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Vážení čtenáři ZZ,

jelikož už máme rozmary zimy a daňových přiznání 
za sebou, můžeme v klidu listovat stránkami prvního 
čísla Zpravodaje ročníku 2018.

V letošním osmičkovém roce se několikrát bude 
připomínat stoleté výročí vzniku Československé 
republiky a řada akcí s ním spojovaná. Na Zastávce 
to nebude jinak. Svůj pohled a příspěvky v toto 
čísle představují např. TJ Sokol Zastávka, TJ Čechie 
Zastávka, RIC Zastávka, obec Zastávka.

Nezapomínáme ani na tradiční akce, jakými jsou 
hodnocení plesové sezóny i další aktivity spolků 
a organizací působících v Zastávce a jejím okolí.

Na webu obce Zastávka v rubrice Pro občana 
se nově objevuje i podrubrika Zastávecký zpravodaj. 
Co v ní najdete?!

Vážení čtenáři Zpravodaje, přejeme příjemné čtení

Redakce ZZ
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Vážení spoluobčané.
Jsem velice rád, že jste si na-

šli čas na první číslo Zastávec-
kého zpravodaje v  roce 2018. 
Pevně věřím, že prožijete rok 
příjemný, ve kterém vám a va-
šim blízkým bude sloužit hlav-
ně zdraví a ve kterém zažijete 
hodně příjemných chvil. 

Rok 2018 jsme v  České re-
publice zahájili volbou prezi-
denta. Když bych parafrázoval 
klasika, tak bych s  odstupem 
času řekl, že tento způsob za-
čátku roku se mi zdá poně-
kud nešťastným. Volby jsou 
nesporně soubojem, který vy-
volává vášně. Nicméně kaž-
dý souboj někdy začíná a  ně-
kdy také končí. Je mi líto, že 
u  nás stále častěji volby ne-
končí vyhlášením výsledků, 
respektováním práva druhého 
na vlastní názor a gratulací ví-
tězi. Zdá se mi nemravné, že 
se na  volbách obohacují no-
vináři, politologové a  různé 
agentury ještě dlouho po nich. 
Množství výzkumů a  komen-
tářů na  téma, jak volili vyso-
koškoláci, jak věková katego-
rie padesát plus, jak muži nebo 
ženy, je neuvěřitelné tím spíš, 
že osobně jsem se nikdy nese-
tkal s někým, který by po tajné 
volbě cizím lidem říkal, koho 
volil. Jako absurdní divadlo 
mi navíc přijde, když si novi-
náři plní své osobní rozpočty 

tak, že do  svých pořadů zvou 
navzájem své kolegy z  jiných 
redakcí, aby nám společně vy-
světlovali, jak a  co si máme 
myslet. 

Rok 2018 jsme v  Zastáv-
ce zahájili plesovou sezónou. 
Jsem velice rád, že se zastá-
veckým spolkům, gymnáziu, 
obci, klubu absolventů a  ma-
žoretkám jejich ples vydařil 
a  byl hojně navštíven. První 
akcí, kterou jsme si v roce 2018 
připomenuli sto let od  vzni-
ku Československé republiky, 
byly besedy o T. G. Masaryko-
vy z  cyklu „Zpátky do  lavic“, 
jež byly zakončené výletem 
do  jeho rodiště. Velmi vyda-
řená byla rovněž výstava his-
torických pohlednic, v  pro-
storách informačního centra 
ji představil Kamil Horký. Dě-
kuji všem, jež výstavu navští-
vili i  s  vlastními pohlednice-
mi a  dobovými fotografiemi. 
Určitě je vbrzku využijeme. 
Poprvé v roli dědečka jsem se 
účastnil dětského karnevalu 
a  musím říct, že organizátoři 
i účinkující si zaslouží hluboký 
obdiv. Mohl bych ještě pokra-
čovat ve výčtu akcí, jimiž jsme 
v  Zastávce zahájili rok 2018, 
nicméně o  tom budou další 
příspěvky v  tomto zpravoda-
ji. Myslím, že jsme v Zastávce 
zahájili rok způsobem veskrze 
příjemným. 

Pro zbývající část roku 2018 
je samozřejmě naplánová-
na řada dalších akcí a  aktivit. 
Řada z  nich bude zaměřena 
na  již zmíněné výročí sta let 
od  vzniku samostatného stá-
tu. Doufám, že si najdete čas 
některé z  nich navštívit. Byli 
bychom velice rádi, kdybyste 
byli ochotni se do  některých 
z  připravovaných akcí zapojit 
nejen jako návštěvníci, ale též 
jako organizátoři či tvůrci. Při 
nově vzniklém regionálním 
informačním centru, jež síd-
lí v nádražní budově, bychom 
rádi založili „spolek dobro-
volníků“, již by nám pomáha-
li jak při organizování tradič-
ních akcí, tak při tvorbě akcí 
nových.

Ještě v  době, kdy píšu tyto 
řádky, se naplňují pranostiky 
„únor bílý, pole sílí, březen, 
za kamna vlezem“. Doufám, že 
skutečně posílí zejména pole 
a  zahrádky, protože jejich vý-
pěstky  – pevné i  tekuté  – ve-
lice rádi ochutnáme. Nicméně 
dlouhá zima (na  poměry po-
sledních let) znamenala delší 
klid od  stavebních prací, ale 
i delší čas na přípravu nových 
akcí. Samozřejmě i o nich bu-
dete informováni, přesto se 
krátce zmíním alespoň o jedné 
z nich. Nejviditelnější akcí jara 
pravděpodobně bude demo-
lice budovy č.  p.  105 na  ulici 
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Babická, pro většinu z nás zná-
mé jako „Bendlák“. Protože se 
jedná o velkou budovu v cent-
ru Zastávky, výrazným způso-
bem se změní vzhled této části 
obce. Bude nás pak samozřej-
mě čekat diskuse o  tom, jak 
nově vzniklé prostranství 

využít. Zejména pak s  ohle-
dem na  připravované změny 
v dopravě podél hlavní silnice. 
Budeme rádi, když se do debat 
o  využití nového prostranství 
v centru obce zapojíte.

Přeji nám všem ještě jed-
nou hodně zdraví, štěstí, 

pracovních úspěchů, pohody 
v rodině a dostatek sil k tomu, 
abychom si zachovali venkov-
ský selský rozum. Těším se 
s vámi na shledanou.

Petr Pospíšil, 
starosta obce

ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 29. 11. 2017
2. Plán odpadového hospodářství obce 

Zastávka pro období 2017–2026
3. rozpočtové opatření č. 31/2017 obce Zastávka
4. poskytnutí finančního daru P.  K. ve  výši 

15 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné darovací smlouvy

5. poskytnutí finančního daru V.  B. ve  výši 
10 000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem 
příslušné darovací smlouvy

6. návrh rozpočtu obce Zastávka na rok 2018
7. návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 

Zastávka na léta 2018–2020
8. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 

č. 2/2017, o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů

9. zřizovací listinu RIC  Zastávka, příspěvková 
organizace

10. Dodatek č.  5 ke  Zřizovací listině Základní 
školy a  Mateřské školy T.  G.  Masaryka 
Zastávka, příspěvková organizace

11. smlouvu o provedení exekuce a o další čin-
nosti mezi obcí Zastávka jako oprávněnou 
a  L.  J., jako exekutorem (byt v  č.  p.  9, paní 
M. O.)

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o organizování ve-
řejné služby č.  BSK-VS-20/2017 mezi obcí 
Zastávka jako organizátorem a  Úřadem 
práce České republiky na  dobu určitou 
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

13. vyhlášení programu na  poskytování indi-
viduálních dotací z  rozpočtu obce Zastávka 
v  roce 2018 (vyhlášení programu, formu-
lář žádosti, vzor smlouvy, vzor závěrečného 
vyúčtování)

14. prodloužení nájemní smlouvy na dobu urči-
tou: E. B., 31. 12. 2018, Stará osada 9, M. H., 
31. 12. 2018, Stará osada 9, J. M., 31. 12. 2018, 
Stará osada 9, T. M., 31. 12. 2018, Stará osa-
da 9, Ž. L., 31. 12. 2018, Stará osada 9, M. Š., 
31. 12. 2018, Stará osada 9, P. H., 31. 12. 2018, 
Stará osada 11, L. P., 31. 12. 2018, Hutní osa-
da 14, E. Š., 31. 12. 2018, Martinská osada 76, 
G. K., 31. 12. 2018, Martinská osada 77, J. L., 
30.  6.  2018, Martinská osada  574, D.  M., 
30.  6.  2018, Martinská osada  575, R.  K., 
30. 6. 2018, Stará osada 10, N. Z., 31. 12. 2019, 
Stará osada 10, J. M., 31. 12. 2019, Stará osa-
da  10, A.  Š., 31.  12.  2019, Stará osada  11, 
R. H., 30. 6. 2018, Martinská osada 573

15. nominaci A.  P.  a  P.  P.  na  funkci přísedícího 
Okresního soudu Brno-venkov

16. termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka 
v roce 2018

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 29. 11. 2017
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17. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  Moravským zemským muzeem Brno, je-
jímž předmětem je provedení záchranného 
archeologického výzkumu v souvislosti s akcí 
„Zastávka – příjezdová komunikace a zpev-
něné plochy u OU na pozemcích p. č. 734/6, 
735 a 736 v k. ú. Zastávka

18. uzavření Smlouvy o  právu provést stavbu 
mezi obcí Zastávka a  J.  R., Mánesova  368, 
Zastávka, jejímž předmětem je realizace vo-
dovodní přípojky na pozemku p. č. 889 v k. ú. 
Zastávka

19. uzavření Přílohy č.  2 ke  Smlouvě č.  10/08 
o odstraňování a separaci komunálního od-
padu v obci Zastávka pro rok 2018 mezi obcí 
Zastávka a KTS Ekologie, s. r. o.

20. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka 
a  Českou telekomunikační infrastruktu-
rou,  a. s., jejímž předmětem je přeložka te-
lekomunikační sítě v  souvislosti s  akcí pří-
jezdová komunikace a  zpevněné plochy 
realizované na  pozemcích  734/6, 735 a  736 
v k. ú. Zastávka.

ZO neschvaluje:
1. přidělení nájemní smlouvy na  byt v  č.  p.  9 

pro M. O.

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

a komisí starosty obce
2. rozpočtová opatření obce Zastávka 

č. 28/2017, č. 29/2017, č. 30/2017.
3. návrh rozpočtu Základní školy a  Mateřské 

školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace na rok 2018

4. návrh rozpočtu Domu dětí a  mládeže, pří-
spěvková organizace na rok 2018

5. návrh střednědobého výhledu roz-
počtu Základní školy a  Mateřské školy 
T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková orga-
nizace na léta 2018–2020

6. návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
Domu dětí a mládeže Zastávka, příspěvková 
organizace na léta 2018–2020

7. výroční zprávu Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace za školní rok 2016/2017

8. výroční zprávu Domu dětí a  mládeže, pří-
spěvková organizace za školní rok 2016/2017

9. informace o činnosti příspěvkových organi-
zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek.

10. informaci starosty obce o  činnosti organi-
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s  nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …).

ZO ukládá:
1. starostovi obce a komisi životního prostředí 

minimálně jednou ročně hodnotit indikáto-
ry plnění cílů plánu odpadového hospodář-
ství obce 

2. starostovi obce pozvat P. K. a V. B. na prosin-
cové jednání zastupitelstva obce Zastávka

3. starostovi obce učinit vše potřebné k registra-
ci příspěvkové organizace (RIC)

4. starostovi obce vypsat výběrové řízení na ob-
sazení místa ředitele RIC, příspěvková 
organizace

5. starostovi obce zveřejnit v  místě obvyklém 
vyhlášení programu na  poskytování indi-
viduálních dotací z  rozpočtu obce Zastávka 
v  roce 2018 (vyhlášení programu, formu-
lář žádosti, vzor smlouvy, vzor závěrečného 
vyúčtování)

6. starostovi obce informovat předsedkyni 
Okresního soudu Brno-venkov o skutečnos-
ti, že obec Zastávka doporučuje za přísedící 
Okresního soudu Brno-venkov A. P. a P. P.

7. starostovi obce zveřejnit termíny jednání 
zastupitelstva obce v  roce 2018 způsobem 
v místě obvyklém.
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ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 20. 12. 2017
2. rozpočet obce Zastávka na rok 2018
3. komentář k rozpočtu obce na rok 2018 (po-

pis významných aktivit na příjmové a výdajo-
vé stránce rozpočtu obce na rok 2018)

4. střednědobý výhled rozpočtu obce Zastávka 
na léta 2018–2020

5. Obecně závaznou vyhlášku obce Zastávka 
č. 3/2017, o místním poplatku ze psů

6. odpisový plán Základní školy a  Mateřské 
školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková 
organizace na rok 2018

7. odpisový plán Domu dětí a mládeže, příspěv-
ková organizace na rok 2018

8. revokaci usnesení jednání ZO ze dne 
25.  10. 2017, ve  kterém zastupitelstvo obce 
bere na  vědomí záměr prodeje pozemku 
p.  č.  735/2, zeleň, ostatní plocha o  výměře 
153 m2, pozemku p. č. 736/2, zastavěná plo-
cha o výměře 613 m2 a pozemku p. č. 737/2, 
zahrada, o výměře 93 m2

9. ceník obce Zastávka na rok 2018, který stano-
vuje výši plateb v souvislosti s nájmy, proná-
jmy a poskytováním služeb v roce 2018

10. přílohu č.  4 k  odpisovému plánu obce 
Zastávka na rok 2017

11. v souladu se zákonem o obcích odměnu ne-
uvolněným členům zastupitelstva za  výkon 
předsedy výboru zastupitelstva nebo komi-
se starosty obce ve  výši 3  068  Kč měsíčně, 
za  člena výboru zastupitelstva nebo komise 
starosty obce ve výši 2 557 Kč měsíčně a od-
měna za výkon funkce člena zastupitelstva je 
ve výši 1 534 Kč měsíčně. Odměna bude po-
skytována od 1. 1. 2018.

12. že v případě souběhu odměn za výkon funk-
ce neuvolněným členem zastupitelstva (před-
seda výboru nebo komise, člen výboru nebo 

komise) bude takovému členu zastupitelstva 
poskytována pouze ve výši nejvyšší odměny

13. prominutí nájemného za  pronájem 
Dělnického domu v  roce 2018 u  příležitos-
ti konání společenských akcí (ples, schůze) 
pro organizace SDH Zastávka, Zahrádkáři 
Zastávka, Občanské sdružení mažoretky 
Anife Rosice, Svaz tělesně postižených Rosice, 
Mighty Shake Zastávka, KSČM Zastávka, 
TJ  Čechie Zastávka, Šachy Zastávka, Klub 
seniorů Zastávka a Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých v  ČR, oblastní organizace Brno-
venkov, rybáři, základní škola, dům dětí 
a mládeže, základní umělecká škola.

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření obce Zastávka 

č. 32/2017, č. 33/2017, č. 34/2017
2. návrh rozpočtu RIC Zastávka, příspěvková 

organizace na rok 2018
3. návrh střednědobého výhledu rozpočtu RIC 

Zastávka, příspěvková organizace na  léta 
2018–2020

4. jmenování Lukáše Volánka ředitelem  RIC 
Zastávka, příspěvková organizace

5. informace o činnosti příspěvkových organi-
zací obce Zastávka a  jí zřízených organizač-
ních složek

6. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce

7. informaci starosty obce o  činnosti organi-
zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 
s  nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

8. záměr pronájmu pozemku p.  č. 1003/27, 
zahrada, o  výměře 162  m2 a  pozemku 
p. č. 1004/7, zahrada, o výměře 44 m2

9. záměr prodeje pozemku p. č. 123/27, zastavě-
ná plocha, o výměře 38 m2.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 20. 12. 2017
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ZO ukládá:
1. místostarostovi obce oslovit zájemce o koupi 

pozemků na místě stávající budovy č. p. 105 
(„Bendlák“), aby svůj záměr doplnili a přes-
něji specifikovali záměr využití a  předložili 
případnou vizualizaci

2. starostovi obce jednat se společností 
I3 Consultants, s. r. o., o problematice GDPR 
a  následně i  o  možnosti zajištění pověřence 
osobních údajů

3. starostovi obce zveřejnit rozpočet obce 
Zastávka na  rok 2018 zákonným způsobem 
a způsobem v místě obvyklém.

VÝPIS Z USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
OBCE ZASTÁVKA DNE 31. 1. 2018
ZO schvaluje:
1. program zasedání zastupitelstva obce kona-

ného dne 31. 1. 2018
2. vypsání výběrového řízení na provedení de-

molice objektu Zastávka, Babická č.  p.  105 
a  příslušnou výzvu k  podání cenových 
nabídek

3. poskytnutí individuální dotace TJ  Čechie 
Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 400 000 Kč na rok 2018

4. poskytnutí individuální dotace FKM 
Kahan, z. s., z rozpočtu obce Zastávka v roce 
2018 ve výši 100 000 Kč na rok 2018

5. poskytnutí individuální dotace HC 
Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 60 000 Kč na rok 2018

6. poskytnutí individuální dotace TJ  Sokol 
Zastávka z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 
2018 ve výši 100 000 Kč na rok 2018

7. poskytnutí individuální dotace Klub senio-
rů Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 40 000 Kč na rok 2018

8. poskytnutí individuální dotace Svaz neslyší-
cích a nedoslýchavých v ČR, z. s., základní or-
ganizace Brno-venkov, p. s., z rozpočtu obce 
Zastávka v roce 2018 ve výši 10 000 Kč na rok 
2018

9. poskytnutí individuální dotace Svaz tělesně 
postižených v  České republice,  z. s., místní 
organizace Rosice, z rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 15 000 Kč na rok 2018

10. poskytnutí individuální dotace Zahrádkáři 
Zastávka,  z. s., z  rozpočtu obce Zastávka 
v roce 2018 ve výši 40 000 Kč na rok 2018

11. poskytnutí individuální dotace Klub důchod-
ců Zbýšov z  rozpočtu obce Zastávka v  roce 
2018 ve výši 2 000 Kč na rok 2018

12. poskytnutí individuální dotace Pobočný spo-
lek zdravotně postižených Zbýšov z rozpočtu 
obce Zastávka v roce 2018 ve výši 2 000 Kč 
na rok 2018

13. odpisový plán obce Zastávka na rok 2018
14. uzavření Smlouvy mezi obcí Zastávka a  fir-

mou BETON Rusín, jejímž předmětem je 
rámcová smlouva pro rok 2018 při odkupu 
betonu od firmy BETON Rusín

15. uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Zastávka 
a  I3  Consultants,  s. r. o., jejímž předmětem 
je úprava práv a povinností smluvních stran 
v  souvislosti se zavedením systému ochrany 
osobních údajů dle GDPR pro obec Zastávka 
a její příspěvkové organizace

16. smlouvu o  dílo na  dodávku prací a  služeb 
mezi obcí Zastávka a TOP AUDITING, s. r. o., 
jejímž předmětem je zpracování daňového 
přiznání k  dani z  příjmu právnických osob 
za rok 2017

17. nominaci paní M.  S. na  funkci přísedící 
Okresního soudu Brno-venkov

18. zvolení paní A.  P.  za  přísedící Okresního 
soudu Brno-venkov pro funkční období 
2018–2022
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19. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou 
E.ON Distribuce, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na  parcelách 31/2, 123/1, 
124/1, 161/1 v  katastrálním území Zastávka, 
obec Zastávka v souvislosti s akcí „Zastávka – 
Hutní osada, garáže: NN přip. kam. v.“

20. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a  fir-
mou E.ON Distribuce, jejímž předmě-
tem je zřízení věcného břemene na  parcele 
č. 123/1 v katastrálním území Zastávka, obec 
Zastávka v  souvislosti s  akcí „Zastávka  – 
Hutní osada garáž: NN přip. kab. sm“

21. uzavření smlouvy mezi obcí Zastávka a firmou 
E.ON Distribuce, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na parcelách č. 123/1, 31/2 
v katastrálním území Zastávka, obec Zastávka 
v  souvislosti s  akcí „Zastávka  – Král, garáž: 
NN přip. kab. sm.“

ZO bere na vědomí:
1. rozpočtová opatření obce Zastávka č. 1/2018, 

č. 2/2018, č. 3/2018, č. 4/2018
2. informace o činnosti zřízených příspěvkových 

organizacích a organizačních složek
3. informaci starosty obce o  činnosti organi-

zací, jichž je obec Zastávka členem, nebo 

s  nimiž spolupracuje (Mikroregion Kahan, 
KTS Ekologie, Svazek vodovodů a kanalizací 
Ivančice, RÚŽ, Energoregion 2020, …)

4. informace o  činnosti výborů zastupitelstva 
a komisí starosty obce.

ZO ukládá:
1. místostarostovi obce informovat zájemce 

o  využití pozemků v  centru obce o  tom, že 
posouzení jednotlivých návrhů na  využití 
pozemků v centru obce bude provedeno nově 
zvoleným Zastupitelstvem obce Zastávka. 
ZO doporučilo, aby byly jednotlivé návrhy 
dále konkretizovány

2. starostovi obce informovat předsedkyni 
Okresního soudu Brno-venkov o skutečnos-
ti, že obec Zastávka doporučuje za přísedící 
Okresního soudu Brno-venkov paní M. S.

IV. ZO revokuje:
1. usnesení zastupitelstva obce Zastávka ze dne 

25.  10. 2017 ve  znění: „ZO schvaluje přidě-
lení zakázky na  demolici domu Zastávka, 
Babická č. p. 105 firmě Barko, s. r. o. a pově-
řuje starostu obce podpisem příslušné smlou-
vy o dílo“.

PŘÍJMY:

IV. čtvrtletí roku 2016 .....................36 780,00 Kč
I. čtvrtletí roku 2017 ........................32 080,00 Kč
II. čtvrtletí roku 2017 ......................30 750,00 Kč
III. čtvrtletí roku 2017 .....................35 280,00 Kč
CELKEM ................................... 134 890,00 Kč

VÝDAJE:

Odvoz komunálních odpadů .......122 918,70 Kč
Veřejné osvětlení – oprava .............11 971,30 Kč

CELKEM ................................... 134 890,00 Kč

POUŽITÍ PŘÍSPĚVKU K ČÁSTEČNÉ ÚHRADĚ NÁKLADŮ 
OBCE VYNALOŽENÝCH V SOUVISLOSTI S AZYLOVÝM 
ZAŘÍZENÍM V ROCE 2017
Poskytovatelem příspěvku je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR

RNDr. Petr Pospíšil, starosta obce
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Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Zastávka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 27 trestných činů, přičemž u 15 trestných 
činů byl zjištěn pachatel.

SKLADBA TRESTNÝCH ČINŮ:

krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel 1 případ

krádeže vloupáním do objektů firem a garáží 5 případů

krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, 
stavebních buněk a rekreačních chat 4 případy

krádeže prosté 0 případů

podvodné jednání 3 případy

odcizení motorových vozidel 1 případ

řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) 1 případ

ostatní trestná činnost (zejména tr. činy neplacení výživného, 
maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení 
platební karty a fyzické napadání)

12 případů

Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Zastávka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Celkem bylo za uvedené období šetřeno 249 přestupků, z čehož byl u 228 přestupků zjištěn 
pachatel.

SKLADBA PŘESTUPKŮ:

přestupky proti majetku 6 případů

řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) 23 případů

přestupky proti občanskému soužití 23 případů

přestupky proti veřejnému pořádku 7 případů

přestupky v dopravě 25 případů

přestupky řešené na místě, v blokovém řízení 165 případů

Dále bylo v  obci Zastáv-
ka provedeno 33 šetření. Tato 
šetření se týkala součinnosti 

s  ostatními složkami Policie 
ČR, zpráv pro soudy a  dalších 
státních organizací.

Informace poskytla
Policie ČR,

obvodní oddělení Rosice



ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 11

Nejstarší vystavená pohled-
nice pocházela z  roku 1898, 
součástí expozice byla i  sé-
rie nových snímků vydaných 
v předminulém roce. Na  insta-
laci spolupracovali i studenti za-
stáveckého gymnázia, kteří pod 
taktovkou Martiny Dořáčkové 
vytvořili panely se zvětšeninami 
dobových poštovních razítek. 
Zvolené téma výstavy bylo láka-
vé pro pamětníky, starousedlíky, 
turisty, kluby seniorů a přivedlo 
do rodné obce dokonce i ty, kte-
ří již delší dobu žijí mimo ni.

O  místopis a  ne existující 
stavby se živě zajímaly i počet-
né kolektivy školní mládeže. 

Výstavu si v  průběhu jedno-
ho měsíce prohlédlo více než 
450 návštěvníků. Vydařená byla 
její vernisáž i zakončení, na kte-
rém se sešli především odborní-
ci a nadšení sběratelé. Vystave-
né reprodukce ze sbírky Kamila 
Horkého návštěvníci doplnili 
asi třicítkou nových pohledni-
cových exemplářů. Za možnost 
oskenování a  jejich archivace 
pro další použití touto cestou 
děkujeme manželům Kolčavo-
vým, Bořivoji Vinohradskému, 
Libě Říhové, Petru Sázavskému 
a manželům Klímovým.

Těší nás i  vaše pomoc s  po-
stupným doplňováním expozice 

o historii hornické obce Zastáv-
ky a regionu a děkujeme za za-
půjčení tiskovin, publikací či 
doplnění sbírky trojrozměrný-
mi předměty. Těšíme se na spo-
lupráci a na viděnou na dalších 
seminářích a výstavách. Do za-
čátku dubna budou prostory 
RIC zdobit práce dětí ze školní 
družiny a  ze čtvrtých tříd ZŠ. 
Na  květen plánujeme expozici 
prací dětí navštěvujících výtvar-
ný obor ZUŠ a v průběhu prázd-
nin budou informační centrum 
zdobit prvorepublikové artefak-
ty. Sledujte aktuality na  webu 
www.riczastavka.cz, držte nám 
palce a  někdy se zastavte mezi 
zastávkami v Zastávce.

Lukáš Volánek, RIC Zastávka
Foto u článku i na obálce: 

Petr Sázavský

V průběhu února 2018 byla v prostorách RIC Zastávka instalována 
výstava historických pohlednic. Vystaveny byly především 
pohlednice obce Zastávka, které doplnily pohledy členských obcí 
Mikroregionu Kahan dso a další zajímavé pohlednicové rarity.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
POHLEDNIC SE LÍBILA



12 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

V neděli 25. února 2018 
zorganizovalo Regionální 
informační centrum 
Zastávka společně 
s Klubem absolventů 
gymnázia zájezd 
do Hodonína. Fakultativní 
výlet byl přirozeným 
zakončením vzdělávacích 
seminářů z cyklu Zpátky 
do lavic věnovaných 
T. G. Masarykovi, kterými 
nás poutavě provedl 
PhDr. Libor Vykoupil, Ph. D. 
z Filozofické fakulty 
MU Brno.

Prvním cílem bylo muzeum 
T.  G.  Masaryka v  Hodoníně, 
kde jsme si prohloubili znalosti 
z předešlých přednášek prohlíd-
kou zajímavých exponátů.

Sluncem prozářený Hodo-
nín lákal k  procházce i  v  mra-
zivém počasí. Autentickým zá-
žitkem pro pivaře byla návštěva 
místního minipivovaru Kunc. 

Posilněni vydatným obědem 
jsem se přesunuli o pár kilome-
trů dále do  Čejkovic, kde jsme 
si se zájmem prohlédli domek, 
v němž Masaryk v období svých 
školních let pobýval s rodiči.

Protože víme, že nejen infor-
macemi živ je student semináře 
Zpátky do  lavic, zařadili jsme 
do  itineráře výletu i  degustač-
ní zastávku ve  vinném sklípku 
pana Kelbla.

Na  zpáteční cestě jsme ješ-
tě stihli prohlídku zajímavé-
ho pozd ně gotického kostela 
v Kurdějově, který se pyšní sa-
mostatně stojící zvonicí obeh-
nanou obrannou hradební zdí.

Výlet se vydařil i  navzdory 
náročnému počasí a  doufáme, 
že ve všech, kteří jej absolvovali, 

PO STOPÁCH T. G. MASARYKA 
S RIC ZASTÁVKA
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zanechal pěkné vzpomínky. 
Za bezpečnou dopravu děkuje-
me obci Zastávka a řidiči Zdeň-
ku Milanovi.

Děkujeme i  všem zúčastně-
ným a současně všechny srdeč-
ně zveme na další připravovaný 
zájezd naplánovaný na  sobotu 
19.  května 2018. Rádi bychom 
v  jarních měsících spojili pu-
tování za  historií naší vlasti 
na Vyšehrad a horu Říp s obje-
vováním rozkvetlé fauny v Prů-
honickém parku.

Zájezd se uskuteční při do-
statečném počtu zájemců a  re-
gistrovat se můžete na  tel.: 
733 433 346 nebo osobně v RIC 
Zastávka.
Jitka Neužilová, RIC Zastávka

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM ZASTÁVKA PŘIPRAVUJE

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Změna programu vyhrazena.

• Tajemství z podzemí – výstava dětských prací do 6. 4.
• Zpátky do lavic – pravidla silničního provozu, první pomoc, osobnosti regionu 

(při dostatečném počtu zájemců)
• Slavnostní odhalení pamětní desky spisovateli Mirku Elplovi – 21. 4.
• Projekce filmu Vlak dospívání (HU) – 24. 4.

• Sportovní den v MR Kahan –12. 5.
• Společnou cestou – benefiční turistický pochod – 13. 5.
• Zájezd: Vyšehrad, Říp, Průhonický park – 19. 5. (při dostatečném počtu zájemců)
• Projekce filmu Zelí, brambory a další démoni (RO, DE) – 22. 5.
• Noc kostelů – 25. 5.

• Den dětí – 2. 6.
• Zastávecká pouť – 24. 6.
• Prvorepubliková Zastávka – 30. 6.
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Na  webu obce Zastávka 
na  stránkách www.zastavka.cz 
naleznete rubriku Pro občana. 
V rámci této rubriky je možné 
v  podrubrice Zastávecký zpra-
vodaj najít zveřejněný archiv 
předchozích ročníků Zpravo-
daje od roku 2007 v elektronic-
ké podobě ve formátu PDF.

Jednotlivá čísla jsou ke  sta-
žení rozčleněna do  ročníků. 
Na  stejné stránce jsou rovněž 
publikovány informace k  ter-
mínům uzávěrek Zpravodaje či  
sazebník inzerce v Zastáveckém 

zpravodaji. Věříme, že samo-
statnou podrubriku oceníte 
a  slibujeme, že všechna nová 

čísla se již budou na webu obce 
pravidelně objevovat.

Redakce ZZ

Jak to máte aktuálně vy? Jste 
v práci/ve škole spokojení, nebo 
přemýšlíte o změně? Kde a  jak 
se ale realizovat? Dnešní doba 
nám dává na  výběr z  mnoha 
možností. O  to těžší může být 
rozhodování. Co je pro nás 
v pracovním životě „to pravé“? 
Na nalezení odpovědi nemusíte 
být sami.

Centrum vzdělávání všem 
(CVV) se kariérovým pora-
denstvím zabývá dlouhodobě. 
Za  dosavadních pět let fun-
gování této jedinečné služby 
prošlo bezplatnými osobními 
konzultacemi téměř tisíc kli-
entů při více než dvou tisících 
konzultacích.

Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ VŠEM 
ZDARMA PORADÍ

ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ 
NA WEBU OBCE

Stejně tak, jako se 
v průběhu života mění 
naše potřeby v jakékoli 
oblasti, může se vyvíjet 
také náš zájem o konkrétní 
profesní či vzdělávací 
směr. Pro někoho je 
daný obor celoživotním 
posláním, pro jiného 
zastávkou po určitý čas.
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Co dělá kariérový 
poradce?

Kariérový poradce je odbor-
ník, který umí pracovat s dět-
mi, dospívajícími i  dospělými 
napříč profesemi či vzdělá-
ním formou individuálních 
či skupinových aktivit. Kari-
érový poradce vám podá po-
mocnou ruku, pokud tápete, 
kam dál ve svém profesním ži-
votě. Bude vaším průvodcem 
na  cestě k  lepšímu uplatnění. 
Většina zájemců o  kariérové 
poradenství v  CVV absolvuje 
tři až čtyři konzultace. Záleží 

ale pouze na  vás a  vašem té-
matu, kolik konzultací budete 
chtít využít. Poradce je k  dis-
pozici zdarma všem zájemcům 
od 14 let. Tedy i žákům a stu-
dentům, kteří zrovna řeší vý-
běr vhodné školy. 

Individuálních konzultací 
můžete využít přímo na  po-
bočkách v  regionu. „Po  před-
chozí domluvě termínu jsme 
k  dispozici na  čtyřech poboč-
kách v  Jihomoravském kraji  – 
v  Brně, Boskovicích, Hodoníně 
a  ve  Znojmě. Stále častěji od-
povídáme zájemcům o profesní 
rozvoj také online. Na live chatu 

při databázi dalšího vzdělávání 
pomáháme s  výběrem vhodné-
ho kurzu. E-mailová poradna 
řeší dotazy týkající se profes-
ního uplatnění,“ popsala dal-
ší služby vedoucí centra Hana 
Rozprýmová.

Udělejte první krok

Objednejte se na  nejbliž-
ší pobočku CVV. Poradce se 
vám ozve a v nejbližším mož-
ném termínu proběhne osobní 
schůzka.

PAVLA FRŇKOVÁ
Kariérová poradkyně – Boskovice

frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

MARTINA MILOTOVÁ
Kariérová poradkyně – Brno

milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

MILUŠE TĚTHALOVÁ
Kariérová poradkyně – Hodonín

hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

RADKA KUČEROVÁ
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V  sobotu 2.  12. 2017 uspo-
řádalo vedení TJ  Čechie Za-
stávka slavnostní schůzi, kte-
rá se stala důstojným závěrem 
oslav 110  let od  založení jed-
noho z nejstarších sportovních 
klubů našeho regionu. Snažili 
jsme se, aby byl celý stodesátý 
rok existence Čechie Zastáv-
ka rokem příjemných setkání 
a  sportovních zážitků. Tomuto 
cíli byl přizpůsoben i  program 
slavnostní schůze. Jejím nejdů-
ležitějším bodem tak bylo pře-
dání ocenění dlouholetým za-
sloužilým členům všech oddílu 
Čechie, již se zásadní měrou za-
sloužili o  rozvoj sportu v  naší 
krásné obci.

V  příjemném prostředí vel-
kého sálu Dělnického domu 
se tak setkaly legendy naše-
ho klubu a  mohly společně 
strávit příjemné odpoledne 

a zavzpomínat na časy, kdy ak-
tivně reprezentovaly Zastávku.

Díky aktivním kronikářům 
a  fotografům, zejména pak 
panu Bořivoji Vinohradskému, 
se podařilo organizátorům při-
pravit taktéž výstavu fotografií 
mapujících celou historii Če-
chie Zastávka. I  tato výstava 
měla velký úspěch a  každý si 
našel „tu svoji“ fotografii a  zá-
roveň se mohli všichni podívat 
na úplné začátky naší historie.

Pro všechny přítomné byla 
připravena i  malá vzpomín-
ka na  tento významný milník 
v  historii klubu, stejně jako 
poděkování za  jejich obětavou 
práci, bez které by dnes Čechie 
nebyla tam, kde je. Pevně vě-
říme, že pamětní list, pamětní 
medaile, stejně jako upomín-
kové předměty, udělaly přítom-
ným radost.

Dovolte mi, abych i  touto 
cestou ještě jednou poděkoval 
všem současným a  bývalým 
členům Čechie za  jejich dlou-
holetou práci. Mohu slíbit, že 
společně se současným vede-
ním a  všemi členy TJ  Čechie 
Zastávka se budu snažit navázat 
na  naši bohatou historii. Jsem 
přesvědčen o  tom, že na  pev-
ných základech může naše Če-
chie hrát velice aktivní roli jak 
v  obci, tak v  různých sportov-
ních odvětvích regionu.

Jak již bylo výše zmíně-
no touto schůzí byl rok oslav 
ukončen. Myslím, že mluvím 
za všechny, že se akce k jubileu 
velmi povedly a  jsme rádi, že 
jsme mohli takto významný rok 
oslavit společně s vámi. Ať žije 
rok 2018, v němž Čechie oslaví 
111 let své existence.

Petr Hovězák, předseda
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Letos uplyne 100 let od ukon-
čení 1. světové války a  100  let 
od  vzniku Československé re-
publiky. První prezident ČSR 
T. G. Masaryk prohlásil: „Kdyby 
nebylo Sokola, nebylo by česko-
slovenských legií a nebylo by ani 
Československa“.

Členové Obce sokolské se-
hráli důležitou roli při vzniku 
československých legií, ale také 
po skončení války při organizaci 
státních institucí a vzniku pravi-
delné československé armády.

První světová válka začala 
v  Evropě začátkem srpna 1914 
a  brzy se rozhořela do  neví-
daných rozměrů. Postupně se 
do  ní zapojovalo stále více stá-
tů na  obou stranách a  rozšíři-
la se také na  kontinenty Afriky 
a  Asie. Byla výjimečná nejen 
počtem padlých vojáků a  civi-
listů, ale také nebývale velkým 
počtem zajatců. Byly nasazová-
ny nové zbraně, tanky (1916), 
bojové plyny (chlór, yperit), po-
norky a  letadla, která postup-
ně z  průběhu války vytlačovala 
balóny a  vzducholodě. Přímou 
pohromou pro pozemní voj-
ska bylo nasazení německých 
stíhaček vybavených synchro-
nizovanými kulomety. Válka 
přinesla také novou vojenskou 
strategii, nazývanou zákopová 
válka. Vojáci na  obou stranách 
byli zakopáni několik měsíců 
ve vybudovaných zákopech, kte-
ré vytvářely linii fronty a  bylo 
těžké je ze zákopů vypudit. 

Nejkrvavější bitvy proběhly 
v roce 1916 u Verdunu (21. 2. až 
18.  12.) kde bylo 700  000 pad-
lých a na Sommě (1. 7 .– 18. 11.) 
kde padlo 1 300 000 vojáků. Bi-
tva u Verdunu dostala dokonce 
název „Mlýnek na  maso“. Vý-
znamnou byla také námořní 
bitva u Jutska (31. 5. 1916), po-
važovaná za  největší bitvu hla-
dinových lodí 1.  světové války. 
Ani začátkem roku 1918 nebyla 
válka ještě rozhodnuta. Jen po-
zvolna byly vytlačovány armády 
Centrálních mocností z Francie 
a Itálie.

Československé legie

V  boji za  samostatný čes-
koslovenský stát, v  politickém 
programu československého 
zahraničního exilu vedeného 
T.  G.  Masarykem, M.  R.  Štefá-
nikem a  E.  Benešem hrála klí-
čovou roli myšlenka, že předpo-
kladem mezinárodního uznání 
samostatného československého 
státu, bude přímá účast Čechů 
a Slováků v bojích na straně Do-
hody. M. R. Štefánik: „Náš argu-
ment před spojenci budou hroby 
našich padlých podél frontových 
linií této světové války.“

První čs. jednotky na  stra-
ně Dohody vznikaly z  iniciati-
vy krajanských spolků. Hned 
na začátku války vznikl v Paříži 
Výbor dobrovolníků české ko-
lonie v  Paříži a  několik set Če-
chů se přihlásilo do francouzské 

armády a podařilo se jim založit 
Legii českých dobrovolníků. Byli 
však odvedeni do  mezinárod-
ně uznávané cizinecké legie.Tak 
vznikla ve  Francii rota Nazdar 
(31.  8.  1914) složená z  členů 
Obce sokolské žijících ve  Fran-
cii, a  také proto byla nazývána 
Nazdar, podle sokolského po-
zdravu, kterým se příslušníci 
této roty zdravili mezi sebou. 
Velitelem roty Nazdar se stal 
francouzský kapitán Marie Léon 
Josef Sallé. Rota Nazdar zasáhla 
v bojích u Artois a významným 
způsobem se vyznamenala v bo-
jích u  Arrasu (9.  května 1915), 
kde z 300 dobrovolníků 54 pad-
lo, více jak 100 bylo zraněno 
a rota Nazdar přestala existovat. 
Mezi padlými byl také náčelník 
pařížského Sokola Josef Pul-
tra a  také praporečník roty Ka-
rel Bezdíček. Ve  francouzském 
letectvu bojovali od  roku 1915 
Slovák M. R. Štefánik a Češi Be-
dřich Starý, Jan Štork, Václav 
Pilát, Silvestr Šebesta, od  roku 
1916 pak Augustin Charvát 
a Alfréd Jelínek a od roku 1917 
Vilém Stanovský a Václav Kaho-
vec. Ve  vzdušném souboji padl 
18.  března 1917 Jan Hof man. 
Celkem prošlo cizineckou legií 
ve Francii 600 československých 
dobrovolníků, z nichž 200 padlo 
a na 300 bylo zraněno.

V  září 1914 se uskutečni-
lo svěcení praporu České dru-
žiny v  Kyjevě. Rusko bylo vů-
bec první zemí, která umožnila 

SOKOL A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
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formování československých 
jednotek na svém území. Byli to 
právě členové Sokola, kteří byli 
organizátory při formování čs. 
legií, ale také stáli v čele jako ve-
litelé jednotek. V květnu 1917 se 
podařilo zřídit odbočku Česko-
slovenské národní rady na Rusi, 
podřízenou ČSNR v  Paříži. 
Čs.  legie v  Rusku se proslavily 
v květnu 1917 v bojích u Zbo-
rova, kde vynikl svými velitel-
skými schopnostmi člen Soko-
la poručík Čeček. Čs.  legionáři 
bojovaly také u Bachmače (bře-
zen 1918), kdy se po  uzavření 
separátního míru mezi Němec-
kem a  Ruskem českoslovenští 
legionáři několik dní bránili 
proti německé přesile, aby moh-
li ustoupit po sibiřské magistrá-
le. Legionáři v  Rusku ovládli 
sibiřskou magistrálu od  Uralu 
až po  Vladivostok a  T.  G.  Ma-
sarykovi se říkalo „Pán Sibiře“. 
Nakonec ČSNR v  Paříži roz-
hodla o přísné neutralitě česko-
slovenských jednotek v  Rusku 
a připravila plán přesunout tyto 
jednotky na  západní frontu. 
Tento plán se však uskutečnil 
jen částečně a ruští legionáři se 
vrátili do vlasti až po  skončení 
války. Poslední transport s rus-
kými legionáři přijel do  Čes-
koslovenska na  podzim roku 
1920. Podle posledních úda-
jů bojovalo v  ruských legiích 
77  000 legionářů, mezi který-
mi bylo 1500  žen (dobrovolni-
ce Červeného kříže) pracujících 
ve vojsku jako zdravotnice. Vý-
znamnými veliteli legionářů 
bojujících v Rusku byli: generál 

Gajda, plukovník Švec a  plu-
kovník Vojcechovský. Celkem 
padlo na ruském území 4000 le-
gionářů. O hroby našich legio-
nářů pečuje v současném Rusku 
Československá obec legionář-
ská, která spolupracuje s  orga-
nizacemi v Rusku.

V  Itálii bylo formování čes-
koslovenských jednotek složi-
té. Italský parlament odmítl vy-
zbrojit české a slovenské zajatce, 
protože měl obavy, že by mezi 
nimi mohli být také vyzvědači 
rakousko-uherské armády. Ital-
ské noviny po jednání o této zá-
ležitosti v  italském parlamentu 
psali: niente ceche bande (žádné 
české ozbrojené skupiny). Sou-
hlasili však, aby se ze zajatců 
utvořily pracovní oddíly v  týlu, 
mimo válečné operace. Tepr-
ve po  zřízení Odbočky ČSNR 
v  Římě (září 1917) a  po  jed-
nání M.  R.  Štefánika s  italský-
mi vládními činiteli, ministrem 
zahraničních věcí Sonninem 
a předsedou italské vlády Orlan-
dem, se začalo s vyzbrojováním 

československých legií v  Itá-
lii. 24.  května 1918 se v  Římě 
uskutečnilo slavnostní předává-
ní čestného praporu čs. legiím 
v Itálii, za široké účasti politiků 
a  vojenských činitelů Dohody. 
Velitelem čs.  legií v Itálii se stal 
italský generál Graziani. Čs.  le-
gie byly nasazeny v  bojích 
na řece Piava (červen 1918), kde 
padlo 22 legionářů, 177 jich bylo 
zraněno a 18 bylo nezvěstných. 
Nejbolestnější ztrátou byla smrt 
sokolského pracovníka a  orga-
nizátora Jana Čapka. Českoslo-
venští legionáři se také proslavili 
v bojích o Doss Alto (kóta 703) 
v září 1918, kde se vyznamenal 
velitel kulometné roty poručík 
Varhaník.

Úspěch Československých le-
gií bojujících v  Rusku, Francii 
a Itálii se roznesl po celém světě. 
Každý věděl o  Čechoslovácích 
bojujících za  svoji oprávněnou 
svobodu proti rakousko-uher-
ské monarchii.

Dušan Lacko, 
vzdělavatel Sokola Zastávka

Kulomet v obrněném vlaku československých legionářů bojujících na Sibiři
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V té době se udělaly základní 
opravy podlah, střech, elektři-
ny, sociálních zařízení a dalších 
věcí tak, aby bylo možné vůbec 
v  sokolovně cvičit. Po  nástupu 
mladší generace se s  oprava-
mi a menšími či většími rekon-
strukcemi pokračovalo. Během 
let se veškeré úsilí věnovalo pře-
devším funkčnosti vnitřních 
prostor. Díky několika dotacím 
z  Jihomoravského kraje a  pod-
poře obce Zastávka se podařilo 
kompletně vyměnit staré pada-
jící stropy v  sále, včetně izolací 
a osvětlení. V dalších letech pak 
zrekonstruovat podlahu nad bý-
valou hasičkou, vybrousit a na-
lakovat parkety. Následně také 

kompletně vyměnit všechna 
stará shnilá okna za  nová plas-
tová. Na  řízení těchto prací se 
největší měrou podílel tehdej-
ší člen výboru Michal Horá-
ček. Vnitřní prostory tak byly 
v  relativně dobrém stavu pro 
veškerou sportovní či kulturní 
činnost. Vzhledem k rodinným 
povinnostem a  s  nimi souvise-
jícím nedostatkem volného času 
stavební práce na několik let ví-
ceméně utichly. Nadále se však 
členové TJ  Sokol Zastávka vě-
novali rozvoji cvičení, kulturní 
a  společenské činnosti a  drob-
ným vylepšováním.

Kolem roku 2014 se členy 
Sokola stali bratři Karel a  Josef 

Schusterovi z Rosic. Díky jejich 
podnětům byl nastartován nový 
impulz k  tomu se sokolovnou 
něco dalšího provést. V  roce 
2015 se začala výrazně zvětšovat 
trhlina v nosné rohové kamenné 
zdi, která tam sice byla už desít-
ky let, nicméně bylo evidentní, 
že se něco děje s podložím. Byl 
přizván statik konstatující ha-
varijní stav a  nutnost stěnu sa-
novat. Jako hlavní příčina byla 
diagnostikována dlouhodo-
bě zatékající voda pod základy. 
Bylo nutné provést výkopovou 
sondu, která odhalila, že roho-
vá stěna prakticky žádné zákla-
dy nemá. Ve  spolupráci s  obcí 
Zastávka a  především za  velmi 
vstřícného přístupu místostaros-
ty Zdeňka Milana se v první fázi 
podařilo napojit veškeré svody 
do kanalizace. V další fázi svést 
kompletně vodu ze všech střech 
novými rýnami a  odizolovat 
většinu stěn. Zrekonstruována 
byla také střecha nad sklepem 
a  střecha vzadu na  sokolovně 
směrem k obecnímu úřadu. Ná-
sledně bylo nutné celou stěnu 
podepřít. Po  krátkém výběro-
vém řízení jsme zvolili stavební 

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 
V ZASTÁVCE 2016–2018
O tom, že sokolovna v Zastávce není v optimální kondici, 
se vědělo už dlouhou dobu. Práce na jejích opravách už začaly 
kdysi pod vedením manželů Slámových, bez kterých bychom 
pravděpodobně nebyli tam, kde jsme nyní.



20 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

firmu pana Kůta. Stěna byla po-
depřena důkladnou trámovou 
konstrukcí zajišťující, že při vý-
kopových pracích nebude nikdo 
zavalen. Zeď byla podkopána 
do hloubky přibližně dvou me-
trů po celém obvodu a následně 
důkladně podbetonována. Kolik 
kubíků betonu do nových zákla-
dů padlo, si netroufám tvrdit. 
Je možné, že statistiku dodáme 
v některém z dalších článků. Co 
bylo dál?

Když už jsme byli takto da-
leko, pozornost jsme zaměřili 
na  schody. Během výkopových 
prací na  základech se ukáza-
lo, že schody nejsou v podstatě 
schody, ale hromada suti zalitá 
betonem, která nedržela moc 

pohromadě. Nemělo cenu, a ani 
to v  podstatě nešlo, práce pře-
rušit. Neveselé ovšem bylo, že 
jsme víceméně vyčerpali veš-
keré finanční prostředky, kte-
ré jsme měli našetřené z nájmů 
a  také díky dotaci Jihomorav-
ského kraje. V  této situaci nám 
pomohlo několik dárců a spon-
zorů a  jak jinak – obec Zastáv-
ka. Díky tomu se podařilo do-
končit nové betonové schodiště 
a dokonce vyměnit staré vstupní 
dveře za  nové. Poslední staveb-
ní úpravou, která se v roce 2017 
podařila, bylo vyspravení vstup-
ního portálu a  fasády přední 
části budovy. Velký dík za  ce-
lou akci patří především brat-
rům Schusterovým, bez jejichž 

nasazení by nic z  toho nebylo 
prakticky možné. Nejenže Ka-
rel Schuster řídil veškeré staveb-
ní práce a dohlížel na vše, co se 
kolem sokolovny dělo. Zároveň 
se oba dva ve svém volném čase 
většími či menšími pracovními 
zásahy zasloužili o to, že je soko-
lovna nyní v  lepší kondici, než 
v jaké kdy byla. Ještě jednou mu-
sím poděkovat také Zdeňku Mi-
lanovi a  celému zastupitelstvu, 
že nás podpořili a  byli k  nám 
maximálně vstřícní. Pokud se 
nám podaří opět něco našetřit, 
nebo získat další dotaci, plánu-
jeme rozsáhlou opravu střech 
v letech 2018–2019.

Tomáš Kudela, 
starosta TJ Sokol Zastávka



inzerce

S  příchodem nového roku 
se opět přiblížil tradiční ples 
Zahrádkářů Zastávka konaný 
každoročně v  sále Dělnického 
domu.

V  letošním roce proběhl 
27.  ledna, účast byla velmi hoj-
ná a přibylo i mladých účastní-
ků. Na  uvítání byla pro dámy 
nachystaná ochutnávka vína 
a  malý dárek v  podobě růže, 
pánové si mohli zvolit i ostřejší 
slivovici. Ples zahájil předseda 
spolku Zahrádkářů Jiří Klika, je-
hož kresby posloužily k výzdobě 
sálu. Pro zpestření zábavy bylo 
pro hosty připraveno moder-
ní vystoupení taneční skupiny 

Mighty Shake. Zanedlouho se 
naplnil i  taneční parket. Mo-
derními i  tradičními melodi-
emi přilákala účastníky k  tan-
ci kapela MelodyMusic. Tanec 
přerušilo pouze losování boha-
té tomboly, do které svými dary 

přispěly firmy ze Zastávky i blíz-
kého okolí a  také členové spol-
ku Zahrádkářů. Poté se všichni 
opět bavili za  zvuků hudby až 
do brzkých ranních hodin.

Hana Palánová, 
Zahrádkáři Zastávka

ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES



22 ZASTÁVECKÝ ZPRAVODAJ

Místní hasičský sbor má 
v  současné době celkem 68 
řádných členů, tři kolektivy 
mládeže a  zásahovou jednot-
ku, která čítá celkem 23  čle-
nů. I  když je činnost našich 
hasičů celkem pravidelně pre-
zentována nejen v tomto zpra-
vodaji, ale také na  webových 
stránkách hasičů a v neposled-
ní řadě na face bookovém pro-
filu, jistě stojí za  to si některé 
z  větších akcí připomenout, 
tak jako jsme si je připomněli 
na výroční členské schůzi.

V  roce 2017 hasiči realizo-
vali řadu již tradičních kul-
turních a  společenských akcí, 
jakými byly například hasič-
ský ples, úklidová akce Ukliď-
me Česko – ukliďme Zastávku, 
soutěž v  požárním sportu pro 
mladé hasiče O  pohár staros-
ty obce, branný závod, halo-
vá soutěž Soptík 2017 a soutěž 
pro ty nejtvrdší hasiče, která 

se konala na  podzim v  areálu 
základní školy. Mimoto jsme 
se samozřejmě podíleli také 
na  uspořádání oslav Dne dětí, 
loučení s prázdninami a Zastá-
veckém víceboji v netradičních 
disciplínách. Nově k těmto ak-
cím také přibylo podílení se 
na organizaci takzvaného Dne 
Zastávky a  Mikulášské nadíl-
ky, která proběhla úplně v  ji-
ném duchu. Pevně věřím, že 
tato změna měla svůj přínos. 
Poslední kulturní akcí s  podí-
lem hasičů bylo zpívání pod 
vánočním stromem, kde hasiči 
zajistili stavbu a demontáž pó-
dia a samozřejmě punč a horký 
čaj pro všechny.

Již nedílnou součástí naše-
ho spolku je také práce s  dět-
mi a mládeží. I v této oblasti se 
nám celkem slušně daří. Krou-
žek mladých hasičů navštěvu-
je více jak 30  dětí. Děti jsou 
rozděleny do  třech věkových 

kategorií: přípravka, mladší 
a starší žáci. V rámci celoroční 
činnosti naši svěřenci absolvo-
vali taneční soutěž Fire Dance, 
která se konala v březnu v Žab-
čicích, a ihned po ní začali in-
tenzivní přípravu na  soutěže 
v  požárním sportu. V  rámci 
postupových kol v  požárním 
sportu se nám ve  všech kate-
goriích mládeže celkem dařilo 
a všechny kolektivy se umísti-
ly do 5. místa, čímž si zajistily 
vždy postup do dalšího, vyšší-
ho kola soutěže. Naše příprav-
ka si dokonce z  několika sou-
těží přivezla poháry a medaile 
za 1. místa. Takto to pokračo-
valo až na  Přebor Moravské 
hasičské jednoty, který se ko-
nal v Brně. Z  této již vrcholo-
vé soutěže si naše přípravka 
opět přivezla pohár a  medaile 
za 1. místo a naši starší žáci ob-
sadili celkové 8. místo.

Mladí hasiči se však v minu-
lém roce nezabývali pouze po-
žárním sportem, ale účastnili 
se také vědomostních soutěží, 
jakými byly třeba branný závod 
ve  Vojkovicích, branný závod 
v Čučicích anebo halová vědo-
mostní soutěž Soptík, která se 
konala v  hale našeho gymná-
zia v  Zastávce. Při všech sou-
těžích naši svěřenci vždy dosa-
hovali velice slušných výsledků 
a  za  to si také jistě zaslouží 
odměnu. Takovouto pomysl-
nou odměnou bylo uspořádá-
ní letního tábora. Ten se konal 

HASIČI HODNOTILI ROK 2018
Jak již je tradicí, vždy na začátku kalendářního 
roku svolávají naši hasiči výroční členskou 
schůzi hasičského sboru, na které hodnotí 
činnost svého spolku v uplynulém roce. 
Nejinak tomu bylo i v pátek 5. ledna 2018, 
kdy se v podvečer na místní hasičské zbrojnici 
sešli místní hasiči spolu s váženými hosty, jimiž 
byli starosta obce RNDr. Petr Pospíšil, velitel 
požární stanice Rosice npor. Ing. Petr Adamčík 
a představitelé z okolních hasičských sborů.
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o velkých prázdninách v rekre-
ačním středisku Nesměř v kra-
ji Vysočina a  na  podzim jsme 
pro rodiče s  dětmi upořáda-
li zájezd do  Pekla Čertovina 
a do Pohádkové vesničky.

Činnost mladých hasičů 
byla v roce 2017 bohatá a u do-
spělých hasičů tomu nebylo ji-
nak. I ti se samozřejmě v rámci 
fyzické přípravy věnovali po-
žárnímu sportu a řádně absol-
vovali všechna postupová kola 
v požárním sportu. Začali ob-
vodním kolem v Újezdě u Ro-
sic a přes okresní kolo se pro-
bojovali na  Přebor Moravské 
hasičské jednoty do Brna. Tam 
už si ve velké konkurenci sou-
těžních týmů postup na  Mist-
rovství Moravské hasičské jed-
noty a  České hasičské jednoty 
vybojovaly pouze ženy. Ty nás 
pak reprezentovaly v  září 
v  Pardubicích, kde obsadily 
krásné 8. místo.

Pozadu nebyla také naše zá-
sahová jednotka. V  roce 2017 
řešila celkem 73 událostí, které 
tvořilo 26  požárů, 14  technic-
kých pomocí, 7 planých popla-
chů a 25  takzvaných ostatních 
činností. Celkem jsme v  rám-
ci zásahové činnosti odpraco-
vali 70  hodin. Mimoto se sa-
mozřejmě naši hasiči věnovali 
výcviku a  vzdělávání, aby je-
jich případná pomoc byla vždy 
v  odpovídající, a  především 
v  prvotřídní kvalitě. V  roce 
2017 také došlo ke změně v ob-
lasti vozového parku zásahové 
jednotky. Naše stařičká zelená 
valníková Tatra byla z důvodu 

minimálního využívání odpro-
dána a  na  její místo byl poří-
zen autobus. Asi si říkáte, proč 
zrovna autobus? Byla to velká 
shoda náhod, ať už to bylo vel-
mi výhodnou pořizovací ce-
nou, až po  jeho celkem sluš-
ný technický stav. Autobus ale 
neslouží pouze pro naše hasi-
če, respektive hasiči jej vyu-
žívají minimálně. Je naopak 
využíván především místní zá-
kladní školou a  Regionálním 
informačním centrem Zastáv-
ka. Díky pořízení autobusu se 
obec prostřednictvím hasičů 
snaží snížit náklady na dopra-
vu například při výletech žáků 
školy, při pořádání zájezdů re-
gionálního informačního cen-
tra anebo spolků působících 

v obci. Zatím se tomuto zámě-
ru vcelku daří a  hasiči budou 
společně s obcí dělat vše proto, 
aby tomu nebylo i do budouc-
na jinak.

Spolková činnost zastávec-
kých hasičů byla v  roce 2017 
bohatá a  my jsme rádi, že se 
nám daří udržet tuto tradi-
ci již více jak 130  let. Není to 
však zásluha pouze hasičů, ale 
poděkování patří také celému 
zastupitelstvu obce Zastáv-
ka a všem firmám a občanům, 
kteří se k  nám nikdy neoto-
čí zády a naopak se nám snaží 
přispět, když ne finančně a ma-
teriálně, tak alespoň cennou 
radou a uznáním naší práce.

Zdeněk Milan, 
starosta hasičského sboru
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INFORMACE Z KLUBU 
SENIORŮ ZASTÁVKA

V  listopadu loňského roku 
se konala nejen schůze spolku 
seniorů v  Lukovanech ve  vi-
nárně pana Vyhnalíka, ale 
také několik vycházek. V  úte-
rý 14.  listopadu šli všichni 
účastníci kolem úzkorozchod-
né železnice do Babic, na náv-
si odbočili ke křížku a přes sil-
nici pokračovali po nové polní 
cestě do Obory. Krajem obory 
po naučné stezce přišli do Ro-
sic k  nádraží a  následně opět 
přes Oboru na  Zastávku. Ná-
sledující úterý 21.  listopadu 
kvůli špatnému počasí byla 
vycházka zrušena. O  týden 
později 28.  listopadu směřo-
vala vycházka na  Vysoké Po-
povice, pokračovala směrem 
na  Příbram a  odtud pak zpět 
do Zastávky.

V  pondělí 11.  prosince pro-
since se konala poslední, vá-
noční schůze seniorů v  roce 
2017. Na  ní vystoupily někte-
ré členky spolku v  pěkném 
tanečním programu. Všich-
ni členové pak obdrželi také 
pohoštění. V  prosinci se také 
uskutečnily tři vycházky. 
Na  první 12.  prosince se jelo 
autobusem na Hlínu k hájence. 
Kolem hájenky vešli účastníci 
do  lesa směr Kopaniny. Po  tu-
ristické značce prošli všichni 
Bučínem až do  Tetčic a  odtud 

odjeli do Zastávky vlakem. Dne 
19.  prosince se účastníci sešli 
u  základní školy a  pokračova-
li přes Brusy do  Mariánského 

údolí, pak směr Rosice a  ko-
nečně směr Velehrádky. Před 
Rosicemi došli k sídlišti na Ka-
mínkách a  pokračovali ulicí 

Chroustovské údolí, foto Z. Strnad

Odpočívadlo a studánka U Marušky v Chroustovském údolí, foto B. Vinohradský
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Litostrovskou směr Cukrovar 
a Zastávka. Poslední loňská vy-
cházka vedla 28.  prosince tra-
dičně přes Brusy do údolí, přes 
lávku na  silnici směr Litostrov 
a po pár metrech do  lesa směr 
Markova hájenka. Potom ko-
lem dalších hájenek směr rosic-
ká vodárna, ulicí Cukrovarskou 
směr Zastávka a  v  Zastávce 
do  Dělnického domu. Novo-
roční přípitek pronesl starosta 
obce Zastávka a  po  posledním 
společném pivu v roce 2017 se 
s přáním pevného zdraví všich-
ni rozešli domů.

Leden 2018 začal valnou 
hromadou spolku seniorů dne 
15. ledna. V lednu také pokra-
čovaly vycházky. První byla 
16. ledna a směřovala do Babic 
a  odsud kolem úzkorozchod-
né železnice do Zastávky. Dru-
há vycházka se konala dne 
23.  ledna. Šlo se Babickým le-
sem směrem na Zakřany a po-
kračovalo se pak kolem vol-
taické elektrárny krajem lesa 
ke  Zbýšovu, odsud do  Babic 
a  zpět do  Zastávky. A  třetí 
lednová vycházka se uskuteč-
nila 13.  ledna. Jelo se na  Hlí-
nu. Účastníci vystoupili u  há-
jenky a  šli směrem Kopaniny. 
Do  Tetčic na  nádraží přišli 
ve 12.40 a někteří odjeli auto-
busem č. 423 do Rosic na Ka-
mínky. Druhá část pokračovala 
pěšky a v restauraci Rozsocháč 
se všichni sešli. Odtud pak po-
kračovali do Zastávky.

V  pondělí 12.  února pro-
běhla pravidelná schůze 
spolku seniorů. Ve  středu 

14. února vedla vycházka přes 
Brusy do  Mariánského údo-
lí směrem na  Litostrov, po-
tom do  Chroustovského údolí 
směr Domašov. Do Domašova 
všichni přišli v  pravé poled-
ne a  po  obědě se vydali auto-
busem do  Zastávky, kde ještě 
navštívili výstavu historických 
pohlednic Zastávky v  RICu. 
V  úterý 20.  února se jelo vla-
kem do Rosic. Z nádraží se pak 
ulicí Zbýšovskou šlo na konec 

města, kde začíná naučná stez-
ka Oborou s výhledem na Ba-
bice. Potom se pokračovalo 
na další zastavení směr Rosice. 
Naučnou stezku jsme opusti-
li u  zastavení č.  1 na  Zbýšov-
ské ulici. Do Zastávky jsme se 
vrátili krajem Obory k památ-
né hrušce a k zastávecké poště, 
kde vycházka skončila.

Zora Stejskalová, 
Klub seniorů Zastávka

Naučná stezka Oborou, foto L. Říhová

Klub seniorů na vycházce přes Bučín, foto L. Říhová
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Letos si do sálu Dělnického 
domu našlo cestu zatím nej-
víc návštěvníků, kteří hned 
po  příchodu již tradičně byli 
přivítáni růži a  skleničkou al-
koholu. Dále bylo připraveno 
bohaté občerstvení pro žízni-
vé i  hladové, které společný-
mi silami připravili fotbalisté 
se svými rodinami a pan Libor 
Nehyba.

Od prvních tónu skvělé zpě-
vačky Lenky Kocábové se par-
ket zaplnil tanečníky, a v tom-
to duchu se zábava ubírala 
po celý večer a celou noc. Pře-
stávky mezi tanečními série-
mi byly vyplněny vystoupe-
ními taneční skupiny Mighty 

Shake Zastávka a  mažoretka-
mi Hvězdičky. Ty si dokon-
ce pro příležitost sportovní-
ho plesu připravily speciální 
představení. Oběma skupinám 
patří velký dík. Dalším již tra-
dičním zpestřením je spor-
tovně-zábavná hra. Letos se 
jednalo o „štafetové trhání ka-
pesníků“. Myslím si, že v pod-
statě již tradiční hry na našich 
plesech patří k  velmi příjem-
ným okamžikům večera.

Závěrem mi dovolte podě-
kovat všem sponzorům spor-
tovního plesu za  jejich dary 
a  pomoc, bez kterých by toto 
společenské setkání nejen 
sportovců nemohlo vůbec 

vzniknout. Další poděkování 
patří obci Zastávka, jež nejen 
podporuje sportovní činnost 
naší TJ, ale také i  její aktivity 
společenské. Jménem celého 
organizačního výboru plesu 
si dovolím vyslovit přání, aby 
i během dalších ročníků byl sál 
zaplněn spokojenými a i dobře 
se bavícím lidmi. My pro to 
budeme dělat úplně všechno.

P.  S.: Další sportovní ples 
plánujeme na 15. února 2019, 
proto si tento termín poznačte 
do kalendáře již nyní!

Jan Pospíšil, za organizační 
tým sportovního plesu

Turnaj v mariáši
Dne 19. května 2018 se koná v Dělnickém 
domě v Zastávce I. zastávecký turnaj v mariáši 
(ve čtyřech). Závaznou přihlášku zasílejte 
na telefonní číslo 739 649 841. Do SMS zprávy 
uveďte jméno a počet hráčů. Startovné včetně 
večeře činí 200 Kč, platba proběhne na místě 
v den turnaje. Registrace hráčů od 12.00 
do 13.00 hodin.

Těšíme se na vaši účast!
Zastávečtí mariášníci

Hledám pěkný dům 
se zahradou. Děkuji. 
Informace na telefon: 

739 412 722.

Dále hledáme 
chatu nebo chalupu 
k rekreaci. Telefon: 

732 244 460.

SPORTOVNÍ PLES ČECHIE

I N Z E R C E

V pátek 16. 2. 2018 fotbalisté TJ Čechie Zastávka uspořádali pro občany 
Zastávky a blízkého okolí již pátý ročník sportovního plesu.
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Koncem ledna jsme se 
s kroužkem Hokus pokus starší 
zúčastnili exkurze na Mendelo-
vě univerzitě v Brně. Měli jsme 
možnost nahlédnout do  labo-
ratoří Ústavu technologie po-
travin a Ústavu zoologie, rybář-
ství, hydrobiologie a včelařství. 
Nejspíše poprvé v  životě kluci 
viděli spektrofotometr, přístroj 
sloužící k  určování mechanic-
kých vlastností potravin zvaný 
TIRAtest, konduktometr mě-
řící vodivost roztoků, pH metr 
i přístroj měřící vodní aktivitu 
v  potravinách. V  oddělení ry-
bářství jsme prozkoumali mo-
delový recirkulační systém pro 
chov ryb a  pozorovali jsme ti-
lapie nilské a  obrovské sumce, 

kteří nás po  vhození potravy 
do kádí v zápalu boje o potra-
vu trošku „osvěžili“ vystříka-
nou vodou z  akvárií. Na  závěr 
exkurze byli kluci ještě více 
motivováni k  budoucímu stu-
diu na vysoké škole zhlédnutím 
moderní vysokoškolské menzy.

A nyní trošku z jiného soud-
ku. V sobotu 17. února ovládli 
sál Dělnického domu Šmoulo-
vé a  naše nejmladší generace. 
Konal se totiž každoroční dět-
ský karneval! Tentokrát s  ná-
zvem Šmoulí karneval s kama-
rádem Wikim. Na parketu jsme 
mohli vidět princezny, vodní-
ky, policisty, Červené karkul-
ky, ale také velice originálního 
tankistu a  dokonce nápojové 

automaty! Wiki nás provedl 
příjemným odpolednem pl-
ným zábavných her a  soutěží 
pro menší děti. Pevně věříme, 
že jste si vy i  vaše děti karne-
val náležitě užili a  že se uvidí-
me i na dalších akcích pořáda-
ných Domem dětí a  mládeže 
Zastávka.

V dubnu se uvidíme na Aprí-
lovém běhu a Čarodějném reji. 
Více informací naleznete na na-
šich internetových stránkách 
www.ddmzastavka.cz a pro pří-
padné dotazy jsme i  na  face-
booku (www.facebook.com/
ddmzastavka).

Magdalena Krejčíková, 
DDM Zastávka

DDM Pomaličku nám jaro klepe na dveře 
a my přinášíme pravidelné zprávy 
o dění v zastáveckém Domečku.
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Zápis k plnění povinné škol-
ní docházky do 1. ročníku škol-
ního roku 2018/2019 se usku-
teční v budově ZŠ v úterý 3. 4. 
2018 od  13.30 do  17.00  hod. 
a ve středu 4. 4. 2018 od 14.00 
do 16.00 hod. U zápisu je třeba 
doložit rodný list dítěte a  ob-
čanský průkaz zákonného zá-
stupce. K zápisu se dostaví děti 
narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 
2012 (dosáhnou šestého roku 
věku do 31. 8. 2018). Děti, kte-
ré měly odklad a  byly na  naší 
škole u zápisu, přijdou k zápisu 
znovu.

K plnění povinné školní do-
cházky může být přijato i  dítě, 
které dosáhne šestého roku 
věku v  době od  září do  konce 

června příslušného školního 
roku (tj. od 1. 9. 2018 do 30. 6. 
2019), je-li přiměřeně tělesně 
i  duševně vyspělé a  požádá-
-li o  to jeho zákonný zástupce. 
K  žádosti se dokládají dopo-
ručující vyjádření (informace 
podá vedení školy).

Odklad povinné školní 
docházky

O  odklad povinné školní 
docházky lze požádat písem-
ně do  30.  dubna 2018. Žádost 
musí být doložena doporuču-
jícím posouzením příslušného 
školského poradenského zaří-
zení a  odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. Ředitel 

školy po  posouzení žádosti 
vydá rozhodnutí o odkladu po-
vinné školní docházky o  jeden 
rok.

Ředitel školy také po dohodě 
se zřizovatelem obcí Zastávka 
stanovil následující upřesnění 
pro podávání žádostí o  přije-
tí dětí k  předškolnímu vzdělá-
vání pro školní rok 2018/2019: 
místo pro podávání žádostí je 
kancelář budovy základní ško-
ly (přízemí), U  Školy  181, Za-
stávka a  termíny jsou středa 
2. 5. a čtvrtek 3. 5. 2018. Doba 
pro podání žádosti je stanovena 
od 7.00 do 15.00 hodin.

Ing. Zdeněk Strnad, 
ředitel školy

INFORMACE K ZÁPISŮM 
DO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Toto období je tradičně spo-
jeno s  přípravou a  účastí žáků 
na soutěžích. To klade zvýšené 
nároky jak na  žáky, tak na  je-
jich učitele a také na pedagogy, 
kteří zajišťují korepetice. Soutě-
že probíhají v  několika kolech 
a  jednotlivé školy se střídají 
v jejich pořádání. Okresní kolo 
soutěže ve hře na dechové žes-
ťové nástroje letos hostila právě 
naše škola. Ve středu 21. února 
2018 tedy ožila školní budova 
netradičně již za  časných ran-
ních hodin. Své výkony před 

odbornou porotou totiž mu-
selo předvést 54  žáků z  růz-
ných škol. A  všichni měli svůj 
doprovod, všichni potřebovali 
prostor, kde se mohou rozehrát 
a  kde mohou čekat na  výsled-
ky a  všichni potřebovali také 
nasytit. V ten den naše prosto-
ry využívala přibližně stovka 
osob. Příprava této akce byla 
dlouhá a náročná, a proto bych 
chtěl na tomto místě poděkovat 
nejen pedagogům, ale i  všem 
ostatním, kdo se na  jejím po-
řádání podíleli. Můj velký dík 

patří také zástupcům naší obce. 
Díky daru od  obecního úřadu 
si ocenění žáci za  svou dřinu 
odnesli nejen pěkný diplom, 
ale také medaile a další drobné 
ceny. A  jak vlastně soutěž do-
padla? Náročná porota ocenila 
tyto naše žáky z tříd učitelů Pe-
tra Kříže a Dalibora Maška:
• Mikuláš Raisigl – hra na les-

ní roh, VI. kategorie, 3. místo
• David Rejda  – hra na  trub-

ku, IV. kategorie, 2. místo
• Václav Rada – hra na trubku, 

IV. kategorie, čestné uznání
• Petr Pečenka – hra na trub-

ku VIII.  kategorie, 2.  místo 
(1. místo nebylo uděleno)

• Jan Halásek  – hra na  trub-
ku, IX.  kategorie, diplom 
za účast

• Jindřich Halabala  – hra 
na  tenor, IX.  kategorie, 
2. místo

• Jiří Halásek  – hra na  tubu, 
VII. kategorie, 2. místo

„NABITÝ“ ÚNOR V ZUŠ

Prohlídka Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky

Návštěva muzea Karla Zemana

Není název tohoto článku zvláštní, či, řekněme, 
přehnaný? Jak může být únor „nabitý“? Nepřipravují 
se přece žádné „velké“ vánoční ani závěrečné 
koncerty, neřeší se klasifikace ani neprobíhají 
postupové zkoušky a vůbec se navenek zdá, 
že se v ZUŠ aktuálně neděje nic moc zvláštního. 
A přece. Život v naší škole tepe i na začátku druhého 
pololetí ve svižném rytmu.
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Gratuluji jim k  dosaženým 
výsledkům a  všem soutěžícím 
i jejich učitelům děkuji za jejich 
práci.

Souběžně s přípravou soutě-
že probíhaly práce na  organi-
zaci další akce, týkající se ten-
tokrát výtvarného oboru. Pan 
profesor Jan Žaloudík, který je 
ředitelem Masarykova onkolo-
gického ústavu v  Brně a  záro-
veň senátorem za náš okrsek, se 
snaží propagovat region Brno-
-venkov a zajistil pro něj v Se-
nátu výstavní prostor. Oslovil 
nás s nabídkou vystavit zde prá-
ce našich žáků. Rádi jsme při-
jali a  začali připravovat obsah 
výstavy a organizovat její insta-
laci. Na vernisáž 27. února 2018 
jela početná výprava přibližně 
padesáti osob tvořená zejména 
žáky, jejichž práce jsou prezen-
továny, rodiči žáků a  zástupci 
ZUŠ. Přes velmi mrazivé poča-
sí jsme v Praze strávili příjemný 
den. Ten byl částečně pracov-
ní, protože bylo třeba instalo-
vat exponáty. Velmi zajímavá 
byla prohlídka Valdštejnského 
paláce, kde Senát Parlamentu 
České republiky sídlí a  časový 
plán počítal i  s  několika hodi-
nami volna, které část výpravy 
využila k návštěvě muzea Kar-
la Zemana. Výstava, umístěná 
přímo v  jednacím sále Senátu, 
zahrnuje kromě dvanácti sto-
janů s  výkresy také keramické 
výrobky. Autory vystavených 
děl jsou žáci z třídy paní učitel-
ky Jany Kolegarové, jíž děkuji 
za přípravu akce.

Jiří Skřípek, ředitel ZUŠ

Prohlídka Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v Senátu Parlamentu České republiky



Václav Rada, uč. Petr Kříž, David Rejda
(okresní kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje)

Mladí hasiči na branném závodu



Účastníci vernisáže výstavy prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ v Senátu Parlamentu České republiky

Klub seniorů v Babickém lese, foto L. Říhová
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