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Vánoční strom

Radnice informuje

Již rok je tomu a opět jsme se sešli u vánočního
stromu.
Rozsvěcení vánočního stromu se již stalo krásnou součástí adventních oslav v Ostopovicích,
a tak se v neděli 2. prosince sešli malí i velcí
na návsi u kaple a společně rozsvítili vánoční
strom.
Vánočním stromem se tentokrát stal obecní
smrk, který bylo nutno pokácet v areálu výpustního objektu kanalizace. O jeho překrásnou výzdobu se postarali rodiče s dětmi z mateřského
centra a desítky LED světýlek.
Nedělní slavnostní program zahájil pozdravením pan děkan R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář ve farnosti Troubsko. Následně s pásmem
písní, básniček a koled vystoupily za doprovodu
paní učitelek děti ze základní školy v Ostopovicích. A pak společně s panem starostou, který
popřál všem krásný advent, rozsvítili vánoční
strom. Hned napoprvé se to sice nepovedlo, asi
děti málo volaly „Stromečku rozsviť se“, nicméně skoro hned napodruhé je strom vyslyšel a
rozsvítil se v plné kráse. Děti pak dostaly perníčky a prskavky, které rozzářily celou náves.
Všichni se mohli zahřát teplým čajem, punčem
či svařeným vínem a zazvonit si na vánoční
zvon. K prohlídce byla otevřena i kaple sv. Jana
Křtitele, kde bude na Vánoce vystaven betlém.
Rozsvícení stromu slavnostně zahájilo bohatý
adventní program.

Poplatek za odpady se v příštím
roce nezvýší

(ZB)

Od příštího roku dojde k několika úpravám místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu. Výše
poplatku zůstává zachována, mění se však termín
splatnosti poplatku, který bude nově splatný do
konce května. A mění se také výše sankcí za prodlení s úhradou poplatku. Při platbě od 1. 7. do
31. 8. se poplatek navýší o 50 %, od 1. 9. do 31. 12.
se pak poplatek navyšuje o 100 %. Při pozdní úhradě tak může poplatek za odpad narůst až na dvojnásobek. A další změnu představuje také rozšíření
okruhu poplatníků - nově budou poplatek hradit
také všichni majitelé nemovitostí na území obce a
cizinci nahlášení k dlouhodobému pobytu na území obce.

Půjčování štěpkovače ve sběrném
dvoře
Novou službu nabízí od prosince také sběrný dvůr
- půjčování štěpkovače pro domácí použití. Motorový štěpkovač Eliet je možné si zapůjčit zdarma oproti záloze 2000,- Kč. Jedná se o kvalitní a
výkonný přístroj, který by měl výrazně ulehčit jak
domácí kompostování, tak transport zbytků keřů a
větví na komunitní kompostárnu.

Lepší ovzduší v obci

V plném provozu je nový sběrný dvůr a jeho pozitivní efekty jsme mohli zaznamenat už v podzimních měsících, kdy se naplno projevil zákaz pálení
zahradního odpadu. Ten přinesl znatelné zlepšení
kvality ovzduší v obci, problémem však mohou i
nadále být některá lokální topeniště v soukromých
pokračování na straně 2 ...

objektech. I proto byly koncem října do všech schránek doručeny
letáky, upozorňující na rizika spojená s pálením odpadů a dalších
nevhodných materiálů. Doufejme, že informace v nich obsažené se
dostanou ke všem, kteří mívají problémy s volbou vhodných, okolí
neobtěžujících, paliv.

Nové jízdní řády s platností od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013 jsou
k dispozici na obecním úřadu či v elektronické podobě na našem webu www.ostopovice.cz, případně na stránkách www.
idsjmk.cz, kde občané naleznou všechny jízdní řády včetně
vlaků a městských doprav a veškeré potřebné informace, které
se týkají cestování v IDS JMK.

Změna č. 3 územního plánu obce dokončena

Advent v Ostopovicích

Po téměř třech letech byla dokončena Změna č. 3 územního plánu
obce. Kromě několika drobných změn ve využití území v intravilánu obce byla vytvořena územní rezerva pro silniční obchvat obce ve
směru St. Lískovec-Moravany a také podmínky pro rozšíření dálnice
D1 a výstavbu protihlukových stěn (to je však v současnosti v nedohlednu). Podrobnosti k dílčím změnám územního plánu jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách obce.

Stalo se již tradicí, že adventní čas je v naší obci naplněn bohatou kulturní nabídkou. I letos tak mohlo v režii kulturní komise proběhnout příjemné setkání při rozsvěcování vánočního
stromu, nadělovat přijel Mikuláš s anděly i čerty a u srdce zahřál předvánoční jarmark nebo vystoupení souborů Háječek,
Hájek a Vostopovčáci či posezení s cimbálovou muzikou Sylván.

Realizováno odvodnění chodníků před bytovým
domem Na Rybníčku

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů a radosti
v novém roce 2013!
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V průběhu listopadu bylo provedeno odvodnění chodníků před bytovým domem Na Rybníčku. Tohle opatření by mělo do budoucna
zabránit vytopení sklepů bytového domu, ke kterému v minulosti
opakovaně docházelo při přívalových deštích.

Představena studie úprav parku U Kaple

Nová studie úprav návsi - tedy parku U Kaple a přilehlých prostranství - která vznikla ve spolupráci ateliérů RAW a ADOS, byla
veřejnosti představena 13. prosince v sále restaurace U Volejníků.
Návrh přináší zpřehlednění celého prostoru, sjednocení a rozšíření chodníků a tím i zlepšení využití prostoru před kaplí pro konání
různých společenských akcí, jako jsou hody nebo advent. Přibudou
také lavičky, pítko, případně další vodní prvek a úprav se dočká i zeleň v parku. Důležitým prvkem jsou také navrhované úpravy krajské
silnice a nový přechod pro chodce. Po dopracování studie na základě projednání s veřejností bude studie projednána zastupitelstvem
obce a bude zahájena další projektová příprava.

Nový jízdní řád autobusů IDS

S platností od neděle 9. prosince 2012, kdy došlo k celostátním změnám jízdních řádů autobusových i vlakových dopravců, byly upraveny také jízdní řády linek IDS JMK. Pro období 2012/2013 nejsou
změny v jízdních řádech výrazné, přesto prosíme občany, aby si nové
jízdní řády prošli, zda nedošlo ke změně u spojů, které využívají.
Zásadnější změny v autobusových jízdních řádech IDS JMK shrnuje
následující přehled:
● z důvodu minimálního využití v úseku Troubsko – Střelice jsou
víkendové spoje linky 404 s odjezdy 22:56 z Brna, Labské a ve 23:20
ze Střelic převedeny na linku 403 a zkráceny do zastávky Troubsko,
obecní úřad;
● došlo k posílení spojů v ranní špičce pracovních dnů v úseku
Troubsko – Brno, a to v době cca 6:30 – 7:20 (od 6:35 do 7:45 pojedou autobusy z Troubska po 10 minutách, od 6:55 do 7:15 dokonce
po 6-8 min.);
● spoj s odjezdem v 5:28 z Ostopovic do Brna jezdí každý pracovní
den bez prázdninového omezení;
● spoj s odjezdem v 6:57 z Omic do Brna jezdí kvůli zlepšení návaznosti a z důvodu optimálního prokladu s ostatními spoji ve společné
trase již v 6:53, přičemž v době školních prázdnin zůstává zachován
dnešní čas odjezdu;
● prodlužuje se trasa večerního páru spojů linky 403 v pracovních
dnech z Troubska až do Omic (nadstandard obce), odjezd z Brna,
Labské ve 22:52 (navazuje na poslední tramvaj linky 8 od nádraží) a
zpět z Omic ve 23:17 (návaznost nočních linek do centra);
● s ohledem na plánovaná úsporná opatření města Brna, kde s nejvyšší pravděpodobností od 1. 1. 2013 bude omezen provoz městské
dopravy, dojde ke změně časových poloh víkendových spojů mezi 2.
a 7. hodinou ranní tak, aby byla zajištěna návaznost na noční linky
91 a 96 dle nového jízdního řádu, spoje do 7:00 o víkendech jsou v
Brně v obou směrech zkráceny do zastávky Osová-na mostě!
● rovněž je v souvislosti s plánovaným zrušením nočního spojení ve
2:30 posunut čas odjezdu nočního spoje z Brna do Omic z času 2:47
na 3:17!

Jan Symon

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce dne 11. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Pavla Papajoanu a Jana Kubíčka.
● doplněný program zasedání zastupitelstva.
● měsíční odměnu člena zastupitelstva obce Ing. Václava
Starého ve výši 0,- Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2013.
● Rozpočtové opatření č. 4/2012.
● Rozpočtové opatření č. 5/2012
● Rozpočtové opatření č. 6/2012.
● Rozpočtové provizorium na dobu nezbytně nutnou do
schválení rozpočtu na rok 2013.
● Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012.
● Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která stanovuje výši místního poplatku pro občany obce
500,- Kč.
● převod 277.737,- z účtu hospodářské činnosti obce do
rozpočtu obce.
● Dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK a pověřuje starostu jeho podpisem.
● Dodatek č. 1 Smlouvy o společném postupu a pověřuje
starostu jejím podpisem.
● záměr prodeje vanového kontejneru o objemu 9 m3.
● zrušení účtů u Komerční banky, a. s., (č. 35499550297/0100) a České spořitelny, a. s., (č.
2701536309/0800) a převod finančních prostředků z těchto účtů na běžný účet obce.

Vánoční svátky
Vánoce začínají Štědrým dnem, který býval a převážně i zůstal dnem rodinné soudržnosti, a kdo jen trochu mohl, byť vzdálen, snažil
se vrátit domů ke svým blízkým, vzájemně se potěšit a zavzpomínat na životní prožitky.
Vánoční svátky bývaly provázeny starými lidovými zvyky a různými tradicemi, z nichž mnohé již ustupují moderní době. Atmosféra
Vánoc však zůstává a lidem je připomínána v předstihu zejména v obchodech a televizi. V domech si lidé k těmto svátkům zdobí zelené
smrčky, jedličky či borovičky ozdobami, cukrovím a svíčkami, dříve to bylo hlavně ovocem. Světýlka na stromcích radostnou vánoční
náladu ještě stupňují a pod stromkem uložené dárky zejména u dětí zvyšují napětí.
Nejdříve však bývá večeře, dle tradice nejčastěji smažený kapr, salát a vonící vánočka s hrozinkami a ořechy. Po večeři se zazpívají
nebo alespoň zahrají koledy a dojde k rozbalování dárků - zejména pro děti k hlavnímu bodu Štědrého večera. Ti, kdo dodržují ustálený rituál tohoto dne, odeberou se později večer do kostela na půlnoční mši svatou.
Dalším vánočním dnem je Boží hod vánoční, den, kdy se v betlémském chlévě prostým rodičům uprostřed noci narodil Mesiáš lidstva
- Kristus Pán. Pro křesťany je to největší svátek roku.
V dřívějších dobách se dodržovaly zvyky, které již zanikly. Na příklad o štědrovečerní večeři lichý počet strávníků u stolu znamenal
něčí smrt, proto se přiváděli ke stolu i cizí lidé, tuláci či žebráci, kteří pak dostali všechno co ostatní z rodiny. Hospodář i hospodyně
dávali o Štědrém dnu i domácím zvířatům nějaké přilepšení do krmiva.
J.T.

O důchodcích v roce 2012
Naše aktivity začaly jako obvykle Plesovým dostaveníčkem první sobotu v únoru. Proběhlo v pohodě a ke spokojenosti účastníků, k
čemuž přispěla i již oblíbená hudba Melodie. Ke změně došlo jen při losování tomboly v tom, že pro všech 7 barev (druhů losů), a tím
i 7 sad výher, se losovalo při každém tahu jen jedno číslo, které platilo pro všechny barvy losů, čímž se čas na losování velmi zkrátil,
z dřívějších asi 80 tahů na 11 až 12 tahů. Byla to naše novinka a jsme zvědavi, zda se ujme i jinde. Obvyklé jarní posezení s hudbou
paní Lenky Machové proběhlo 8. března. I při této akci jsme měli novinku, neboť každá zúčastněná žena dostala jako dříve při MDŽ
květinku – růžičku. Bylo jich tam 38. V březnu ještě také byli naši zástupci gratulovat nejstarší občance obce, paní Anežce Čížkové,
měla 101 roků. V květnu jsme uspořádali zájezd do Znojma, kde jsme vláčkem s průvodcem absolvovali poznávací jízdu městem, pak
jsme navštívili hrad Bítov a poté jsme se přesunuli do Bohutic na zámek, v němž jsme si prohlédli zvláštní křížovou cestu se sochami v
životní velikosti. Dalším bodem programu byla degustace vína s přednáškou o víně a pak posezení s harmonikářem. Počátkem června
se konal zájezd do termálních lázní Velký Meder, kam se senioři jeli nahřát.
V září se konal obvyklý 4denní zájezd, tentokrát na Vysočinu. Při cestě na ubytování v Bystrém u Poličky byla zastávka v Černvíru na
procházku po zvláštním krytém dřevěném mostě a na prohlídku tamního kostela s průvodcem, poté jsme navštívili hrad Pernštejn a
Vírskou přehradu, kde se někteří prošli i chodbou v hrázi přehrady. Večer byla instruktáž o chození s treking holemi. Druhý den sice
pršelo, ale aktivnější část měla procházku s holemi a ostatní šli na prohlídku místního kostela. Odpoledne jsme se vydali na návštěvu
areálu SKIHOTEL a Nového Města na Moravě. Večer bylo posezení se zpěvy a tancem. Třetí den měla část účastníků výlet na Devět
skal a Milovy, ostatní byli na exkurzi ve sklárnách v Kozlově u Žďáru. Pak se jelo na Dářko a Pilskou nádrž. Večer byly opět zpívánky.
Čtvrtý den jsme se vydali na cestu domů se zastávkou v Poličce na prohlídku města a pak jsme ještě navštívili hrad Svojanov. Při ubytovně byl k dispozici vyhřívaný bazén, který mnozí využívali. Ubytování i strava byla ke spokojenosti návštěvníků. V listopadu přišlo
na tradiční Martinské posezení s hudbou neobvyklých 52 návštěvníků, což byla dosud největší účast. Vedoucí restaurace pan Martin
Dejl dal všem účastníkům na svůj svátek skleničku aperitivu. Tolik letošní aktivity důchodců.
J.T.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí

● složení slibu zastupitele Ing. Václava Starého podle § 69
odst. 3 zákona o obcích.
● usnesení z jednání rady obce ze dne 5. 9., 24. 9., 15. 10.,
29. 10., 12. 11. a 20. 11. 2012.

Zastupitelstvo obce Ostopovice ukládá

● MŠ a ZŠ Ostopovice převod 400 000,- Kč do rozpočtu
obce Ostopovice.

Zastupitelstvo obce Ostopovice vydává

● změnu č. 3 ÚPO Ostopovice formou opatření obecné povahy.
Zapsala: Radka Švihálková

důchodci v akci - náročný pochod s nordickými hůlkami (foto Jaromír Coufal)
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Radnice informuje - pokračování z titulní strany...

Perník, calet, peprník

Cesta kapra na vánoční
stůl

Začátek práce rybářů chystajících kapry
pro vánoční čas nepřichází na podzim, ale
na jaře – v době tření. Tehdy se z rybníků
sloví generační ryby, tedy matky a otcové
budoucích tržních kaprů, a putují do líhní.
Zde je čeká injekce extraktu z hypofýzy,
která, stejně jako optimální teplota, pomůže s dozráním a uvolňováním jiker a
mlíčí. Následuje vlastní umělý výtěr, tedy
jejich odběr – probíhá ještě „na sucho“
– až po oplodnění mlíčím putují jikry do
vody, tentokráte v inkubačních lahvích.
Po 5-6 dnech se z nich líhne jemný plůdek,
který po 1 nebo 2 dnech od vykulení putuje do plůdkového rybníka. Do podzimu

Něco málo z historie

zde doroste 8 – 10 cm délky a 1 – 4 dkg
váhy. A na řadě je opět stěhování, tentokráte do tzv. výtažníku, tedy rybníka, ve
kterém kapříci asi po dvou letech dorostou do velikosti násady, tedy hmotnosti
cca mezi 30 dkg až 1 kg. Další stěhování
je už do hlavního rybníka, kde vydrží do
tradičních podzimních výlovů. Po nich
zamíří do sádek, zde se ryba tzv. vylační a
pročistí. A to už je tu čas předvánoční, kdy
ryba putuje k prodejním stánkům a odtud
k vám domů.
Takto nějak, i když bez našich nových
technologií, chystají rybáři u nás kapra pro
vánoční stůl zhruba od počátku 19. století. Tehdy se začal objevovat na vánočním
stole hlavně v rybníkářských oblastech
nebo v zámožnějších rodinách. Upravoval
se tradičně na černo, až tři dny předem
se vařil s ořechy, perníkem či švestkami.
Dnes tolik oblíbeného smaženého kapra

s bramborovým salátem údajně poprvé
připravila Magdalena Dobromila Rettigová, první recept na jeho přípravu se objevil
v kuchařce až v roce 1924.
Ostopovický zpravodaj nabízí jeden z dalších receptů, což takhle letos zkusit kapra
na zelenině? Na něj budete kromě ryby
potřebovat také 3 rajčata, 3 papriky (přidat můžete i další zeleninu), 30 dkg slaniny, stejné množství strouhaného tvrdého
sýra, šlehačku, sůl a červenou papriku.
Na dno plechu nebo zapékací misky postupně nakladete zeleninu, na ni položíte
spíše menší porce posoleného a paprikou
(případně i dalším kořením) posypaného
kapra. Překryjete plátky slaniny, podlejete šlehačkou a posypete sýrem. Peče se do
zlatova – asi 30 minut. Ideální přílohou
jsou pak brambory, které lze péct spolu
s rybou.
P.CH.

Otevřete dveře tříkrálovým koledníkům
Tříkrálová sbírka, jak ji známe dnes, navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou
tradici a od té doby každoročně koledují králové do zapečetěných pokladniček – nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace. Koledníci Charity Česká republika budou s vánoční zvěstí
tradičně obcházet i Ostopovice, s prosbou o pomoc potřebným zazvoní u vašich dveří 5. ledna.
Sbírku můžete podpořit také převodem na sbírkový účet nebo dárcovskou sms zaslanou ve formátu DMS
KOLEDA na číslo 87 777. Další informace najdete na webu charity nebo na vlastních stránkách Tříkrálové
sbírky.

P.CH.

Zajímavosti z Obecní
knihovny
Knihovní fond obecní knihovny v Ostopovicích čítal k 31. prosinci roku 2011 celkem
5684 svazků, z toho 1159 naučné a 4525
krásné literatury. Nově pak do knihovny
přibylo 227 nových svazků. Mezi knihami
zde 141 registrovaných čtenářů (31 jich
je mladších 15 let) najde celkem 11 titulů
časopisů, např. Dům a zahrada, d test, 21.
století či dětské časopisy Čtyřlístek a Tom
a Jerry. Časopisy pak tvoří asi čtvrtinu z
celkového počtu cca 7000 výpůjček. V
nich převládá (53 %) krásná literatura pro
dospělé.

Knihovna je otevřena každou středu od
14 do 18 hodin. Jako pozvánku nejen pro
nové zájemce o služby knihovny nabízím
jako knihovnice několik tipů z nově pořízených titulů.
Beletrie pro dospělé:
Agatha Raisinová a otrávený koláč (M. C.
Beaton), Nekorunovaná královna (Z. Beráková), Černé lži, rudá krev (K. Eriksson),
Ozvěna afrických bubnů (I. M. Hilliges),
Moje anglická babička (H. Parkánová-Whitton), Město závojů (Z. Ferraris),
Freudova sestra (G. Smilevski).

Naučná literatura:
Veselá cesta životem (A. Born), Tajné lásky českých králů a královen (J. Bauer),
Arabský svět – jiná planeta (E. Khhidayer), Věra Čáslavská (P. Kosatík), Z Nového
Zélandu přes Havaj do Austrálie (L. Šimánek).
Literatura pro děti a mládež:
Deník malého poseroutky (J. Kinney),
Pekelná třída. Souboj v Dračí jeskyní (V.
Steklač), Záhady pravěku (B. Záruba), Jak
počítají koťata (J. Žáček), Případ pro tebe.
Černí bojovníci (Th. Brezina), Nezbedníci
(M. Drijverová).
L. Pálková

Perník má více než starobylý původ. Pečivo z medu a mouky znali již ve starověkém Egyptě,
antickém Řecku a Římě. Konkrétní zmínky o výrobě perníku se v Evropě objevují již ve 13.
století. První písemná zmínka o perníku v Čechách pochází z doby lucemburské, z roku 1335.
Tehdy se perník prodával při svátcích a posvíceních v Turnově. Do Prahy přišli prý perníkáři,
caletníci, z Norimberka už před rokem 1324.. Každý zná jistě ulici Celetnou, tu, která vede od
Prašné brány na Staroměstské náměstí, a právě ta byla pojmenována po „caletách“, které vyráběli caletníci, totiž perníkáři. V Praze se podle písemných pramenů museli perníkáři usadit
již před rokem 1324. Ve staroměstských zápisech z let 1324 – 1393 není sice uveden ani jeden
perníkář jako nově přijímaný měšťan, ale v období 1344 – 1353 se perníkář zaručil za jiného
nově přijímaného souseda. To znamená, že tento perníkář musel být právoplatným měšťanem
staroměstským již před rokem 1324.
V dobách husitských nebylo perníkářům přáno, a to zejména díky mravokárným Táboritům,
kterým vadilo, že lid hrál o perník v kostky. Obecně však byl perník považován za luxusní zboží, a tedy hodný odsouzení. V těch dobách prý klesl počet perníkářů v Praze pouze na dva. Po
období stagnace perníkářské výroby v dobách husitských válek přichází na počátku 16. století
opět rozkvět perníkářství, perníkářů přibývá a ti se řadí buď k cechům pekařů či koláčníků nebo
si posléze tvoří cech samostatný – perníkářský.
Od 17. století nastává (až na krátká horší období, kdy se povolil volný prodej medu, suroviny,
která byla dříve přednostně určena pro perníkáře) výrazný rozvoj perníkářského řemesla. Tento nástup byl nejprve brzděn třicetiletou válkou, ale v období po ní následujícím začíná výroba
perníku narůstat do takové míry, že od 18. století přestává být perník luxusem a stává se přístupný širokým vrstvám. Od poloviny 17. století jsou také na našem území dochovány datované
perníkářské formy. V první polovině 19. století perníkářská výroba vrcholí, ale od druhé poloviny 19. století začíná perníkářské řemeslo postupně ustupovat rozvíjející se cukrářské výrobě.
Hlavní podíl na tomto jevu má rozšiřování průmyslové výroby řepného cukru, jehož zpracování
poskytuje daleko širší možnosti v sortimentu. Perníkářské dílny byly postupně přeměňovány
na dílny cukrářské, až na počátku 20. století mizí perníkářská výroba úplně. Současná obliba
perníku spočívá spíše v jeho výtvarných kvalitách a také možnosti tvoření v rodinném kruhu,
tvoření tolik oblíbeného dětmi, na které rády vzpomínají.
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„Já bych si vzal nějakýho kolem tří kil.“
„Já bych radši menšího - něco pro dva.“
Takhle nějak si rok co rok vybírají zákazníci u kádí s vánočními kapry. V nich se
ale většinou tísní ryba stejného stáří, čtyřletá. Zdá se vám to hodně? Ve srovnání
s prasaty, skotem, nebo dokonce drůbeží
je to poměrně hodně, ale kapr, na kterého jsme si o Vánocích zvykli, dorůstá tržní
váhy právě ve čtvrtém roce. Růst by ovšem
mohl i rychleji, ale to za jiných podmínek,
než nabízejí naše rybníky. Svědčí o tom i
fakt, že zatímco u nás v běžných podmínkách chovaní kapři nedosahují ve dvou
letech ani zdaleka hmotnosti 1 kg, ve vyhřívané nádrži mohou ve věku 16 měsíců
vážit i 4 kg a při zavádění chovu českých
kaprů v africké Zambii vážily některé kusy
ve stáří 2,5 roku 11 kg.

Perník nebo peprník?

O tom, jak vlastně vypadaly perníky ve středověku, se na našem území nedochovaly žádné
doklady. Předpokládá se, že perníkáři nejprve tvarovali perníky z volné ruky a teprve později
začali používat dřevěné formy s reliéfní řezbou. Formy ze 16. století, které se ojediněle dochovaly v zahraničí, především v Německu, mají náboženské náměty. Z roku 1641 pochází seznam perníkářských forem, které používal ve své dílně pražský perníkář Sebastian Petrášek.
Je z něho patrné, že k náboženským námětům z 16. století přibyly v 17. století náměty světské,
které téměř všechny přetrvaly do konce 19. století. Perníky a jemnější marcipány (nenechte se
splést, není tím myšlen marcipán, jak ho známe dnes, tj. směs mandlí s cukrem, nýbrž perník
zadělávaný pšeničnou moukou) se staly záhy neodmyslitelnou součástí nabídky na trzích a jarmarcích. Býval to ovšem jiný perník, než známe dnes, byl tuhý, lesklý, s reliéfním povrchem,
zvaný „tištěný“.

Med

O jakosti starých českých perníků rozhodoval med. Překupníci a dovozci nesměli med prodávat
volně, dokud nejprve med nenabídli perníkářům. Za obyčej platilo vařit na perník polovic medu
a polovic sirobu. Někteří perníkáři dávali třetinu českého medu, třetinu cizozemského medu a
třetinu sirobu. Jiní zase připravovali marcipán a perník jen z čistého, jasného a hustého sirobu.
Díky medu, jehož léčivé účinky příliš nesníží ani pečení, je nejen dobrý, ale i zdravý. Na perník
se nesmělo zadělávat příliš mnoho mouky, poněvadž by těsto v peci nevzešlo. Po vyhnětení se
těsto nechávalo několik dnů a někdy i měsíců ležet v chladné místnosti, což mělo dodávat perníku na jakosti i dobré chuti. Poté se těsto tlačilo do kadlubů – umělecky vyřezávaných forem
na perník, které používaly staré hospodyně na slavný český perník, ať už ze žitné či pšeničné
mouky. Tyto kadluby, do nichž se vtlačovalo těsto, byly původně z tvrdého dřeva a vysypávaly
se hrachovou moukou, aby se tvary dobře vyklopily, později však byly již oblejší, neboť se začaly
dělat i z dřeva lipového. Po vysypání moučkou a natlačení těsta se perník z formy vyklopil a
sázel do pece, která nesměla být příliš vytopená. A aby povrch perníků dostal pěkný lesk, potíral se během pečení několikrát vajíčkem nebo glazurou. Když měl mít povrch nahnědlý lesk,
použilo se rozemletého sladu a později i bramborové moučky. Po vypečení se hladké perníkové
výrobky přizdobovaly cukrovými barevnými polevami. Zdobení perníků zvýrazňovalo jejich
tvar a dotvářelo jejich povrch různými kresebnými nebo ornamentálními prvky.

Perníkové koření

Neméně důležité pro chuť perníku je perníkové koření. Nedělá sice perník kvalitnější, ale dělá
zásadní chuť perníku. Od koření - pepře je koneckonců odvozen název „perník“, dříve zřejmě
„peprník“. Většina perníkářů si svou kořenící směs velmi hlídala, bylo to „rodinné stříbro“ a
samotný recept na perník byl povětšinou považován za „rodinné zlato“.
Z.B.

zdroj:
www.staroceskypernik.cz
http://conovehonakopci.cz
Apetit 12/2012
K. Skopová: Hody půsty
masopusty
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S přicházející zimou nenastává jen změna
počasí, ale také zkrácení dne. V ranních
hodinách komplikuje viditelnost pozdní
rozednívání či mlha, po čtvrté hodině odpolední je opět šero, stmívá se.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i
chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou
mnoha dopravních nehod, protože řidiči
nepřikládají zhoršeným povětrnostním
podmínkám dostatečnou důležitost nebo
si ještě neuvědomili, že skončilo období
teplého počasí a suchých silnic. Spoléhají
i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce
mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou
dráhu jako na suché. Tak často dochází
k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce (aby dal
chodci přednost), je ohrožen nebo sražen
vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí,
protože za snížené viditelnosti jsou hůře
vidět. V letním období nosí pestřejší oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné,

ale v zimních měsících často zapomínají
na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklů nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci takovou
povinnost nemají, i když jsou na silnicích
nejzranitelnější, proto by měli více myslet
na svoji bezpečnost a mít např. reflexní
doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe při osvětlení upozorní, jelikož
řidič může tmavou postavu zahlédnout až
na poslední chvíli.
CHODCI A CYKLISTÉ:
Jste na silnicích nejzranitelnější.
Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním
provozu.
„VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře
vidět za světla i tmy.

NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD

ŘIDIČI:
Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod
(delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku).
Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé
vozovce zpomalte.
Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál
spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu.
Nestrhávejte prudce volant.
Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty nebo
nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle.
Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.

Mapový portál
Na webových stránkách obce přibyla nová služba: mapový portál. Pod tímto názvem si každý může představit něco jiného. V tomto
článku si přiblížíme mapový portál, který je pro nás lákavý tím, že se zaměřuje přímo na naši obec, její potřeby a zajímavosti.
Portál je velice jednoduše ovladatelný, nevyžaduje žádnou instalaci, potřebuje pouze internetový prohlížeč (doporučován je prohlížeč
Mozilla Firefox).
Většina úloh, kterými se zabývá obecní samospráva, mívá alespoň jeden společný jmenovatel. Tím je prostorové vymezení - přesněji
řečeno - katastrální území obce. Na území o velikosti cca 4 km2 je naším obecním úřadem řešena např. otázka odpadového hospodářství, technické infrastruktury, společenského a kulturního života, obecního majetku, územního plánování, údržby veřejného
prostranství apod.
Mapový portál je ze své podstaty předurčen k tomu, aby pomáhal vidět vzájemné souvislosti. Umí zobrazovat výše uvedená témata
(resp. mapové vrstvy) přes sebe. Tak např. existuje-li rozvojový záměr a hledá se pro něj lokalita, pak je nasnadě zobrazit vrstvu územního plánu, pozemků ve vlastnictví obce, leteckého snímku, průběhu inženýrských sítí, parcel, na které se váže věcné břemeno atd.
Ve snaze zlepšit informovanost obyvatel je portál dostupný i široké veřejnosti. Orientační představu o vedení inženýrských sítí, majetkových poměrech, územním plánu potřebuje čas od času mnoho z nás. Dostává se nám do rukou nástroj, který nám na mnohé odpoví,
aniž bychom museli cestovat dále než k nejbližšímu počítači s internetem.
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Řidiči a chodci pozor!

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Bezpečné vánoční nákupy aneb nedejte šanci zlodějům
Vánoční svátky jsou za dveřmi. Lidé vybírají dárky pro své blízké a nevěnují
pozornost svým osobním věcem a zapomínají na to, že vánoční čas nese
s sebou i svá rizika.
V dopravních prostředcích, obchodních domech nebo na přeplněných ulicích
či tržištích se můžete stát lehkou obětí různých kapsářů či zlodějů. Kapsáři
využívají nepozornosti lidí. Ztráta peněz není jediným důsledkem neopatrnosti. Občané mohou přijít o doklady, kreditní karty či klíče od bytu, auta
nebo o jiné cennosti.

Policie má pro vás několik rad, jak se nestát obětí zlodějů a jiných nepoctivců:
● svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí
● peněženku a doklady noste odděleně, nenoste u sebe větší finanční hotovost
● tašky s penězi a cennostmi nenoste na zádech, v bočních kapsách oděvů a
batohů
● ženy – věnujte pozornost svým kabelkám, kontrolujte, zda jsou uzavřené,
nenechávejte peněženku a jiné cennosti navrchu tašek či kabelek
● muži – peníze a kreditní kartu ukládejte do vnitřních kapes
● při nakupování neukládejte své kabelky, tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků
● bezpečnostní kód k platební kartě (PIN), pokud si jej nepamatujete, noste
odděleně od karty, v případě odcizení platební karty ihned zablokujte účet
● dostanete-li se do tlačenice, věnujte zvýšenou pozornost svému okolí a své
věci dobře střežte
Také nezapomínejte, že „Auto není trezor“, nenechávejte na sedadlech ani
odkládacích plochách vozidla žádné cenné věci, zejména kabelky, kufříky a
jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní věci.
Zdánlivě bezcenná věc může pachatele nalákat. Zlodějům stačí pár vteřin,
proto vůz vždy zamykejte, např. při placení na čerpacích stanicích. Při nakládání nákupu buďte obezřetní, neodkládejte kabelku na sedadlo!

foto z akce Světluška

nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Mapový portál lze v budoucnu volně rozšiřovat např. o tyto vrstvy: evidence hrobových míst, (nejen) turistické zajímavosti, reklamní
vrstva (pro živnostníky), panoramatické pohledy (360°), sběrná místa atd. Ke všem prvkům lze přiřadit videa, fotografie, popisky.
Systém obci dodala společnost Geodetická kancelář KRAUS, spol. s r. o., která k němu přidala i tento stručný návod:
Mapové vrstvy (v pravé části aplikace) se zapínají zaškrtnutím bílého čtverečku vedle názvu vrstvy. Kliknutím na symbol oka
(vpravo od názvu vrstvy), aktivujeme volbu průhlednosti, čímž můžeme měnit viditelnost dané mapové vrstvy. Pohyb v mapě je
obdobný jako u běžných mapových portálů: rolováním kolečka myši vpřed se v mapě přiblížíme, a to tím směrem, kde se právě nachází kurzor myši. V záložce „Moduly“ (vpravo nahoře) je skryta funkce „Pokročilý tiskový modul“, který při tisku umožňuje např.
zvolit měřítko. Podrobnější nápověda se skrývá přímo v aplikaci pod ikonou otazníku (vlevo nahoře). Jako geodetická firma vám
chceme nabídnout nejen kvalitní geodetické služby, ale také popřát příjemně strávený čas u mapového portálu.

MŠ hlásí

Navštívila jsem Coventry, město ve střední Anglii, počtem obyvatel jako naše krajské Brno. Město celosvětově známé svým
zmrtvýchvstáním po vybombardování
v roce 1940. Město známé fotbalem i svojí
multikulturalitou. Město, které je vzhledem k podobnosti osudu od roku 1947 sesterským městem našich Lidic, od padesátých let pak Ostravy. Město, kde nejen
množství kultur způsobilo vznik výborné
školské komunitní politiky, která funguje
desítky let.

Ve středu 5. 12. nás přišel obdarovat Mikuláš, postrašit čert a rozveselit anděl. Zazpívali, zatancovali jsme si a hodné děti dostaly
kornout se sladkostmi. Vzhledem k tomu, že Mikuláš obdaroval všechny děti, tak jsme byly asi hodné! Mikuláš ví přece vše! A jak
nám řekl, za chvíli bude Štědrý den, tak se všichni společně těšíme na Ježíška!
za učitelky MŠ Petra Borková

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXI, číslo 4  strana 8

Týden strávený zde byl ve znamení poznávání systému komunitního školství,
nasátí klimatu těch nej komunitních škol
ve městě. Zmiňuji-li slovo komunitní, pak
bych měla objasnit, co to vlastně komunitní škola je. Komunitní škola je otevřená
společnosti v užším i širším slova smyslu. Škola, která vnímá žáka v souvislosti
s jeho rodinnou anamnézou. Bere v potaz
jeho zvláštnosti a ty úzce s rodinou řeší.
Škola, která pracuje pro všechny generace společnosti, a všechny generace pracují
pro ni. Škola, která velmi pružně reaguje
na změny ve společnosti na úrovni státu i
rodin žáků.
V Coventry, ve kterém žije velké procento
lidí jiného než britského původu, snad ani
nelze být nekomunitní. Pro kvalitní fungování je třeba se denně přizpůsobit přílivu
nových žáků z mnoha zemí světa, co nejrychleji je naučit anglicky a co nejrychleji
je vtáhnout do běžné výuky. Ta rychlost a
kvalita je závislá na intenzivní komunikaci s rodinou a vlastně s celou komunitou,
ze které žák pochází. Velmi zjednodušeně:
nelze dítě odříznout od oslav jeho svátků
a dodržování tradic, ale je třeba ho co
nejrychleji naučit také svátkům a tradicím země, kam přijel s rodinou za lepším
životem. Práce učitele je pak neustálým
balancováním na velmi tenké hraně. Z pohledu nejen mého učitelé v Coventry na té
hraně stojí velmi pevně, s klidem a jistotou. Vědí, že z ní nesjedou, protože nemohou. Nedovolí jim to ani srdce, ani vedení
školy, natožpak státu. Všichni mají totiž
stejný cíl, za kterým si jdou: Je jím kvalitně vzdělaný žák uctívající novou zemi,
ve které se jeho rodiče rozhodli žít, avšak
s plným vědomím svých kořenů a patřičnou hrdostí na ně.
Výprava čítající 26 učitelů a ředitelů škol
z celé ČR měla necelý týden na to, aby
viděla, poznala, pronikla, porovnala, inspirovala se a dala sama sobě závazky do
své budoucí činnosti. Nečelíme tak častým každodenním změnám ve škole jako
učitelé v Coventry, o to více tedy můžeme
prožívat radosti z vydařené spolupráce. A
o to tu jde především. Člověk sám nic nezmůže, ale v týmu, který jde za společným
cílem, už mnohé.
P.T.

Informace z naší MŠ a ZŠ
Opět vás zdravíme, vás, čtenáře Ostopovického zpravodaje.
Blíží se konec dalšího roku, pro nás je to vždy jisté mezidobí, které přináší našim dětem i nám zaměstnancům odpočinek a těšení se na Vánoce, i když všichni víme, že po
svátcích přijde s lednem led a plno práce před pololetím. Ti nejmenší však leden zatím
z tohoto pohledu nemusí řešit, podobné starosti je teprve čekají.
V září jsme psali o novinkách v naší škole a o tom, co se chystá. Opravená budova školy
je pro nás již „stará“ známá. A jsme na ni nároční. Denně se v ní schází přes 150 dětí,
19 zaměstnanců a mnoho rodičů a dalších zájmových skupin.
Díky velkorysosti vedení obce bylo vybudováno oplocení zahrady školky a děti ji mohou dle libosti využívat. V průběhu podzimu byly na zahradě 3 brigády - vybudovali
jsme velkou pískovou plochu, zvětšili sáňkovací kopeček, založili záhony, vysadili keře
a stromy. Začátkem nového roku bude instalován nový nábytek do šaten, tříd, kabinetů a školní družiny. Získali jsme dotaci 70 000 Kč na znovuobnovení naší přírodní
zahrady - Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Škola jako centrum výchovy a vzdělávání nemůže stát jen na krásné budově. Mimo snahu o kvalitní výuku
se snažíme zapojovat do projektů a spolupráce s různými subjekty, které jsou nám
oporou a pomocí. Od listopadu jsme proto navázali spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Studenti i pedagogové fakulty budou do školy chodit na
náslechy a ukázky dobré praxe. Je to důkaz, že nestojíme sami a bez uznání, bouráme
tak klišé malé venkovské školy, která nemá kvalitu. Pomalu se otvíráme i za hranice
Ostopovic a to je jistě dobře. Pro zlepšení především výuky AJ jsme zažádali o grant ve
výši 613 608 Kč, který byl schválen. V příštích 3 letech tak budeme mít na škole lektory
pro výuku dětí i pedagogů, vyučující projdou školeními a vyjedou na stáž do zahraničí.
Děkujeme všem, kteří se o spolupráci a nové možnosti školy zasadili.
Všechny naše úspěchy, ale i neúspěchy a zklamání nás posunují dopředu. Víme, že
škola není uzavřený prostor jen pro žáky a učitele, je to místo vzdělávání a setkávání
všech zájemců bez rozdílu. Děkujeme všem za pomoc, podporu i dobře mířenou kritiku.
A co se děje ve škole? O tom vám napíší naši redaktoři, kteří mají zájem psát a podělit
se o své zážitky nejen ze školních lavic.
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KK - komunitní Coventry

è

Děkujeme všem dětem, rodičům a spolupracovníkům a přejeme vám i sobě klidné prožití Vánoc s opravdovým odpočinkem.

za kolektiv Petr Juráček

Vánoce

Ve škole je poslední dobou hodně novinek, třeba jako: dodělaná zahrada, která
ke škole patří, nebo pískoviště, které ke
škole patří také.
Ale asi největší úspěch má plot, který je
udělaný kolem hřiště a zahrádky u ZŠ a
MŠ, protože můžou děti ze ZŠ a MŠ kolem
školy.
Novinkou jsou také stahovací rolety, na
které se minulí páťáci tolik těšili.

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Těší se na ně hlavně děti. Je to
křesťanský svátek narození Ježíše Krista.
Slaví se od 25. 12. do 6. 1. K oslavám Vánoc se pojí spousta tradic, např.: zdobení
vánočního stromečku, betlém - symbol
Vánoc, pečení cukroví a vánoční dárky,
které u  nás rozdává Ježíšek. Vánoce se
slaví i v jiných zemích. Spousta tradic je
k oslavě slunovratu, které se vážou k tomuto dni. Na Štědrý den se nesmí celý den
jíst, abychom se postili, když to vydržíme,
možná uvidíme zlaté prasátko. Je to pověra, abychom si večeři vychutnali. Ke štědrovečerní večeři se jí tradičně rybí polévka
a smažený kapr s bramborovým salátem.
V každé rodině jsou jiné zvyky - někdo
hází bačkorou, aby věděl, jestli odejde
z domu, někdo lije olovo, abychom znali
budoucnost, také i rozkrajování jablíčka,
abychom znali naši budoucnost.
Po večeři zazvoní zvoneček a najdeme pod
stromečkem dárky. O Vánocích má být rodina pohromadě. Vánoce jsou svátky klidu
a míru!
Adéla Oškrdová

Jan Vavruša

Novinky o školce
Ve školce přibyla třída myšek.
Školka nacvičuje na Vánoce.
Školka je ráda, že má plot na zahradě.
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David Šuman

Advent
Advent je, když začíná zimní čas a blíží se
Vánoce. Advent trvá 4 neděle. Když začíná
advent, zapálí se první svíčka. Každý týden
v neděli jedna. Děti si pořizují adventní
kalendáře a netrpělivě očekávají Štědrý
večer. Advent (z lat. adventus příchod) je
začátek liturgického roku a přípravou na
Vánoce. V teologickém smyslu se advent
vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti
narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.
Advent začíná první nedělí adventní, tedy
nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Konec adventu pak představuje západ
slunce Štědrého večera. Liturgickou barvou je fialová.
V západní tradici je advent také dobou
zklidnění.
Odpovídalo to životnímu stylu našich
předků za dlouhých prosincových nocí.
Dnes je však advent komerčně využíván, a
proto o něm jako o době ztišení lze mluvit
jen v prostředí křesťanských tradic. Výrazným symbolem adventu je adventní věnec
ozdobený čtyřmi svícemi podle počtu adventních nedělí. Děti otevírají obvykle adventní kalendář. Česká hudební tradice se
může pochlubit výjimečným počtem kvalitních adventních písní.

Adventní věnec
Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má
podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného 4 svícemi. Svíce mohou být různě
vysoké, různých barev, symetricky, nebo
asymetricky rozmístěné. Zdobené věnce
bez svíček, bez svíček, také nazývané adventní věnce, jsou používány k ozdobení vchodových dveří. Klasické adventní
věnce byly zavěšované na stuhách, v posledních letech (počátek 21. století) je nahradily věnce, které se kladou přímo na
svátečně upravený stůl.
Veronika Mynářová

Nový rok
Nový rok je celosvětový svátek. Slaví se 1.
ledna. Lidé se navštěvují a dávají si předsevzetí do nového roku. Podle jiných kalendářů připadají oslavy nového roku na
jiné dny: v juliánském kalendáři, který
používá pravoslavná církev, připadá Nový
rok na 14. leden podle gregoriánského kalendáře. Nový rok je v ČR, ale i v dalších
zemích světa státní svátek. Na Nový rok se
kupuje pyrotechnika a šampaňské na přípitek. Pyrotechnika se odpaluje o půlnoci
nebo v 0:00 hodin a lidé také vypouštějí
lampiony přání.
Jakub Opršál

28. říjen, Den vzniku samostatného Československa
Tohle datum si musíme pamatovat i o půlnoci. Začalo to roku 1914, kdy začala první
světová válka, která trvala až do roku 1918.
Když si uvědomíme, kolik občanů našich
Ostopovic, ale i dnešní České republiky
bojovalo za klid a samostatnou ČSR a kolik
jich zaplatilo i životem. Tahle válka trvala
4 roky, ale pro lidi, kteří v ní žili, i věčnost.
A proč vlastně byla válka? Na tuhle otázku
se ptá snad každý. Osudné výstřely, které
zabily následníka trůnu Rakousko-Uherska Františka Ferdinanda, roku 1914

rozpoutaly 1. světovou válku. Čeští a slovenští bojovníci tam šli neradi. Tomáš G.
Masaryk jezdil po světě vyjednávat vznik
Československa. Když mu hrozilo po návratu do Rakousko–Uherska vězení, tak
v cizině zůstal. Štěstí se na nás ale usmálo
a roku 1918 se nám, tedy Tomáši G. Masarykovi, podařilo vyjednat samostatnou
ČSR. Tento den si připomínáme každý rok
lampionovým průvodem za padlé v 1. světové válce.
Adéla Oškrdová

Návštěva u pana starosty
Jana Symona
Dne 9. 11. se 4. a 5. ročník sešel s panem
starostou. Na obecním úřadě jsme se ptali
pana starosty na spoustu otázek a on nám
odpovídal.
David Šuman: Mají Ostopovice nějaké tajemství?
Pan starosta: Ostopovice mají spoustu
tajemství, například se říká, že celá Přední
hora je podkopaná, je tam spoustu tajných
chodeb a ty chodby vedou moc daleko.
Jakub Opršál: Co se vám nejvíc líbí
v Ostopovicích?
Pan starosta: Nejvíc se mně líbí okolí,
krajina a zbytky německé dálnice.
Adéla Oškrdová: Kolik je zaměstnanců na obecním úřadě?
Pan starosta: Máme tu dvě úřednice, potom dva techniky, dvě paní, které uklízí na
obecním úřadě a v knihovně a v knihovně,
a paní knihovnici a ve veřejných službách
nám tady pomáhají lidi, kteří si zrovna
hledají práci. Než si tu práci najdou, tak
nám je z úřadu práce posílají sem a pomáhají nám s údržbou obce.
Kamila Klementová: Čeho byste
chtěl ještě v Ostopovicích dosáhnout?
Pan starosta: Rád bych, aby se opravila
křižovatka u hospody a vznikl tam přechod
a aby se udělalo parkoviště u sokolovny.
Pak bych rád, aby se opravil park u kaple
a náves. Chtěl bych dosáhnout toho, aby
se tříděný odpad svážel přímo od jednotlivých domů, a tím dosáhnout slevy z poplatků za odpady. Slevu by dostali ti, kteří
budou třídit.
Tereza Sojková: V čem vás naplňuje
práce starosty?
Pan starosta: Asi v tom, že se daří třeba měnit věci k lepšímu, to dělá člověku
radost. Když se podaří vyřešit nějaký problém. Potěší mě, když pak někdo přijde
a řekne, že má radost, že se něco podařilo.
Mini zajímavost: Když byl pan starosta
ještě malý kluk, hrával s kamarády tenis.
Natáhli si síť přes ulici U Kaple a hráli.
Pan starosta špatně odpálil míček, který
vletěl do okna obecního úřadu. Pak už
z okna zbyly jen střepy.
K. Klementová
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Novinky o škole
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Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2013/2014
Milí budoucí prvňáčkové, vážení rodiče, jste srdečně zváni k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Kdy: úterý 22. ledna 2013 od 15.00 do 18.30 hod.
Kde: ZŠ Ostopovice, Školní 18, 664 49
K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. 8. 2013 6 let.
Je nezbytné se dostavit s dítětem osobně.
S sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte, případně jiné doklady dle Vašeho uvážení.
Je možné smluvit i náhradní termín,
kontaktujte ředitele školy tel.: 731 485 909, reditel@zsostopovice.cz
Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ bude 15. 1. 2013 od 8.00 do 16.30
www.zsostopovice.cz

Ples obce tentokráte v pátek

C

Kulturní komise při zastupitelstvu obce zve všechny „tancechtivé“ na tradiční obecní ples.
Ten v pořadí 18. můžete prožít v pátek 25. ledna v místní sokolovně. Program začne ve 20 hodin,
k tanci i poslechu opět zahraje skupina Špunt. Vstupenky lze zajistit v prodejně DUO.

inzerce:
Prodám zavedenou prodejnu Textil DUO v Ostopovicích. Informace na tel.: 603 457 159.
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