mek v Zastávce u Brna, kam se 
po  jeho rekonstrukci přestěho-
val v  roce 1983. Do  roku 1990 
pracoval jako důchodce v  uč-
ňovské škole v Rosicích.

Po  listopadové sametové re-
voluci byli manželé Slámovi 
iniciátory založení Občanské-
ho fóra v Rosicích a v Zastávce. 
Oba se také zasloužili o obnove-
ní TJ Sokol Zastávka a navráce-
ní majetku, sokolovny a  sokol-
ského hřiště, TJ Sokol Zastávka. 
Soudní spor trval sedm let.

 MUDr.  Karel Sláma praco-
val ve výboru TJ Sokol Zastáv-
ka jako vzdělavatel a  kronikář. 
Organizoval v  Zastávce sokol-
ské dny, výstavy k výročí vzni-
ku ČSR a k výročím prezidenta 

ZASLOUŽILI SE O OBNOVENÍ 
SOKOLA V ZASTÁVCE
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Masaryka. Společně s výborem 
TJ Sokol Zastávka uspořádal ně-
kolik atletických soutěží míst-
ního významu. Dne 6.  března 
1996 přednesl u pomníku TGM 
na Komenského náměstí v Brně 
za přítomnosti primátorky měs-
ta Brna paní Lastovecké, členů 
Sokola, odbojářů a široké veřej-
nosti projev na téma: T. G. Ma-
saryk a Sokol.

Byl znalcem a  historikem 
Masarykova okruhu v  Brně 
a napsal o něm také zajímavou 
publikaci která je uložena v ar-
chívu Masarykova okruhu.

Obec Zastávka udělila v roce 
2009 MUDr.  Karlu Slámovi 
„Pamětní medaili“ za  zásluhy 
o rozvoj spolkového a politické-
ho života v obci a za obnovení 
činnosti Sokola v Zastávce.

MUDr.  Karel Sláma zemřel 
7. srpna 2009.

Dušan Lacko

T. G. Masaryk a Sokol

T. G. Masaryk, největší naše 
osobnost 20. století, se těšil hlu-
boké, trvalé úctě a  lásce svého 
národa. O  úctě k  němu svědčí 
čestný titul „Prezident Osvobo-
ditel“ a také ono známé, poně-
kud naivní, ale od srdce jdoucí 
„tatíček Masaryk“. Ale jen dvě 
složky národa měly čest a výsa-
du oslovovat Masaryka „bratře“. 

Byli to Sokoli a legionáři. Ostat-
ně velká část legionářů byla So-
koly a bratrství převzali, kromě 
jiného, právě od  Sokolů. T.  G. 
Masaryk byl Sokolem od  roku 
1884 až do konce svého života.

Kde hledat klíč k Masaryko-
vu sokolství? V  osobě dr.  Mi-
ro slava Tyrše. Setkali se osob-
ně jako profesoři filosofické 
fakulty České univerzity v Pra-
ze, kam přišel Masaryk z Vídně 

v  roce 1882 a  Tyrš byl habili-
tován v  témže roce jako do-
cent a  rok později jako profe-
sor umění a estetiky. Tyrš, který 
byl o 18 let starší než Masaryk, 
si dlouho své profesury neužil. 
Zemřel tragicky v  srpnu 1884 
v rakouských Alpách.

V  čem se shodovali Tyrš 
a Masaryk? Za prvé kladli oba 
důraz na  národní českou akti-
vitu, to jest – vyžadovali českou 

MUDr. Karel Sláma při výstavě k výročí 28. října 2004 v zastávecké sokolovně 
při rozhovoru s Mgr. Janem Šimsou

Projev MUDr. Karla Slámy při oslavách 
narození TGM v Brně 6. března 1996
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angažovanost v  práci, vědě, 
umění a politice. Za druhé při-
jali oba od Havlíčka Borovské-
ho jak jeho ostrou kritičnost, 
tak jeho metodu uskutečňování 
národního programu cílevědo-
mou, byť i drobnou kaž dodenní 
prací než hesly a hlásáním vše-
slovanství. Právě tímto chtěli 
povznést svůj národ k  rovno-
právnému členství evropského 
společenství.

Konečně Tyrše sblížila s Ma-
sarykem společná láska k  an-
tické kalokagathii, spojující 
zdatnost a krásu tělesnou a du-
ševní. Navíc Masaryk bystře 
rozpoznal, jak mnoho může 
pomoci realizaci národního 
programu Tyršem vybudova-
ná dobrá organizační struk-
tura Sokola. Masaryk vyzval 
Tyrše ke  spolupráci na  své re-
vue „Athenaeum“, ale předčas-
ná smrt Tyršova vše zhatila. 
V  nekrologu zhodnotil Ma-
saryk Tyrše takto: Tyrš přímo 
geniálním a  uměleckým poči-
nem harmonicky sloučil antic-
ký ideál krásy a dobra s naším 
národním programem, žáda-
jícím synthesi ušlechtilého češ-
ství s  čistým lidstvím. Tyrš vy-
tvořil sokolskou obec a vštípil ji 
tu sílu a mužnost, která se stej-
ně vyhýbá hrubosti a násilnosti 
jako i  sentimentalitě slabošské-
ho bratříčkování.

S  denní aktivitou sokolské-
ho života seznámil Masaryka 
17.  dubna 1884 člen Sokola 
Pražského a  zároveň starosta 
ČOS dr.  Schreiner. Sokol dal 
životní styl celé Masarykově 

rodině, bydlící tehdy na  Krá-
lovských Vinohradech. Bratr 
Tomáš Garrigue aktivně cvičil 
v družstvu starších mužů a ně-
jaký čas byl i  cvičitelem toho-
to družstva. Paní Charlota byla 
zakladatelkou dámského od-
boru jednoty. V  Sokole cvičili 
nejstarší dcera Alice a syn Jan 
a nejmladší Olga byla dokonce 
cvičitelkou. Od roku 1900, kdy 
se rodina přestěhovala na Smí-
chov, byl Masaryk členem So-
kola Malostranského a  zůstal 
jím až do své smrti.

Masaryk by nebyl profeso-
rem, kdyby nemyslel v  první 
řadě na  svoje studenty. Ve  své 
stati „O  úkolech českého stu-
dentstva“ (Athenaeum) jim 
navrhuje vstup do  Sokola, 
pěstování šermu, veslařství 
a  dalších sportů, ale i  zalo-
žení akademického pěvecké-
ho sboru. O  dva roky později 
(1888), ve  stati „Naše nynější 
krize“ píše Masaryk: Nejsmut-
nější okolností zdá se nám býti, 
že naši akademikové tak málo 
mají smyslu pro veliký význam 
Sokola. Po  našem soudu ze tří 
tisíc studujících všech vysokých 
škol měl by akademický sbor so-
kolský alespoň z  tisíce junáků 
být složený. Tím dostalo by se 
studentstvu žádoucí organizace 
navenek i v sobě samém. Veliké 
výhody takovéto organizace ne-
třeba doličovati, a proto doufá-
me, že upřímný návrh ten dojde 
povšimnutí.

Sám Masaryk, urostlý, vše-
stranně zdatný syn Moravské-
ho Slovácka, nejen „sokoloval“ 

až do  vysokého stáří, ale pěs-
toval i  v  té době počínající 
sporty: s rodinou chodil brus-
lit, podnikal výlety na  kole, 
rád šermoval, ještě v 65 letech 
se naučil jezdit na koni a  jako 
82letý jel na  koni při sokol-
ském sletu v  roce 1932. Mi-
mochodem navštívil všechny 
sokolské slety za  svého prezi-
dentování: slet v roce 1920 ješ-
tě se svojí paní.

Při VIII.  sletu v  roce 1926 
věnoval sokolskou vlajku 
s heslem „Pravda vítězí“.

Karel Čapek popisuje ve své 
vzpomínce na  T.  G.  M., jak 
80letý prezident ve své společ-
nosti se dovedl postavit na ruce 
jako svíčka. Píše o  něm: Sám 
o sobě řekl několikrát, že by ne-
mohl být bez tělocviku, bez „so-
kolování“, ale nevěřte mu, že to 
dělá jen pro své zdraví. Má an-
tický vztah k  fyzické síle a  ob-
ratnosti: rád ji vidí, líbí se mu, 
rozjařuje ho…

T.  G. Masaryk miloval své 
bratry Sokoly a  oni mu oplá-
celi  – stejně jako „brášci“ le-
gionáři – láskou a nezměrnou 
věrností. Ve  třech odbojích 
platili nejvyšší cenu – cenu ži-
vota, pamětlivi Tyršova Za ná-
rod i  svůj život klást. Nemohu 
zakončit tuto vzpomínku lépe 
než slovy Jana Masaryka, syna 
velkého otce, který v  březnu 
1948, den před svou smrtí, 
pronesl k delegaci přípravného 
výboru sokolského sletu 1948: 
Národ, jehož integrální součástí 
je myšlenka sokolská, se nemusí 
bát o svou budoucnost.
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„A“ muži TJ Čechie Zastáv-
ka zažili vynikající podzimní 
část sezóny. Po  první polovi-
ně sezóny se nachází na  prv-
ním místě s  nadějným ná-
skokem 10  bodů na  ostatní 

pronásledovatele. Během pro-
bíhající sezóny naši hráči oku-
sili pouze jedenkrát hořkost 
porážky a jedenkrát se se sou-
peřem rozešli smírně, ve zby-
lých zápasech své soupeře 

dokázali zdolat. Cesta za  vy-
sněným titulem a  následným 
postupem je ještě velice dlou-
há a náročná a stojí před námi 
řada zápasů (viz níže).

TJ Čechie Zastávka

MUŽI TJ ČECHIE ZASTÁVKA BOJUJÍ 
O HISTORICKÝ POSTUP DO I. A TŘÍDY

sobota 28. 3. 2015 15:00 (odjezd autobusu 13:15) Cvrčovice – ČECHIE
sobota 4. 4. 2015 15:30 ČECHIE – Blížkovice
sobota 12. 4. 2015 15:30 Rajhradice – ČECHIE
sobota 18. 4. 2015 14:00 ČECHIE – Tuřany
sobota 25. 4. 2015 16:00 (odjezd autobusu 13:45) Šatov – ČECHIE
sobota 2. 5. 2015 16:30 ČECHIE – Jezeřany
sobota 9. 5. 2015 16:30 (odjezd autobusu 14:30) Mikulov – ČECHIE
sobota 16. 5. 2015 16:30 ČECHIE – Zbýšov
neděle 24. 5. 2015 16:30 Újezd – ČECHIE
neděle 31. 5. 2015 16:30 ČECHIE – Chvalovice
sobota 6. 6. 2015 16:30 (odjezd autobusu 14:45) Horní Kounice – ČECHIE
sobota 13. 6. 2015 16:30 ČECHIE – Kohoutovice
sobota 20. 6. 2015 16:30 ČECHIE – Pohořelice

Přijďte nás povzbudit a společně dosáhneme tohoto vysněného cíle.

JEDEN TÝM = JEDEN CÍL!
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V  našem hasičském sboru 
bylo k  31.  12. 2014 registro-
váno celkem 53  řádných čle-
nů a  dva kolektivy mladých 
hasičů. Zásahová jednotka 
je tvořena 16  členy. Tak jako 
už několik předešlých let za-
hájili místní hasiči svoji čin-
nost uspořádáním tradiční-
ho hasičského plesu, který 
se konal v  pátek 24.  ledna 
2014 v  prostorách Dělnické-
ho domu v Zastávce. Tak jako 
v předchozích letech, i v tom-
to roce byl ples plně obsazen, 
místenky vyprodány a  ples 
se vydařil. Chtěl bych tou-
to cestou poděkovat všem, 
kteří uspořádání hasičského 
plesu podpořili. Poděkování 
patří nejenom firmám, kte-
ré přispěly do  tradiční tom-
boly, spolupracujícím orga-
nizacím, ale hlavně našim 
spoluobčanům, kteří našim 
hasičům nezavřeli dveře před 
nosem, když je přišli na  svůj 
ples pozvat, ale naopak jim 
za pozvání poděkovali a třeba 
i přispěli ke zdaru akce napří-
klad symbolickým zakoupe-
ním vstupenky.

Po  této pro nás význam-
né akci se život zastáveckých 

hasičů nesl v  každoročním 
duchu. V zimních měsících se 
členové organizace soustředi-
li na  údržbu a  péči o  techni-
ku a naši hasičskou zbrojnici. 
Mimo to se dospělí hasiči 
věnovali přestavbě a  úpravě 
přenosného čerpadla určené-
ho pro soutěže, aby naše děti 
mohly konkurovat jiným sou-
těžním týmům, které dosud 
nad nimi vítězily ne proto, že 
byly lepší, ale především pro-
to, že měly výkonnější čer-
padlo. I  když jsme si vědomi 
toho, že by bylo jednodušší 
zakoupit nové, výkonnější če-
pradlo, veškeré investice byly 
jen za nákup nových dílů. Re-
konstrukci jako takovou pro-
váděli naši členové. A  nová 
soutěžní sezóna už klepala 
na dveře.

Ale ještě před tím nás če-
kala jedna pro nás velice vý-
znamná akce, narozeniny 
jednoho z nás, kterého si ne-
skutečně vážíme a  vzhlíží-
me k  němu s  pokorou. Není 
to nikdo jiný než všem Za-
stáveckým dobře známý pan 
Karel Žalud. Náš Kája v  roce 
2014 oslavil krásné 75.  naro-
zeniny a  my přemýšleli, jaký 

to dárek mu dáme. Hodin-
ky už od nás dostal, motorku 
taky, a tak nebylo jednoduché 
pro něj něco vymyslet. Všich-
ni jsme věděli, že 15.  března 
bude brzo a  že náš Kája jis-
tě přijde s  pozváním na  jeho 
oslavu narozenin. Po  dlou-
hém dumání jsme se rozhodli, 
že ho trošku, jak se říká, pře-
vezeme a  tu jeho oslavu mu 
připravíme sami. Museli jsme 
jednat rychle. Chtěli jsme, 
aby to byla oslava, na  kterou 
dlouho nikdo nezapomene, 
a myslím si, že se nám to po-
vedlo. Kájovi jsme namluvili, 
že jednotka pojede na  noční 
soutěž a  že si musí vzít služ-
bu, protože tady nikdo kromě 
jeho směny nezůstane. Sezva-
li jsme všechny, které za  svůj 
život u  hasičů potkal a  tajně 
připravili pohoštění. Nako-
nec se ukázalo, že hasiči umí 
držet při sobě, ať jsou těmi 
aktivními anebo už ve výsluž-
bě. Pozvání přijali všichni, 
co se účastnit mohli, a  tak se 
na  oslavě nakonec sešlo více 
jak sto hasičů a hasiček včet-
ně ředitele Hasičského zá-
chranného sboru, územního 
odboru Brno. Nakonec se celá 
akce vydařila a bylo to takové 

HASIČI HODNOTILI
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v krátkosti shrnul činnost 

hasičského sboru Zastávka v roce 2014.
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příjemné setkání přátel cechu 
svatého Floriána.

Březen utekl jako voda, 
všechno začalo vonět jarem 
a  začala příprava na  soutě-
že hasičů. Naši organizaci 
v  roce 2014 reprezentova-
lo jedno družstvo mladších 
žáků, jedno starších žáků 
a  muži. V  tomto složení nás 
reprezentovala všechna uve-
dená družstva na  obvod-
ních kolech, která se kona-
la v  Újezdu u  Rosic. Na  této 
soutěži se mladší žáci umístili 

na  celkovém 6.  místě, star-
ší se umístili shodně také 
na  6.  místě. Druhý den nato 
naše družstvo mužů vybo-
jovalo 4.  místo. Na  základě 
těchto dosažených výsledků 
všechna družstva postoupila 
na okresní kolo soutěže v po-
žárním sportu, které se kona-
lo v  Březině u  Tišnova. Zde 
mladší žáci obsadili 7. místo, 
starší žáci pohárové třetí mís-
to a  družstvo mužů 5.  místo. 
Tato umístění umožnila druž-
stvu mužů a  starších žáků 
postup na  přebor Moravské 

hasičské jednoty, který se 
konal v  areálu sportovního 
stadionu VUT pod Palacké-
ho vrchem v  Brně. Na  mist-
rovství MHJ a  ČHJ, které se 
konalo v  září na  sportovním 
stadionu Spartak v  Přerově, 
se probojovalo pouze druž-
stvo mužů. I přes velmi sluš-
né výsledky ve štafetě jednot-
livců a ve štafetě na sto metrů 
s  překážkami zklamalo čer-
padlo, což mělo za  následek 
mizerný výsledek při požár-
ním útoku, a  tak se našim 
klukům nevyhnulo umístění 
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na  posledním 10.  místě. Ale 
jak už je u zastáveckých hasi-
čů tradicí, na náladě to niko-
mu neubralo a všichni jsme se 
domů vraceli s úsměvem.

Je nutné se také zmínit 
o tom, že obec Zastávka v roce 
2014 naše sportovce podpoři-
la nákupem dopravního auto-
mobilu Citroen Jumper. Bez 
tohoto vozidla by doprava 
na soutěže především malých 
hasičů byla velmi kompliko-
vaná a  vždy závislá na  ocho-
tě ostatních členů hasičského 

sboru, kteří by chtěli odvézt 
děti na soutěž. Za tuto pomoc 
vedení obce upřímně děkuje-
me a moc si ji vážíme.

 Postupovými soutěžemi 
činnost především mládež-
nických kolektivů neskonči-
la. Mimo tyto soutěže se naše 
děti účastnily soutěží v  po-
žárním sportu v  rámci ligy 
mládeže Brno-venkov, kde 
dosahovaly průměrných vý-
sledků. Jednou ze soutěží bylo 
uspořádání soutěže v  požár-
ním spotu „O  pohár starosty 

obce Zastávka“, která se ko-
nala v  červnu v  areálu spor-
tovního stadionu TJ  Čechie 
Zastávka. I  zde se projevila 
nedokonalost naší PS  12, ale 
i přes všechny problémy naši 
mladí hasiči reprezentovali 
obec velice slušně a  všechny 
disciplíny splnili až do konce.

Samozřejmostí pro nás také 
bylo spolupořádání dětského 
dne, který každoročně pořá-
dáme spolu s  vedením obce, 
domem dětí a  mládeže a  zá-
kladní školou. Tentokrát bylo 
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třeba se do příprav a realizace 
zapojit více, jelikož jsme ne-
jen přijeli ukázat svoji techni-
ku a  vybavení, ale také jsme 
museli narychlo zajistit za-
střešení pódia pro vystupující 
Míšu Růžičkovou, zajistit bez-
pečnost při přistávání a odle-
tu záchranářské helikoptéry 
a  večer pak pomoci se stavě-
ním mobilního promítacího 
plátna pro letní kino.

V  tomto období se již také 
vedoucí mladých hasičů spo-
lu s  některými členy naší or-
ganizace intenzivně zabývali 
přípravou letního tábora pro 
mladé hasiče. Je tradicí, že 
letní tábor pořádáme společ-
ně s hasiči z Přísnotic. V roce 
2014 jsme ale řady táborníků 
rozšířili také o  hasiče z  Hru-
šek u Slavkova, kteří projevi-
li zájem s  námi strávit týden 
v jižních Čechách. Po několi-
ka týdnech příprav nastal den, 
kdy jsme na  tábor všichni 
společně vyrazili a  to ve  slo-
žení 41  dětí a  10  vedoucích. 
Tradičně jsme s  sebou vzali 
kola, na kterých jsme brázdi-
li krásy Jižních Čech. Tábor 
byl pro všechny zúčastněné 
krásným týdnem v  přírodě, 
a tak na konci týdne proběhlo 
loučení se slzičkami v  očích. 
O  tom, jak celý tábor probě-
hl, jste se již dočetli ve Zpra-
vodaji v  minulém roce. Já si 
jen dovolím poděkovat všem, 
kteří se na  přípravě a  reali-
zaci tábora podíleli. Chtěl 
bych poděkovat jak všem 

vedoucím a  instruktorům, 
tak samozřejmě ostatním čle-
nům, kteří nám zajistili odvoz 
věcí a kol na tábor a také zpět 
domů, pomohli nám s přípra-
vou, bez které bychom neby-
li schopni tábor tak výbor-
ně zrealizovat. Pevně věřím, 
že i  v  letošním roce na  tábor 
vyrazíme a  to všichni, nejen 
tedy děti a  vedoucí ze Za-
stávky, ale také z  Přísnotic 
a Hrušek. 

V  září jsme se mimo již 
zmíněné účasti mužů na Mis-
trovství MHJ a  ČHJ v  po-
žárním sportu také účastni-
li Tradičního zastáveckého 
víceboje v  netradičních dis-
ciplínách, kde jsme nejen 
spolupořadatelé, ale také sou-
těžící. I když jsme první mís-
to nevyhráli, přesto panovala 
po  celou dobu této soutěže 
příjemná nálada a  všichni si 
soutěž užili. V  září se naše 
děti také vypravily na Branný 
závod Prezidia MHJ, který se 
konal v  Nítkovicích v  okrese 
Kroměříž. Září bylo měsícem 
intenzivních dešťů a  bláta, 
a  proto i  tato soutěž proběh-
la v tomto znamení. Nicméně 
ani škaredé počasí a bláto na-
šim dětem nesebralo dobrou 
náladu a nakonec všichni celý 
závod, dlouhý asi 4  kilomet-
ry, zdárně dokončili s  velice 
slušnými výsledky.

Nelze také opomenout 
účast našich členů na  dalším 
ročníku Odborné konference 

pro profesionální a dobrovol-
né hasiče, která se již po devá-
té konala na půdě VUT Brno. 
Konference je pořádána pře-
devším jako vzdělávací akce 
pro členy jednotek požární 
ochrany ve výjezdu, nicméně 
my jsme s  sebou vzali i  naše 
dorostence, kteří od  září za-
čali v  našem hasičském sbo-
ru pracovat po  ukončení své 
mládežnické kariéry. Jsme si 
vědomi toho, že je třeba udr-
žet naše mládežníky v  době 
mezi 16 a  18  lety aktivními, 
abychom si tak zajistili pří-
padné nástupce v  naší orga-
nizaci, a  proto byla činnost 
dorostu po  několika letech 
opět obnovena. Pevně dou-
fám, že nám dorostenci vydr-
ží a  budou v  naší organizaci 
aktivní i v dospělosti.

Na závěr roku za velké pod-
pory naší členské základny 
byly realizovány ještě tři akce: 
seminář vedoucích a instruk-
torů kolektivů mladých hasi-
čů a školení rozhodčích, které 
se konaly v prostorách hasič-
ské zbrojnice a  následně vě-
domostní soutěž Soptík 2014, 
která se konala v  prostorách 
sportovní haly zastáveckého 
gymnázia.

Naše zásahová jednotka 
i  v  roce 2014 pracovala jako 
jednotka JPO  II, tedy jed-
notka v  režimu stálé poho-
tovosti. V  současné době má 
jednotka celkem 16  členů, 
kteří zajišťují výjezd jednotky 
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k  řešení mimořádných udá-
lostí. Jednotka disponuje 
technikou CAS 25 K  T 815, 
DA 16/L-1 Iveco Daily, VEA 
Škoda Felicie, T  138 VVN, 
přívěsným 12metrovým žeb-
říkem a  přívěsem pro pře-
voz havarovaných vozidel. 
Všechna vozidla v  roce 2014 
řádně prošla technickou 
prohlídkou a  po  celý rok 
byla připravena k  zásaho-
vé činnosti. Nově se v  prů-
běhu roku do  řad techniky 

jednotky zařadil dopravní 
automobil Citroen Jumper, 
který není ale vozidlem ur-
čeným k zásahům, ale přede-
vším k  dopravě soutěžících 
na sportovní soutěže a je také 
využíván při brigádách orga-
nizace. Toto vozidlo bylo po-
řízeno z  rozpočtu obce Za-
stávka, která tímto podpořila 
naši činnost především v ob-
lasti činností s  mládeží, kdy 
jsme měli problémy s dopra-
vou dětí na soutěže.

Jednotka v  roce 2014 za-
sahovala celkem u  86  mimo-
řádných událostí, které byly 
tvořeny 21  požáry, 1  doprav-
ní nehodou, 54  technickými 
pomocemi a  10  planými po-
plachy. U  těchto zásahů naši 
členové v  roce 2014 strávi-
li celkem 591  hodin. Mimo 
tuto klasickou zásahovou čin-
nost jednotka také vyjížděla 
k  takzvaným ostatním čin-
nostem, které jsou vždy vy-
konávány na  žádost starosty 
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obce. Zásahů tohoto typu 
bylo v roce 2014 celkem také 
10 a hasiči u nich strávili cel-
kem 76 hodin.

Členové se mimo zásaho-
vé činnosti také po  celý rok 
věnovali údržbě a  opravám 
techniky, výcviku a  různým 
typům školení. Celkem při 
těchto činnostech strávili více 
jak 900  hodin, kdy všichni 
absolvovali předepsanou od-
bornou přípravu v  hodino-
vém fondu 40  hodin, velitelé 
a strojníci se účastnili cyklic-
ké odborné přípravy pořáda-
né HZS Jihomoravského kraje 
ve  Školicím středisku v  Tiš-
nově. Dále jeden člen jed-
notky řádně absolvoval kurz 
strojníků pořádaný také HZS 
Jihomoravského kraje, kte-
rý zakončil řádnou zkouškou 
a do naší jednotky tak přibyl 
jeden strojník navíc.

Mimo předepsané škole-
ní a  výcviky jsme společně 
s  okolními jednotkami ha-
sebního obvodu Rosice uspo-
řádali společné Instrukčně 
metodické zaměstnání, které 
se konalo 25. října 2014 v Za-
křanech. Nejde o žádnou no-
vinku, ale právě naopak se 
podařilo obnovit kdysi po-
řádanou akci, která tak ně-
jak postupem času vymize-
la z  aktivit jednotek našeho 
hasebního obvodu. Této akce 
se účastnili členové jednot-
ky i dorostenci, kteří tak měli 
možnost se nejen něčemu 

přiučit, ale i vyzkoušet si, jaký 
je to pocit zasahovat s dýcha-
cím přístrojem a při tom tře-
ba zachraňovat osobu, která 
váží 90 kg.

Jako poslední vzdělávací 
akci bych chtěl připomenout 
školení jednotky pro zása-
hy s  automatickým externím 
defibrilátorem (AED). Naše 
jednotka se zařadila do  pro-
jektu Zdravotnické záchran-
né služby Jihomoravského 
kraje, který nese název First 
responders a  jehož hlavním 
smyslem je, aby člověku po-
stiženého zástavou srdce byla 
poskytnuta odborná pomoc 
co nejdříve. Jelikož v naší lo-
kalitě je dojezdový čas zdra-
votnické záchranné služby 
delší, byla naše jednotka vy-
tipována k zásahům při těch-
to událostech, aby poskytla 
odbornou pomoc před pří-
jezdem právě zdravotnické 
záchranné služby. I  když do-
sud tato pomoc prostřednic-
tvím naší jednotky nebyla 
využita, jsou naši hasiči při-
praveni pomoci kdykoliv o to 
budou požádáni.

Vážení spoluobčané, jistě 
uznáte, že život zastáveckých 
hasičů je pestrý. Jak těch, kte-
ří vyjíždí k zásahům a pomo-
ci našim spoluobčanům, tak 
i  těch, kteří celoročně pracu-
jí s  mládeží. Za  to vše bych 
chtěl ještě jednou všem našim 
členům poděkovat. Za  jejich 
odhodlání pracovat pro své 

okolí a  pro Vás, naše spolu-
občany. Poděkovat bych chtěl 
také za  velkou podporu čle-
nům Zastupitelstva obce Za-
stávka, jak těm bývalým, tak 
i  těm, kteří byli v  minulém 
roce zvoleni. Nesmírně si této 
podpory vážíme a  jsme při-
praveni ji kdykoliv vrátit pro-
střednictvím naší práce.

Na závěr mi dovolte vyslo-
vit jedno přání. Přání, aby se 
nám i nadále dařilo držet ak-
tivitu a pracovitost naší orga-
nizace a jednotky na tak dob-
ré úrovni jako je tomu dosud, 
abychom byli všichni zdraví 
a šťastní…

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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   Staň se
MLADÝM HASIČEM

Hasičský sbor Zastávka pořádá nábor do kroužku mladých hasičů, 
který je vhodný pro kluky i holky všech věkových kategorií:

Od 5 do 6 let – přípravka
Od 6 do 11 let – mladší žáci
Od 11 do 15 let – starší žáci

V kroužku mladých hasičů tě čeká hodně her a zábavy a také se toho mnoho 
naučíš. Budeme společně jezdit na hasičské soutěže, naučíš se spojovat 

hadice, vytvořit požární útok, běhat štafetu s překážkami, vázat uzly, které 
mohou zachránit život. Naučíš se, jak pomoci kamarádovi, když se zraní, 

anebo třeba i jak se zachovat, když zpozoruješ požár. Budeme chodit 
do přírody a naučíme tě, jak se k přírodě chovat. Čekají tě výlety, letní tábor 

a mnoho jiných, zajímavých akcí. Tak neváhej a přijď mezi nás!!!

Scházíme se každý pátek od 16:00 hodin v hasičské zbrojnici v Zastávce.

Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 721 553 776 
a nebo na e-mailu: zdenekmilan@gmail.com
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Dne 24. září 2014 se usku-
tečnil jednodenní rekondiční 
zájezd do  termálních koupelí 
v maďarském Mosonmagyaró-
váru. Autobus byl plně obsazen 
spokojenými účastníky. Zájezd 
vedla paní Burešová. Počasí 
bylo perfektní a služby také.

V  ten stejný den rovněž za-
počala podzimní série pro-
mítání filmů ve  zdejším kině. 
Promítání je výsledkem spo-
lupráce s KIC Rosice. Byl pro-
mítnut film Martin a  Venuše, 
jenž byl úvodem k akcím věno-
vaným Dni seniorů, svátku sla-
veným 1.  října. Centrem akcí 
a  oslav bylo setkání rosického 
klubu seniorů. Dopoledne byla 
připravena prohlídka zámku 
a  odpoledne posezení v  ZKC 
s  hudební skupinou Naživo. 
Řada členů MO STP se těchto 
akcí zúčastnila.

Poznávací zájezd do  Led-
nice a  Mikulova byl napláno-
ván na 23. října 2014. Proběhl 
za  chladného a  deštivého po-
časí, ale ke značné spokojenos-
ti účastníků. Zájezd vedla paní 
Stejskalová, která fundova-
ně seznámila účastníky nejen 

s historií obou lokalit, ale také 
se zajímavostmi v průběhu ces-
ty. Byl to velice zdařilý zájezd.

Dozvukem oslav Dne se-
niorů byl polodenní zájezd 
do  blízké obce Zbraslav, kde 
byla 26. října přehlídka decho-
vých hudeb. Akce byla uspořá-
dána ve spolupráci s kluby se-
niorů z Rosic a ze Zastávky.

Další ze série filmových pro-
mítání proběhla 30. října (ang-
lický film Diana) a 20. listopa-
du (český film Křídla Vánoc). 
I  v  průběhu prvního pololetí 
roku 2015 hodláme pokračovat 
v  tradici promítání filmů, ka-
ždý poslední čtvrtek v  měsíci 
v sále kina Panorama.

V  pondělí 1.  prosince 2014 
proběhlo tradiční předmiku-
lášské posezení s  trampskou 
skupinou Olymp. Setkání na-
vštívil sám Mikuláš se svým 
doprovodem: andělem a  dvě-
ma čerty. Setkání se uskuteč-
nilo v  sále restaurace FC  Slo-
van Rosice. Přítomní obdrželi 
od  Mikuláše a  jeho doprovo-
du sladkou pozornost, která je 
potěšila. Spokojení přítomní si 
popovídali, případně zazpívali 

a  zejména se dobře pobavili. 
Členové výboru tradičně v mě-
síci prosinci navštívili imobilní 
členy organizace. Předali jim 
přání pěkných svátků vánoč-
ních a  hodně zdraví a  spoko-
jenosti v roce 2015 od předsta-
vitelů města a výboru MO STP. 
Blahopřání bylo doplněno 
hodnotným vánočním balíč-
kem věnovaným organizací.

Během druhého pololetí 
roku 2014 se řada našich čle-
nů zúčastnila rekondičních 
pobytů organizovaných Sva-
zem neslyšících a  nedoslý-
chavých, obvodní organizace 
Zastávka. Byly to týdenní re-
kondiční pobyty v  Deštném 
v Orlických horách (červenec), 
na  Vysočině, Třech Studních 
(září), v  Karlově Studánce (ří-
jen) a  v  Luhačovicích (listo-
pad). Zúčastnili jsme se též 
řady drobných akcí organizo-
vaných ve městě a v obcích na-
šeho regionu.

Co připravujeme pro první 
pololetí roku 2015? Například 
jarní posezení se skupinou 
Olymp (27.  dubna), rekondič-
ní zájezd do termálních koupe-
lí (17. května) nebo poznávací 
zájezd do Kutné Hory (červen 
2015). Také další drobné akce, 
jak vlastní, tak i  jiných spol-
ků, přednášky, besedy atd. po-
dle konkrétní situace a záměrů 
spolupracujících organizací.

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s. místní organizace v Rosicích

HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ ROKU 2014

Uplynulo půl roku od informací mapujících práci 
MO STP. Také pro druhé pololetí roku 2014 připravil 
výbor této organizace řadu akcí pořádaných pro co 
nejširší okruh členů a dalších zájemců z řad občanů. 
Nastal čas podat zprávu o tom, co se nám v průběhu 
tohoto období podařilo.
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Sál byl vyzdoben rozkvet-
lým zlatým deštěm a  růžemi. 
Jako každým rokem byli všich-
ni účastníci přivítáni nápojem 
a ženy navíc růží.

Na  zahájení plesu promlu-
vil a hosty uvítal předseda Za-
hrádkářů Zastávka pan Jaroslav 
Klíma. Hned poté následovalo 

předtančení tří párů ze skupiny 
Mighty Shake. K tanci a posle-
chu hráli Melody Music. I když 
losů do  tomboly bylo více než 
jiné roky, byly okamžitě po za-
hájení prodeje vyprodány. Ne-
bylo divu, neboť v letošním roce 
se na dárcích do tomboly podí-
lel rekordní počet 56 sponzorů. 

Díky nim bylo rozdáno víc jak 
120 cen v tombole!

Zábava v sále trvala od osmi 
večer až do  pozdních noč-
ních hodin. Všichni členové 
zahrádkářského spolku  dou-
fají, že s  plesem byli účastníci 
spokojeni.

Za Zahrádkáře: 
Zora Stejskalová

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES V ROCE 2015
Tento rok se zahrádkářský ples konal 31. ledna 2015 v Dělnickém domě v Zastávce.

Akce vždy připravujeme pro 
členy organizace a další zájem-
ce z  řad občanů Rosic a  dal-
ších obcí Rosicka a  blízkého 
okolí. Můžeme je uskutečňo-
vat i  díky pomoci sponzorů, 
zejména pak za  účinné pomo-
ci města Rosice a  obcí Zastáv-
ka a  Tetčice. Za  tuto pomoc, 
bez které by naše činnost byla 

značně omezená, městu i  ob-
cím, ale i  řadě dalších sponzo-
rů velice děkujeme. Děkujeme 
též ObO  SNN za  umožnění 
účasti našich členů na  týden-
ních rekondičních pobytech 
touto organizací pořádaných. 
Děkujeme za  pomoc a  spolu-
práci KIC  Rosice, FC  Slovan, 
SDH  Rosice a  taktéž klubům 

seniorů v Rosicích a v Zastávce. 
Těšíme se na vás na akcích při-
pravovaných pro rok 2015.

Vážení spoluobčané, přejeme 
vám v roce 2015 hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a  úspěchů 
v osobním a profesním životě!

JUDr. Josef Polák, 
místopředseda MO STP Rosice 
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Prosinec znamená vždy 
měsíc předvánočních oslav. 
I tentokrát tomu tak bylo. Se-
nioři se sešli 8. prosince 2014 
ve  velkém sále Dělnického 
domu. Na schůzi zavítal i pan 
starosta Petr Pospíšil a popřál 
účastníkům vše nejlepší k Vá-
nocům i do nového roku. Po-

tom skupina tanečnic – členek 
Klubu seniorů – předvedla 
dvě vystoupení, která se ná-
sledně objevila i  v  regionální 
televizi, spolu s dalšími infor-
macemi o klubu. K tanci i po-
slechu hrál pan Sigmund, vá-
noční koledy zazpívala sama 
i  s ostatními paní  Kabelková 
a paní Rausová všem povyprá-
věla o vánočních tradicích.

V  prosinci se konaly také 
vycházky: první byla 9. pro-
since a  vedla ze Zastávky 
do  Zakřan, Zbýšova, Babic 
a  zpět do  Zastávky. Druhá se 
uskutečnila 16. prosince. Šlo 
se ze Zastávky na  Litostrov, 

Velehrádky, do  Rosic a  zpět 
do Zastávky.

Poslední vycházka v  loň-
ském roce se uskutečnila 
30.  prosince a  byla ukončena 
v  Dělnickém domě pohoště-
ním na  závěr roku 2014. Zú-
častnilo se jí 31 osob i pan sta-
rosta RNDr. Petr Pospíšil.

Rok 2015 začal pro seniory 
valnou hromadou, na které se 
jednak volili členové výboru 
seniorů, jednak se schvaloval 
program činnosti na celý rok. 
Hned poté každé úterý pod-
nikali členové klubu vycház-
ky do  okolí Zastávky. Dne 
13.  ledna se šlo babickým le-
sem do  Zakřan, dále do  Zbý-
šova a pak do Babic a následo-
val návrat do Zastávky.

Následně 20. ledna vedla 
trasa na Kratochvílku, do Ro-
sic a pak do Zastávky a 27. led-
na byla vycházka ze Zastávky 
k zakřanskému hřbitovu, přes 
Zakřany kolem kostela směr 

solární elektrárna a  po  asfal-
tové cyklostezce jsme se vrátili 
do Zastávky. Vycházky v okolí 
Zastávky pokračovaly i v mě-
síci únoru.

Dne 9. února 2015 se ko-
nala členská schůze seniorů, 
na které informovala předsed-
kyně paní Klímová o  tom, co 

se odehrálo od konání schůze 
minulé a také o nově vzniklém 
kulturně-vzdělávacím spolku 
Kahánek a  o  zájezdech, které 
chtějí v  tomto spolku usku-
tečnit. Potom  paní Stejska-
lová informovala o  zájezdu 
do  Botanické zahrady a  ar-
boreta Mendelovy univerzity 
a na výstavu orchidejí. Výbor-
nou přednášku měla následně 
paní Hovězáková, která pří-
tomné informovala o  svém 
pobytu v USA.

Za klub seniorů: 
Zora Stejskalová

KLUB SENIORŮ ZASTÁVKA

Ilustrační fotografie z vycházky 13. ledna, foto: Petr Sázavský
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K  plnění povinné školní 
docházky mohlo být přijato 
i  dítě, které dosáhne šesté-
ho roku věku v  době od  září 
do  konce června příslušné-
ho školního roku (tj. od 1. 9. 
2015 do 30. 6. 2016), je-li při-
měřeně tělesně i duševně vy-
spělé a  požádá-li o  to jeho 
zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozené-
ho v období od září do konce 
prosince je také doporučují-
cí vyjádření školského peda-
gogického zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června do-
poručující vyjádření školské-
ho pedagogického zařízení 
a odborného lékaře.

Přiměřenou duševní vyspě-
lost a  celkovou tělesnou zra-
lost posoudili zapisující učite-
lé na  základě údajů získaných 
od  rodičů (zákonných zástup-
ců) a vlastního pozorování dí-
těte během zápisu. V  novém 
školním roce plánujeme ote-
vření dvou prvních tříd.

Děti musely prokázat do-
vednosti v  oblasti zrakové di-
ferenciace – zrakového vnímá-
ní a  rozlišování. Nezralost či 
oslabení této dovednosti může 
vést k  problémům při osvojo-
vání a  zapamatování písmen, 
pomalejšímu čtení, rozlišová-
ní písmen a  číslic lišících se 
detailem.

Další významnou složkou 
zápisu byla prostorová orien-
tace, vnímání prostoru, od-
had a  porovnávání velikostí. 
Oslabení či nezralost vnímání 
prostoru by dětem ztížilo ori-
entaci v textu při čtení a psaní, 
uvědomování si směru vedení 
čáry při tělesné výchově, ru-
kodělných činnostech. Mate-
matické představy jsou jednou 
z velmi důležitých dovedností, 
které děti potřebují s nástupem 
do  první třídy. Samotné jme-
nování číselné řady nestačí. 
Děti musely porovnávat množ-
ství, odhadovat počet obrázků 

na kartě. Na podkladě předčí-
selných představ si děti poz-
ději budují číselné představy – 
chápání pojmu číslo, číselných 
operací. S  rozvojem matema-
tických dovedností úzce sou-
visí rozvoj řeči, porozumění 
významu slova a  jeho aktivní 
používání. Velkou pozornost 
věnovaly paní učitelky také vý-
slovnosti. Pokud mělo některé 
dítě špatnou výslovnost, byla 
doporučena logopedická péče.

Dále jsme se zaměřovali 
na  fonologické uvědomování, 
na  sluchovou syntézu a  ana-
lýzu, určování počtu slabik 
ve slovech, počátečnímu písme-
nu. Oslabení v  této rovině má 
za  následek zvýšenou chybo-
vost při psaní, nepříznivě ovliv-
ňuje čtení a  také v  neposled-
ní řadě chápání a  porozumění 
gramatickým jevům. Velmi dů-
ležitou složkou zápisu je také 
zjištění úrovně grafomotoric-
kých schopností dítěte. Jestli-
že je grafomotorika neobratná, 
může mít dítě potíže s  osvojo-
váním tvarů písmen, linie pís-
ma může být vedena neplynule 
se zvýšeným tlakem na podlož-
ku. Toto má za následek zvýše-
nou unavitelnost dítěte, chybo-
vost v psaní apod. Děti musely 
dokreslit zuby pile, horní smyč-
ky a domeček. Na  těchto třech 

ZPRÁVA ZE ZÁPISU 
DO PRVNÍCH TŘÍD

Na naší škole 
proběhl ve dnech 
3. a 4. února 2015 
zápis žáků do první 
třídy školního roku 
2015/16. K zápisu 
se dostavily děti, 
které dosáhnou 
šestého roku věku 
do 31. 8. 2015.

ŠK
OL

ST
VÍ
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obrázcích jsme poznali úroveň 
vedení čáry, schopnost, zda si 
dítě uvědomuje směr vedení 
čáry, její změnu.

Rodičům dětí, u  kterých 
jsme zjistil oslabení v  některé 
z  prověřovaných dovedností, 
jsme nabídli nápravu v podobě 

edustimulačních skupin. Kaž-
dý nastávající žáček si odnesl 
ze školy drobné dárky.

Žádost o  odklad zvažuje 
12 dětí. Pokud rodiče (zákonní 
zástupci) žádají o  odklad po-
vinné školní docházky, musí 
žádost doložit doporučením 

odborného lékaře a  školského 
poradenského zařízení. O  po-
volení odkladu rozhoduje ře-
ditel školy. Žádost s  přílohou 
musí rodič doručit do  školy 
do 31. 5. 2015 včetně.

Mgr. Martina Vlachová 
a Mgr. Radka Bochníčková, 

ZŘ

Statistické údaje o zápisu:

Celkem žáků u zápisu 50

Z toho chlapců 28

Z toho dívek 22

Celkem zapsaných žáků 50

Z toho z MŠ U Školy – 20, MŠ Havířská – 7, MŠ Babice u Rosic – 14, odjinud – 9
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Po  krátké přestávce v  po-
době pololetních prázdnin 
se letošní školní rok ladným 
krokem přehoupl do druhé-
ho dějství. Zdá se vám toto 
označení příliš poetické? 
A  proč ne? Jsme přece v  zá-
kladní umělecké škole.

A  druhé pololetí školní-
ho roku odstartovala okresní 
kola soutěží, mimo jiné i  ta-
nečních. A  právě okresního 
kola taneční soutěže, konané-
ho v  Městském klubu  – Děl-
nickém domě Blansko, se 
zúčastnila naše studentka Te-
reza Patočková ze  třídy paní 
učitelky Lenky Žaludové, a to 
ve  4.  kategorii  – současný 

tanec. Její výkon v  choreo-
grafii „Cesta ze školy“ zau-
jal porotu natolik, že Tereze 
udělila „Diplom za pohybové 
ztvárnění a projev.“

V  Kuřimi se zase uskuteč-
nilo okresní kolo národní 
soutěže ZUŠ ve hře na žesťo-
vé nástroje vyhlášené MŠMT, 
a  to 18.  února 2015. Porota, 
v  níž byli zastoupeni před-
stavitelé brněnské konzerva-
toře (Mgr.  Vlastimil Bialas 
a  Mgr.  Tomáš Kopecký) 
a  JAMU (Mgr.  Ivo Navrátil) 
odměnili výkony našich žáků 
ze  třídy pana učitele Petra 
Kříže ve dvou kategoriích po-
myslnými stupni vítězů.

Ve  hře na  trubku v  I.  ka-
tegorii získal František Rada 
druhé místo a  Petr Pečenka 
třetí místo. Nejlépe v  soutěži 
uspěl Jakub Hladil, který zís-
kal první místo ve hře na les-
ní roh ve II. kategorii.

Všem oceněným žákům 
i jejich učitelům tímto blaho-
přeji k jejich úspěchu a děku-
ji za  výbornou reprezentaci 
naší školy. A  Jakubovi bude-
me dále držet pěsti, aby se 
mu dařilo i  v  krajském kole 
soutěže, do něhož díky svému 
skvělému umístění postoupil.

Jiří Skřípek, 
ředitel ZUŠ

NAŠI MLADÍ UMĚLCI SBÍRALI 
DIPLOMY

Skvělé výkony žáků ZUŠ byly oceněny v okresních kolech soutěží

František Rada – druhé místo 
ve hře na trubku

Petr Pečenka – třetí místo 
ve hře na trubku

Jakub Hladil – první místo 
ve hře na lesní roh



Zápis v základní škole

Tereza Patočková – diplom za pohybové ztvárnění 
a projev



• z Brna od Hlavního nádraží (kolej č. 1) vyjeďte linkou N98 
směr ŽEBĚTÍN, Bartolomějská v 0:00 hodin v pracovní dny 
nebo ve 2:00 hodin v noci před nepracovním dnem. 

• vystupte na zastávce Brno, Mendlovo náměstí , kde přestupte 
na navazující linku 405 směr Zastávka. 

• Využít můžete také noční vlak linky S4, který odjíždí z Hlavního 
nádraží  v noci před nepracovním dnem v 0:39 hodin.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZKVALITNĚNÍ NOČNÍ DOPRAVY 
DO TETČIC, ROSIC A ZASTÁVKY

Linka N98  

Brno, Hlavní nádraží 0:00 2:00
Brno, Mendlovo náměstí 0:04 2:04
Linka 405  

Brno, Mendlovo náměstí 0:09 2:09
Brno, Riviéra 0:13 2:13
Brno, Nemocnice Bohunice 0:18 2:18
Tetčice, žel.st. 0:31 2:31
Rosice, Brněnská 0:34 2:34
Rosice, Trávníky 0:35 2:35
Rosice, Kamínky 0:36 2:36
Rosice, ADOSA 0:38 2:38
Zastávka, Dům zdraví 0:40 2:40
Zastávka, žel. st. 0:41 2:41
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Na provoz noční dopravy přispívají Tetčice, Rosice a Zastávka u Brna, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

Linka 405   

Zastávka, žel.st. 22:45 22:45 0:15
Zastávka, Dům zdraví 22:46 22:46 0:16
Rosice, ADOSA 22:48 22:48 0:18
Rosice, Kamínky 22:50 22:50 0:20
Linka 423 z Tetčic
Tetčice, Neslovická  22:30 

Tetčice, žel.st.  22:32 

Rosice, Husova  22:35 

Rosice, Trávníky  22:37 

Linka 405
Rosice, Trávníky 22:52 22:52 0:22
Rosice, Brněnská 22:54 22:54 0:24
Rosice, STK  22:56 

Tetčice, žel.st. 22:57  0:27
Brno, Nemocnice Bohunice 23:11 23:08 0:41
Brno, Riviéra 23:14 23:11 0:44
Brno, Poříčí 23:17 23:14 0:47
Linka N91   

Brno, Poříčí 23:19 23:19 0:49
Brno, Hlavní nádraží 23:24 23:24 0:54

Brno - Zastávka u Brna

Zastávka u Brna - Brno 
• Od 23. března 2015 zavádí KORDIS JMK ve spolupráci se 
Zastávkou u Brna, Rosicemi, Tetčicemi a dopravcem noční 
dopravu mezi Brnem a Zastávkou u Brna.

• K cestě můžete využít všechny běžné jízdní doklady IDS JMK 
- předplatní jízdenky i jednorázové jízdenky.

• Aktuální informace naleznete také na webu www.idsjmk.cz.

• Dotazy a připomínky posílejte na info@kordis-jmk.cz.

V noci můžete cestovat také do Brna.  Přestup z linky 405 v Brně je 
garantován na zastávce Poříčí. Noční noční spojení ze Zastávky, 
Tetčic a Rosic do Brna je v jednotlivých dnech následující:

V prac. dny před prac. dny je 405 ve 22:45 vedena do 
Brna po klasické trase tj. mimo Tetčice. Doprava z Tetčic je 
zajištěna do Rosic linkou 423 s garantovaným přestupem
 v zastávce Rosice, Trávníky.

V nepracovní den před prac. dny je odjezd 405 ze Zastávky
ve 22:45 se závlekem do Tetčic. Linka 423 nejede.

Ve dnech před nepracovním dnem je odjezd linky 405
ze Zastávky až v 0:15 se závlekem do Tetčic. Linka 423 nejede.







 jede v nepracovní den před pracovním dnem 
 jede v pracovní den před pracovním dnem 
 jede v noci před nepracovním dnem
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