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Obec informuje

 Nová vyhláška o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce schválilo na červnovém zasedání
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místních poplatcích. Hlavním důvodem pro její přípravu bylo zpřehlednění
místních poplatků, neboť dosavadní vyhláška č. 2/2003,
o místních poplatcích, byla několikrát novelizována a řada
poplatků je již nyní upravena samostatnými vyhláškami.
Sazby poplatků zůstávají vesměs zachovány, došlo pouze
k mírnému navýšení u některých poplatků za užívání veřejného prostranství ke komerčním aktivitám, za vyhrazení
trvalého parkovacího místa a z ubytovací kapacity. Naopak
došlo ke zrušení místního poplatku ze vstupného na kulturní akce.
 Zapálené kontejnery Padělky
Není to poprvé, co zde zmiňuji téma vandalismu. V prvních
měsících letošního roku to přitom mohlo vypadat, že škody
způsobené vandaly nebudou tak vysoké jako loni. Noc ze
soboty na neděli 24. dubna, kdy došlo k zapálení kontejnerů na tříděný odpad na křižovatce ulic Krátká a Zahradní,
však ukázala pravý opak. Kromě kontejnerů shořela také
sousední rozvodná skříň a celková způsobená škoda se tak
vyšplhala na téměř 54 tisíc Kč. Rada obce v této souvislosti
vypsala finanční odměnu 10 tisíc Kč za informace vedoucí
k dopadení pachatele. Případ šetřila také Policie ČR. Pachatele tohoto žhářského útoku se však bohužel (zatím)
nepodařilo vypátrat.

 Psí exkrementy v parku na ulici Osvobození
a u sokolovny
S jarem se opět rozmohl starý nešvar některých majitelů
psů – ponechávání psích exkrementů na veřejných prostranstvích. Asi nejhorší je situace u sokolovny a v parku
na ulici Osvobození. Znovu tedy velmi důrazně žádáme
pejskaře, kterých se to týká, o větší ohleduplnost. A těm
slušným za úklid po pejscích děkujeme.

 Rekonstrukce chodníku na ulici Krátké
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací na rekonstrukci chodníku na ulici Krátká
a části chodníku na ulici B. Němcové. Bylo doručeno celkem 8 cenových nabídek a Rada obce schválila nabídku
firmy Senergos stav, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu
v celkové výši 135 tis. Kč. Samotná oprava proběhne v měsíci červenci. O přesném termínu i detailech rekonstrukce
budou vlastnící přilehlých nemovitostí informováni v dostatečném předstihu.
 Rekonstrukce víceúčelové budovy na ulici Lípové
V průběhu letních prázdnin proběhne také dlouho odkládaná rekonstrukce víceúčelové budovy na ulici Lípová. Kromě výměny všech oken a vstupních dveří dojde i k vybudování ústředního topení. Obecní knihovna bude rozšířena
o prostory klubovny Mateřského centra. To se přestěhuje
do staré školní budovy. Kromě prostoru pro další rozšíření
knižního fondu tak bude možné i pořádání akcí pro čtenáře
všech generací, jako je například Noc s Andersenem nebo
čtenářské večery. Nové prostory umožní také zřízení čítárny a internetového koutku.
 Poctivý nálezce
Na závěr jsem si dovolil schovat zprávu, která skutečně
potěšila. Informovala mne paní starostka z Troubska, že
třináctiletý Martin Mynář z Ostopovic našel na troubském
hřbitově větší obnos peněz, který odevzdal na obecním
úřadu. Díky tomu se peníze po několika dnech dostaly nazpět ke své majitelce. Je povzbuzující, že mezi námi žijí tak
poctiví a čestní lidé, a Martinovi za příkladné jednání patří
velké uznání. Současně dokazuje, že mladá generace není
zdaleka tak špatná, jak si mnozí myslí!
Krásné letní dny!
#MgA. Jan Symon,
starosta obce

Pozvánka na MLADÉ HODY

Poslední červnový víkend nás čeká tradiční
kulturní událost – Mladé hody, pořádané při
příležitosti svátku našeho
patrona sv. Jana Křtitele.
Kdo se hodů pravidelně
účastní, může se opět těšit
na předhodovou zábavu
se skupinou ŠOK v pátek
24. 6. 2011 ve 20.00 hodin, dále na sobotní stavění máje v 17.00 hodin
na sokolovně a na vyvrcholení celé akce v neděli 26. 6. 2011.
Nedělní hodové ráno začne v 9.00 hodin mší
svatou v místní kapličce, která je našemu pa-

tronovi sv. J. Křtiteli zasvěcená. Od 10.00
hodin budou chodit pořadatelé za doprovodu dechové hudby Petrovanka zvát občany na hodové odpoledne a večer.
Průvod stárků vyrazí, jako každý rok, ve 14.00
hodin od sokolovny a po
návratu na totéž místo nám
mladí stárci zatančí moravskou besedu. Hodová zábava vypukne večer ve 20.00 hodin. Po celou dobu budete
moci využít pouťových atrakcí, na které se
určitě těší naši nejmenší.

Milí spoluobčané, za celou kulturní komisi a Obec Ostopovice Vás co nejsrdečněji zvu na
Mladé hody 24. 6.– 26. 6. 2011.
Lenka Lebedová
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Přehled o trestné činnosti na teritoriu obce Ostopovice v období
od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Celkem bylo v uvedeném období šetřeno 11 trestných činů, přičemž u 1
trestného činu byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
krádeže věcí z vozidel a součástek
vozidel, krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, st.
buněk a rekreačních chat, krádeže
prosté, podvodné jednání, ostatní
trestná činnost (jedná se zejména
o tr. činy neplacení výživného, maření výkonu úředního rozhodnutí, podvody, neoprávněné držení patební
karty).
Přehled spáchaných přestupků
na teritoriu obce Ostopovicev období od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010:
Celkem bylo za uvedené obdobbí
šetřeno 6 přestupků, z čehož byl u 2
přestupků zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
přestupky proti majetku, přestupky
proti občanskému soužití, přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Dále bylo v obci Ostopovice v daném období provedeno nespočet
šetření. Tato šetření se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie
ČR, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.
Spolupráce s orgány obce:
Spolupráce s obecním úřadem Ostopovice je na velmi dobré úrovni.
nstržm. Michael Bábor, npor.
Bc. Aleš Kolář, vedoucí oddělení,
OOP Rajhrad, 7. března 2011

Bojovníci za svobodu

VÝPIS

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 8. 6. 2011

Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Evu Badalovou a Borise Canova
• doplněný program zasedání zastupitelstva
• Rozpočtové opatření č. 1/2011 - viz př. č. 3 tohoto zápisu
• Rozpočtové opatření č. 2/2011 - viz př. č. 4 tohoto zápisu
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích
• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ostopovice jako Povinným a Vírským oblastním vodovodem,
sdružení měst, obcí a svazku obcí se sídlem Zelný trh
331/13, 602 00 Brno jako Prvním oprávněným a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno jako Druhým oprávněným a pověřuje starostu jejím podpisem
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o vstupu na pozemek a o umístění stavby – Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka
u Brna a pověřuje starostu jeho podpisem
• nabídku Ing. Antonína a Jany Hlubinkových, bytem Vinohradská 38, 664 49 Ostopovice ze dne 18. 5. 2011
na pozemek p.č. 690/14 v k.ú. Ostopovice k záměru,
který byl zveřejněn od 6. 5. 2011 do 9. 6. 2011
• kupní smlouvu na pozemek p.č. 690/14 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a Ing. Antonínem
a Janou Hlubinkovými, bytem Vinohradská 38, 664 49 Ostopovice jako kupujícími za dohodnutou kupní cenu ve výši
49.950,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem
• nabídku paní Lenky Kačeriakové, bytem Na Rybníčku
15, 664 49 Ostopovice ze dne 31. 5. 2011 na pozemek
p.č. 1562 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn od 6. 5. 2011 do 9. 6. 2011
• kupní smlouvu na pozemek p.č. 1562 v k.ú. Ostopovice
mezi obcí Ostopovice jako prodávající a paní Lenkou Ka-

čeriakovou, bytem Na Rybníčku 15, 664 49 Ostopovice
jako kupující za dohodnutou kupní cenu ve výši 4 500,Kč a pověřuje starostu jejím podpisem
• Kupní smlouvu č. 67/950/11 mezi Obcí Ostopovice
jako kupující a Státním statkem Jeneč, státní podnik v likvidaci se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč jako prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem
• zrušení pohledávky pana Kamila Dobeše za vodné+stočné za období 4 – 9/2009 ve výši 3.077,- Kč
• vypuštění dílčí změny III/12 z Návrhu změny č.3 ÚP obce Ostopovice
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
na vědomí
• usnesení z jednání Rady obce ze dne 28. 3., 11. 4., 20.
4., 26. 4. a 11. 5. 2011
Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí
• s celoročním hospodařením s výhradou a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků –
viz příloha č. 2 tohoto zápisu. Závěrečný účet viz příloha
č. 1 tohoto zápisu
• s tím, aby obec Ostopovice (v souladu se smlouvou
o společném postupu schválenou dne 9. 9. 2010 usnesením zastupitelstva č.8-3/2010) podala návrh (žalobu)
proti Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje
(ZÚR JMK) k Nejvyššímu správnímu soudu, pokud budou
v ZÚR JMK vymezeny koridory Jihozápadní, Jižní a Jihovýchodní tangenty v podobě návrhu ZÚR JMK projednaného na veřejném projednání dne 19. 4. 2011. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dalšímu jednání v této věci.
Zastupitelstvo obce Ostopovice
se seznámilo
• s návrhem p. Jana Šmídka a jeho návrhy vezme v potaz
při přípravě nové odpadové vyhlášky.
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Závěrečný účet roku 2010
příjmy

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Schv. rozpočet po úpravách

Rozpočet a jeho plnění
Skutečnost

10 162,00

11 610,41

616,58

829,45

96,00

129,00

2 354,10

6 449,87

Český svaz bojovníků za svobodu
Konsolidace příjmů (převod mezi účt y)
4 095,87
připravuje publikaci věnovanou osoPříjmy celkem po konsolidaci
13 228,60
14 922,86
bám okresu Brno-venkov, padlým,
VÝDAJE
Schv.
rozpočet
po úpravách
Skutečnost
popraveným nebo umučeným v koncentračních táborech a nacistic- Běžné výdaje
9 694,80
12 817,62
kých věznicích v letech 1938–1945.
Kapitálové výdaje
8 604,40
4 552,27
Z ostopovických obětí chybí údaje
o těchto osobách:
Konsolidace výdajů
4 095,87
Grubr František (18. 7. 1998)
Výdaje celkem po konsolidaci
18 299,20
13 274,02
Jemelka Josef (7. 3. 1910)
FINANCOVÁNÍ
Schv. rozpočet
Skutečnost
Palkovský Adolf (29. 11. 1897)
Sokol Josef (13. 4. 1900)
Saldo příjmů a výdajů
-5 050,60
1 648,84
Tlaskal František (15. 2. 1901)
Obec provedla během roku 7 rozpočtových opatření.
ČSBS se proto na vás obrací
s prosbou o pomoc se zjištěním
Zůstatky na účtech u KB k 31. 12. 2010
údajů o těchto osobách a zároveň
• Běžný účet
12 381 907,70
prosí o zapůjčení jakýchkoliv jejich
fotografií. Vzhledem k tomu, že děti
• Účelový účet (na kabel. tel.)
156 278,98
po těchto obětech mají nárok na pří•
Účet
hospodářské
činnosti
724 515,98
platky k důchodu, pátrá ČSBS po jejich adresách.
Úvěr u KB Brno-venkov (výše dosud nesplaceného úvěru) (úvěr poskyt921 000,00
S případnými informacemi prosím
nut KB v r. 2004 ve výši 7 081 000 Kč, měsíční splátky 80 000 Kč)
kontaktujte Obecní úřad, nebo přímo
2 353 991,9
ČSBS, pana Ludvíka Horčicu, tajem- Přijaté dotace celkem
níka Okresního výboru Brno-venkov, Rozpočet je uváděn v tis. Kč. Veškeré materiály a účetní sestavy k Závěrečnému účtu obce jsou k nahlédnutí na OÚ
Ostopovice.
Vypracovala: M. Jelínková
Anenská 10, 602 00 Brno.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém zasedání dne 8. 6. 2011 usnesením č.6 -2/2011 usneslo v ydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Obec Ostopovice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek z ubytovací kapacity,
(2)	Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále
jen „správce poplatku“).1
ČÁST II. POPLATEK ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí
fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají
na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2
(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.
Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15
dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 19 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel
pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány
postupně z časového hlediska.3
Čl. 4 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý
den pobytu, není-li tento dnem příchodu, 10,- Kč.
Čl. 5 Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 Osvobození a úlevy
(1) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby,
na které náležejí přídavky na děti (výchovné).
ČÁST III. POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ
Čl. 7 Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým
se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.4
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.5

řejných prostranství, která jsou na mapě v příloze č. 1. chodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem
Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování
Čl. 9 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
za úplatu.
(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívá- (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník poviní veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání nen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené
fakticky skončilo.
v čl. 19 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě eviČl. 10 Ohlašovací povinnost
denční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jmé(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nej- no, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
později 5 dní před zahájením užívání veřejného pro- trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průstranství předpokládanou dobu, místo, způsob a vý- kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
měru užívání veřejného prostranství. V případě užívání ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být
veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořápovinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den dány postupně z časového hlediska.10
zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento
den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný Čl. 16 Sazba poplatku
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povin- (1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
• 5,- Kč
nost nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku Čl. 17 Splatnost poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 19 této vyhlášky. (1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je po- pololetí příslušného kalendářního roku.
platník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených
Čl. 18 Osvobození a úlevy
v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přeČl. 11 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý chodné ubytování studentů a žáků,
i započatý den:
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním
a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje • 20,- Kč a charitativním účelům.11
b) za provádění výkopových prací • 5,- Kč
ČÁST V. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
c) za umístění stavebního zařízení • 5,- Kč
Čl. 19 Společná ustanovení k ohlašovací povind) za umístění reklamního zařízení • 50,- Kč
e) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných nosti
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede:12
atrakcí • 30,- Kč
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název
f) za umístění skládek • 10,- Kč
g) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, po• 10,- Kč
h) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby případě další adresy pro doručování; právnická osoba
uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
filmových a televizních děl • 10,- Kč.
jednat v poplatkových věcech,
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa • 6000,- služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
Kč/rok.
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
Čl. 12 Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 11 odst. 1 je c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení
výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zasplatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 kládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození
dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného pro- od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydstranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů ne- liště na území členského státu Evropské unie, jiného
bo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
prostranství.
(2) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 11 odst. 2 údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocje splatný do konce ledna příslušného kalendářního něnce v tuzemsku pro doručování.13
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených
roku.
(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplat- oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.14
ník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující
Čl. 20 Navýšení poplatku
pracovní den.
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas
nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek
Čl. 13 Osvobození a úlevy
platebním výměrem nebo hromadným předpisným
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu seznamem.15
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nezdravotně postiženou,6
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž bo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatúčely.7
ku.16

ČÁST IV. POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 14 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích
a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.8
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.9
Čl. 15 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci
Čl. 8 Veřejné prostranství
poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
(1) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání ve- od zahájení činnosti spočívající v poskytování pře-

Čl. 21 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2003,
o místních poplatcích, ze dne 16. 12. 2003.
Čl. 22 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
...............................
Jan Kubíček
místostarosta

.......................................
MgA. Jan Symon
starosta

) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 2) § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 3) § 3 odst. 4 zákona o místních
poplatcích, 4) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích, 5) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích, 6) § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích, 7) § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích, 8) § 7
odst. 1 zákona o místních poplatcích, 9) § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích, 10) § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích, 11) § 7 odst. 2
zákona o místních poplatcích, 12) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích, 13) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích, 14) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
1
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Druhá půle sezóny
Jarní část soutěží házenkářů se v Ostopovicích
nesla v podobném znamení jako rok předešlý,
výjimkou snad byla jen premiérová účast mladších žaček v krajské soutěži. Do ní naše děvčata
vstoupila až v druhé polovině s cílem vyzkoušet
si naostro herní nasazení v mistrovských utkáních a postupně, krůček po krůčku, se dále
učit poznávat kouzla a taje naší hry. V kategorii
starších žáků nastupovali ti nejstarší z nižší kategorie a nevedli si špatně, jen zásluhou horšího skóre skončili celkově 4. Úkolem týmu mužů
bylo postupně začleňovat do kádru dorostence,
v konečném účtování obsadil 3. příčku. Nadějné
vyhlídky si k završení ročníku na mistrovství republiky dělala družstva mladších žáků a dorostenců. Oběma se podařilo soutěží projít takříkajíc bez ztráty kytičky a s přehledem ji vyhrát.
Dorostenci hráli doma
Po zkušenostech z pořádání republikového šampionátu mladších žáků v loňském roce a s ohledem na vývoj krajské soutěže dorostenců se
letos oddíl národní házené při TJ Sokol Ostopovice ujal pořadatelství vrcholného turnaje
juniorů. Účast v klání, které Ostopovice hostily
od pátku 17. do neděle 19. června, si vybojovalo šest nejlepších týmů z celé republiky. Prvním soupeřem domácích, zástupců jihomorav-

ské oblasti, byl severočeský Žatec, vyrovnané
utkání skončilo těsnou výhrou hostí 22:23 díky
brance z trestného hodu v samém závěru zápasu. V pátečním odpoledni pak ostopovičtí přehráli zástupce středočeské oblasti – Bakov nad
Jizerou – 28:19. Do sobotního programu turnaje
náš tým vstoupil těsnou prohrou se Západočechy z Přeštic 19:17, odpoledne pak přineslo drama s Opatovicemi nad Labem. S Východočechy
jsme prohráli 18:19. Chuť si domácí tým nespravil ani v nedělním dopoledni. V utkání s Rokytnicí, ve kterém pro soupeře hrálo kromě výsledku
svou roli v boji o zlato také skóre, naši chlapci
nakonec podlehli 21:17 a v turnaji tak obsadili
5. místo.
Krátké hodnocení turnaje uspořádaného za podpory obce a pod patronátem starosty připojil také
vedoucí organizačního výboru Jiří Maiwaelder:
„V třídenním turnaji zvítězili chlapci z Katovic
před Rokytnicí a Přešticemi. Domácí tým v této konkurenci po nadšeném výkonu obsadil 5.
místo. Turnaj měl výbornou úroveň, vždyť v nejlepších týmech se objevili hráči, kteří již pravidelně nastupovali v ligových utkáních mužů. Organizační zajištění bylo hodnoceno všemi velmi
kladně, a to nemalou měrou také díky podpoře
sponzorů, obce nebo také díky stravování v restauraci U  Volejníků. Poděkování patří hráčům

za předvedenou hru, realizačnímu týmu za přípravu a chod turnaje a také divákům, kteří přišli
naše chlapce povzbudit.“
Stříbro ze Studénky
Celkem 15 hráčů, dvojice trenérů, vedoucí družstva a několik fanynek a jeden fanoušek z řad
rodičů, tak vypadala výprava, která z Ostopovic
vyrazila na mistrovství republiky mladších žáků
do Studénky. Po loňském vítězství v bojích o pohár České republiky se i letos myslelo na příčky
nejvyšší a podařilo se. Vstup do turnaje se nesl v duchu pátečních výher nad Žatcem (24:11)
a Makovicemi (26:15). Stejně jako v závěru krajské soutěže se i v republikovém turnaji projevil
výkonnostní růst hry brankáře a celé obrany. Také díky jemu se v průběhu zápasů mohli na hřišti
ukázat i ti nejmenší z našeho týmu. Sobota přinesla zkušenosti s tvrdou hrou družstva z Plzně-Újezda, porazili jsme je 20:10, i první trápení
našeho týmu v zápase s Opatovicemi, konec ale
korunoval dílo s výsledkem 15:11 pro Ostopovice. Po dvou dnech turnaje pak nedělní program
nabízel souboje o 1.,3. a 5. místo. Zápas o celkové prvenství v turnaji s domácí Studénkou nakonec rozhodla především lepší střelecká forma
soupeřů, a tak Ostopovičtí na severu Moravy
vytěžili cenné republikové stříbro.
# Pavel Chaloupka

Nejlepší střelec domácích David Karásek
/ foto Jaroslav Střelec

Domácí družstvo dorostenců na MČR
v Ostopovicích / foto Jaroslav Střelec

Stříbrné družstvo mladších žáků na MČR
ve Studénce / foto Jana Šmídková

O d c í s a ř e p á n a po d e m ok r a c i i
Dne 1. dubna 1911 se v domě na návsi č. p. 9
narodila Anežka, čtvrté dítě z celkových šesti
sedláře Poulíčka. Dívenka to byla veselá a živá, nicméně málokdo by hádal, že oslaví úctyhodné 100. narozeniny a za svůj dlouhý a bohatý život prožije mnoho zásadních událostí
tvořících naše dějiny.

Ale vraťme se k Anežce. Vyrůstala v přízemním
domě postaveném „na klíč“ o dvou pokojích,
v jednom z nich tatínek provozoval přes den svoji
živnost, večer uklidil pracovní ponk a pokoj sloužil
jako ložnice. Živnost však prosperovala a později
byla sedlářská dílna přestěhována do jednoho ze
tří domů, které sedlář Poulíček postavil na dnešní
ulici Družstevní.

(a možná tomu osud chtěl, že se vnuk paní Matýškové oženil s vnučkou Anežčinou). První světová
válka odvedla Anežce tatínka, který byl v Polsku
raněn, a maminka absolvovala strastiplnou cestu,
aby ho navštívila a pečovala o něj. Konec války má
Anežka spojený se vzpomínkou, jak tatínkovi utíkala vstříc a vítala ho, když se živý navracel domů.

ně se provdaly a oženily všechny Anežčiny děti.
V rodném domě zůstala s rodiči nejmladší dcera
Marie s manželem Jiřím a dětmi Radimem a Katkou, o které se Anežka s láskou starala až do jejich
školních let. Děti vždy milovala a ráda o ně pečovala a dnes si užívá i pravnoučat Kuby a Barunky.
Milovaný manžel Rudolf zemřel v roce 1986. Dcera Marie vzpomíná s láskou na šťastné dětství,
na milující rodiče. S maminkou si byly vždy blízké,
vždy ji mohla požádat o pomoc či radu, popovídat si. O svoji maminku pečuje za přispění rodiny
od jejích devadesátin. Dne 1. dubna 2011 oslavila
Anežka Čížková v kruhu rodinném neuvěřitelné sté
narozeniny. K významnému jubileu jí poblahopřála
řada gratulantů, včetně ministra práce a sociálních
věcí a starosty obce.

Konec mocnářství a vznik samostatného Československa (často vzpomínala na výsadbu tzv.
Masarykových lip na návsi) přinesl mnoho změn rozkvět obce, bohatou spolkovou činnost a stavbu
sokolovny. Anežka byla nadšená sokolka, cvičila
ještě do nedávna. S nadšením vzpomínala na všesokolský slet, kterého se v roce 1929 ve svých
18ti letech zúčastnila v Praze. Pamětní šátek ze
sletu byl cennou rodinnou památkou. Také byla spolu s dalšími děvčaty v obci dobrovolnicí při
Červeném kříži.
V roce 1933 se provdala za Rudolfa Čížka, mládence ze sousedství, který byl nadšeným ochot- Anežka ve stejnokroji dobrovolnice Červeného kříže s manželem Rudolfem
níkem. Tatínek Poulíček jim dal připsat Anežčin
rodný dům, přistavěli mu patro a v přízemí otevřeli
v roce 1937 koloniál. V rozmezí let 1934 až 1948
se jim narodily čtyři děti – Blažena, Rudolf, Jaroslav a Marie. Blažena vzpomíná, jak tatínek vyrážel
s krosnou do Brna do velkoskladu pro zboží a ona
na něho čekala v Lískovci u vlaku s vozíkem, aby
nakoupené zboží dovezli domů. Koloniál nabízel
širokou škálu zboží, např. mouku, cukr, koření,
pečivo z pekárny Rudolfova bratra ze Školní, ale
třeba i drogistické zboží a u dvěří stával soudek
se slanečky.
Šťastný rodinný život i vzkvétající živnost násilně
narušila druhá světová válka, která byla provázena strachem o děti, nedostatkem zboží, koloniál
byl vykraden, v obci panovaly obavy z blížící se
německé fronty. Anežka vzpomínala, jak se s dětmi ukrývali ve sklepě u kmotra Čížka v jeho domě
s pekárnou na Školní. Toužebně očekávaný konec Anežka s manželem a dětmi (Rudolf a Blaževálky s sebou bohužel nepřinesl návrat předváleč- na v horní řadě, Jaroslav a Marie v náručí)
ných poměrů, ale nástup komunistické zvůle nesoucí s sebou kolektivizaci soukromého majetku Ze vzpomínek Marie Čížkové (dcery Anežky Čížkoa likvidaci živnostníků. Toto se neblaze podepsalo vé) sestavila Zuzana Benešová.
i na životě Anežky a Rudolfa Čížkových, kteří byli
donuceni v roce 1952 koloniál zavřít. Anežka na- Srdečně gratulujeme k významnému
Anežka Čížková (vlevo) s nejlepší kamarádstoupila jako prodavačka v obchodě patřícím Jed- životnímu jubileu!
kou Marií Matýškovou
notě a Rudolf pracoval v pekárnách na Cejlu.
Od školních let se Anežka přátelila s Marií Ma- Anežčinou velkou vášní byla zahrada a malé hos- Redakční rada zpravodaje a Obec Ostopovice
týškou a kamarádkami zůstaly po celý život podářství čítající drůbež, králíky a kozu. Postup-
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téměř 2 miliony na to, abychom zkvalitnili výchovně vzdělávací proces v MŠ i ZŠ, což není pro tak
malou školu v rámci ČR běžné. Díky tomuto grantu
můžeme zkvalitnit i vybavení nové budovy.
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Provoz v končícím školním roce
Vzhledem k rekonstrukci budovy musela být škola
dočasně přemístěna na ZŠ Svážná. Každý den nás
vozil soukromý autobus (tuto službu využívali všichni žáci z Ostopovic), ve škole jsme měli pronajaté
celé patro. Díky maximální snaze a vstřícnosti rodičů, dětí i pedagogů školy jsme toto dočasné řešení
zvládli. Školka byla přemístěna do budovy u silnice. Prostory byly upraveny dle požadavků hygieny.
Jako prevence proti útěku dětí či jiným problémům
proběhla na podzim tzv. komunitní intervence – odhalení případných problémů, nastavení spolupráce
a pomoci. Dovoz obědů do školky probíhal z kuchyně na Kamenném Vrchu.

Školní rok v naší školce a škole
Nechce se nám věřit, že školní rok končí. Vždyť
před nedávnem jsme řešili začátek rekonstrukce
budovy, stěhování, zajišťování náhradních prostor,
mnohá jednání a další. Doba provizoria se nám chýlí ke konci a my se již těšíme do „nového“.
Naše – vaše – akce
Školka a škola se snaží o co největší otevření
a spolupráci. Chceme se nechat pozitivně ovlivnit
našim okolím a zároveň nabízet „něco navíc“. Prvořadým cílem školského zařízení je kvalitní vzdělání a výchova. Dnešní plány nám dovolují přistupovat k výuce různorodě a maximálně přirozeně.
Za vydařené snažení považujeme vznikající Adopci
na dálku. Naše škola si adoptovala holčičku z Hai-

Dne matek, zahradní slavnosti a jiné) se snažíme
pořádat a spolupořádat pro rodiče i další zájemce
tak, abychom odbourali zažitou bariéru mezi školou a okolím.
Výuka anglického jazyka
Uvědomujeme si důležitost výuky AJ. V MŠ probíhá
kroužek pro zájemce, od 1. ročníku je angličtina
vyučována napříč předměty a od 3. do 5. ročníku
je výuka dotována 3 hodinami týdně. Díky dobrým
lidem a troše štěstí se nám podařil další velký krok
dopředu – od května učí v naší škole Louis Alvarez,
rodilý mluvčí z USA. Výuka probíhá v 3., 4. a 5. ročníku po skupinách pro max. 14 žáků. Rodilý mluvčí (neumí česky!) je v hodinách s dětmi sám, což
nutí děti mluvit a myslet anglicky. V odpoledních
hodinách následuje konverzace pro pedagogy MŠ
a ZŠ. V příštím roce bude spolupráce pokračovat.
Pan Alvarez má zájem o větší zapojení se do aktivit
školy.

Nový školní rok v novém
Dle smlouvy s dodavatelem stavby by měly být
stavební práce ukončeny na koci července. V srpnu nás tak čeká velké stěhování ze stodol našich
dobrodinců do nových prostor. Předem prosíme
všechny zájemce o pomoc, sami to nezvládneme.
Termín brigád bude upřesněn až v průběhu prázdnin. V nové budově nás čeká oddělené patro pro
MŠ (připravené pro 3 třídy) a 1. patro pro ZŠ (5
kmenových tříd a jedna počítačová). Budovu zatím
vybavíme původním nábytkem. Postupně budeme
hledat prostředky na nový. Chystáme slavnostní otevření budovy, budeme vás včas informovat.
Od září by mělo naši školu navštěvovat přes 70 dětí
ZŠ. Naší snahou je rozšíření kapacity MŠ o jednu
třídu na max. počet 75 dětí. Děláme maximum pro
to, abychom další třídu mohli otevřít již v listopadu.
Společně s rekonstrukcí plánujeme úpravu školní
zahrady. Nechali jsme zpracovat projekt na základě našich požadavků a zkušeností. Zahrada by měla sloužit jako přírodní učebna především pro děti
MŠ, ale i pro žáky ZŠ.

Projekt vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Od jara se naplno rozjel projekt podpořený EU, ministerstvem školství a Jihomoravským krajem s názvem Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice. Projekt má několik
hlavních cílů – 1. komplexně vyhodnotit fungování
školy a nastavit novou strategii (směr), 2. zkvalitnit
výuku přírodovědných předmětů, 3. nastavit nový
systém hodnocení žáků (s ohledem na jejich reálné
možnosti, dovednosti). Součástí projektu byla i nedávno uskutečněná SWOT analýza (společné za-

ti. Díky množství aktivit, které vymýšlí i samotné
děti, máme od února vybráno přes 7000 Kč. Koordinátorka akce, Irena Klimková z ACH Olomouc,
odvezla naše obrázky a dopisy přímo naší sestře.
Netrpělivě čekáme na odpovědi. Propojujeme tak
nejen výchovu k občanství, multikulturní výchovu,
ale i dnes tak potřebnou finanční gramotnost. Zároveň v dětech probouzíme pocit spoluzodpovědnosti, sounáležitosti, pokory i soucitu. Dalším velkým cílem je dlouhodobý projekt Naše Ostopovice,
který se zaměřuje na komplexní vnímání naší obce,
širších vztahů a vazeb. Poznáváme tak nejen zvyky,
historii obce, ale i události a věci, které ji ovlivňují
– např. Hitlerova dálnice. Díky spolupráci s Policií
ČR můžeme aktivně zasahovat do dopravní situace
v Ostopovicích a vést děti k zodpovědnosti. Naší
snahou je vytvoření tzv. regionální učebnice – materiál vytvořený námi – o nás, pro nás. Všechny vět- myšlení, co je ve škole výborné, nedostačující, co
ší akce (vynášení Morany, jarmarky, sběr surovin, nás může ohrozit, ale i posunout dopředu). Děkumasopustní průvod, přírodověda v přírodě, oslavy jeme všem účastníkům za spolupráci. Získali jsme

Slovo na závěr
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se
zasloužili o hladký průběh celého školního roku.
Moc si vážíme podpory, respektu i uznání ze strany
zřizovatele v čele s panem starostou Janem Symonem, celým zastupitelstvem a úřadem. Naše poděkování patří dětem a jejich rodičům, příznivcům
školy a všem spolupracovníkům. Poděkování patří
místní TJ Sokol za poskytnutí tělocvičny a hřiště.
Jsme si vědomi, že bez pomoci vás všech by to
nešlo.
Přejeme dětem i dospělým klidné prožití léta, plno
krásných zážitků a těšíme se v novém na viděnou
v září.
Za pracovníky školy Ivana Bláhová a Petr Juráček

z  n a š í š ko l y
Mateřská škola
Uplynulý školní rok byl pro naši mateřskou školu
výjimečný. Všichni jsme se museli srovnat s malými
prostory v budově a ztrátou venkovního zázemí.
Vycházky Ostopovicemi po úzkých chodnících
a kličkování mezi auty parkujícími na chodníku byly
pro nás noční můrou, a proto děkujeme za možnost pobývat na hřišti místní sokolovny.
Radostně se díváme, jak nám roste nová školka,
a zároveň smutně pozorujeme, jak nám mizí naše
několik let přetvářená zahrada. Neztrácíme však
optimismus a elán a již v brzkém podzimu plánujeme brigádu pro rodiče na znovuobnovení zahrady
jako herní a přírodní učebny pro děti.
Děkujeme rodičům za podporu.
Kolektiv mateřské školy.

Mimořádné akce MŠ v druhém pololetí:
• každý měsíc narozeninový den s pohádkou a zpíváním při kytaře
• divadélko Rolnička v MŠ – pohádka Loupežnická
• přednáška o Haiti
• koncert v MŠ – Hudební pohádka o starých hudebních nástrojích
• tradiční karneval
• vítání jara na Šelši, pálení Moreny
• návštěva divadla Bolka Polívky – pohádka Obušku z pytle ven!
• návštěva divadla Radost – pohádka Zvířátka
a loupežníci
• jarní burza uskutečněná díky pomoci rodičů a zapůjčení sálu v hostinci U Volejníků
• návštěva divadla Polárka – představení Kutilové
• fotografování dětí na plátno – dárek pro maminky
• varieté Duo Eden v MŠ – vystoupení opiček,
pejsků, hadů
• přednáška policie
• Den matek v MŠ – Žabky – představení Cirkus,
Ježci – pásmo Travička zelená
• Muzikoterapie – Indiánské hudební pohádky
• Den dětí – Honba za pokladem
A ještě nás čeká společné rozloučení Žabek a Ježků se školním rokem a slavnostní pasování předškoláků na školáky, celodenní výlet do Vyškova
– minizoo, selský dvůr a dinopark, a poslední narozeninový den.
# Ivana Bláhová
akce školy – komentáře dětí
Bosonožský běh – 29. 4.
29. 4. jsme se zúčastnili Bosonožského běhu. Naši žáci opět zářili, děkujeme jim!
Když jsem šla 29. 4. k autobusu, tak tam bylo hejno fanoušků. A pořád mávali vlajkami, plakátky,
frkačky frkaly. A jak nastupovali do autobusu, tak
se rvali a cpali, když dorazili na místo, tak si odložili
tašky a šli rychle fandit. První běžely holky a pak
kluci. Běželo Troubsko, Bosonohy, Starý Lískovec
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a Ostopovice. Ostopovice třikrát po sobě zvítězily,
a pak zvítězily i další školy. Všichni neběželi, tak
fandili jako o život. A po běhu jsme jeli domů úplně
unaveni. (Hanka Švestková, 4. roč.)

prsten. Jednou přijel na hrad krásný princ Bořivoj.
Vypátral Syslu a odvedl ji na hrad. Tam ji zavřeli
do vězení a soud rozhodl upálení. 30. 4. Syslu
upálili. (Adka Oškrdová, 3. roč.)

V pátek 29. 4. byl v Bosonohách 5. ročník Bosonožského běhu. Vystoupilo se z autobusu a šlo se
na místo činu. Došli jsme a už cestou jsme skandovali naše jméno Ostopovice. Dorazili jsme a začalo
pršet. Fanoušci jdou na kopec, na kterém se nejlépe fandí. Je to tu. Startuje školka, ve které nám
nikdo Ostopovice nereprezentuje. O chvíli později
startuje první třída kluci. Ve vedení je David Polcar
a všichni skandují jeho jméno, to ho asi povzbudilo
a doběhl první. O chvíli později startuje první třída
holky. Ve vedení je Kateřina Tálská a druhá Romana Matýšková, kterou v posledních vteřinách předběhne protivnice a doběhne třetí. Startuje druhá
třída kluci, v kterých obsadil Adam Tuška 1. místo
a 3. místo Petr Vavruša. Startují dívky ze druhé třídy a naše jediná reprezentantka Pavlína Střelcová,
která se z posledního místa dostala na 4. Ve třetí třídě nás reprezentuje Jan Řehořka – 2. místo.
A ze 3. třídy dívek nám vyhrála 3. místo Natálie
Putnová. Čtvrtá třída – Jan Polcar 1. místo, Matěj
Střelec 3. místo. Čtvrtá třída dívky – všichni skandují jména čtvrťaček, Kateřina Matýšková měla 4.
místo. Pátá třída – dívka nás žádná nereprezentovala, tak jde na řadu náš jediný páťák David Tuška,
který doběhl třetí. Následuje vyhlášení výsledků
a odjezd. (Barbora Fantová, 4. roč.)

Cirkus v Šelši
V neděli odpoledne 22. 5. jsme hráli divadlo, byl
tam i cirkus. Naše třída jsme hráli dvě divadla - Dálnici a Divadlo. Bylo hodně diváků a to bylo dobře.
Měli jsme tam naše transparenty (kulisy) ty byly STAVTE, BOJUJTE, FINANČNÍ KRIZE, EXIT. V cirkusu jsme mohli chodit po střepech, lehat na hřebíky, balancovat atd. Pak se běhalo po nové stezce.
Jak jsem slyšel, tak se to divákům líbilo, což je dobře. Byla i tréma. (Michael Kulhánek, 4. roč.)

Pálení čarodějnic – 29. 4.
Čarodějnici jsme vyráběli z papíru a ze dřeva
a z barev. Navrch jsme dali papírový plášť a ze spodu jsme ji drželi za tyč. (Tom Spiřík, 3. roč.)
Když jsme chtěli jít na pálení čarodějnic, začala
bouřka. Mysleli jsme, že to nikdy neskončí. Chvíli
jsme se dívali na televizi, ale přestalo nás to bavit.
Ještě jsme si pro jistotu nachystali buřty, kdyby náhodou přestalo pršet. A konečně. Přestalo pršet.
Tak jsme šli. Bylo to tam prima. (Honzík Řehořka,
3. roč.)
Kouzelný prsten
Byl jednou jeden král a ten měl krásnou dceru.
A ten král měl velice pěkný prsten, ale to nebyl jen
tak nějaký prsten. V okolí na jakémsi rozpadlém
hradu žila čarodějnice Sysla. Chtěla ten kouzelný
prsten získat, ale nevěděla jak! Až jednou v noci
na to přišla. Letěla na svém tryskokoštěti na hrad
a tam ten prsten ukradla. Ráno král hledal, hledal

Přírodověda v přírodě
Tuto akci jsme absolvovali 10. 5. 2011 a také 9. 5.
v Ostopovicích. Povídali jsme si o druhé světové válce, o Hitlerově dálnici, o Hitlerovi a o naší nové škole.
Prohlídka nové školy a školky - začala se stavět
v říjnu 2010 a bude hotova v srpnu 2011. Bude
velká, krásná a hlavně naše.
Dálnice - měla vést z Vídně do Vroclavy (kolem
Ostopovic), nebyla však dokončena. Němci začali
prohrávat válku, proto nebyly peníze.
Hitler - je to největší zločinec v dějinách lidstva.
7.50 byl sraz u školy. V 8 hodin jsme se šli podívat
na zahradu nové školy. Když jsme přišli do ŠD, tak
jsme se dívali na fotky. Měl k nám přijít pán, který má mít uniformu vojáka z dob války. Poté jsme
ve skupinkách udělali plakát o nových informacích. V 10 jsme šli po stopách Hitlerovy dálnice,
která měla vést Ostopovicemi. V 11 jsme se zastavili u mostu a tam jsme sbírali odpadky. Ve 12 jsme
šli k rybníčku Šelše a tam jsme vyplňovali pracovní
listy a lovili pulce. V 13.30 jsme se vrátili do školy.
(Bára Fantová, Adélka Kopečková, 4. roč)
# připravila Petra Turečková
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V jarních měsících bylo na staré dálnici i v údolí Šelše pořádně živo. Budovaly se nové pěšiny s naučnou stezkou, slavil se Den Země, členové komise
životního prostředí i ostopovičtí školáci čistili okolí
rybníčku v Šelši a další dobrovolníci odstraňovali
náletovou vegetaci v zapomenutém amfiteátru a instalovali nové lavičky. A nakonec přijel i cirkus.
Už začátkem dubna začalo budování přírodních
schodů, které propojily na dvou místech někdejší
Masarykovo údolí s vrcholkem dálničního náspu.

v

Jedna pěšina stoupá od studánky v Šelši kolem
tunelu a napojuje se na cestu do Nebovid, druhá
pak spojuje amfiteátr v Šelši s hřištěm pod sloupem vysokého napětí. Po příkrých svazích se tak
budou moci pohybovat i méně zdatní chodci a přibude možností pro plánování vycházkových tras
v okolí obce.

K rybníčku v Šelši tak nyní bude možné přijít bezpečně i od Nebovid. Kromě pěšin a laviček jsou
podél cest umisťovány také jednotlivá zastavení
Naučné stezky okolím Šelše, která informuje
o historii Masarykova údolí, výstavbě tzv. německé průchozí dálnice na začátku 40. let i současných přírodních zajímavostech celého území.
Pěšiny i naučná stezka byly slavnostně otevřeny
v neděli 22. května symbolickým během do vrchu
a divadelním představením žáků místní ZŠ, kteří si
připravili sérii scénických obrazů o historii a proměnách tohoto zajímavého místa. Během celého
odpoledne si mohli všichni návštěvníci vyzkoušet
chůzi po laně, balancování na míči nebo fakírské
dovednosti, jako je chůze po hřebících nebo skle,
pod šapitó Cirkusu LeGrando. Celá akce by se
však nemohla uskutečnit bez vydatné pomoci asi
dvou desítek dobrovolníků, kteří o den dříve proklestili celý bývalý amfiteátr v Šelši, kde se celá
akce uskutečnila. Proto bych chtěl všem, kteří se
podíleli na přípravě i organizaci, velmi poděkovat.
Tím však celý projekt, který podpořila Nadace
OKD částkou 301 tis. Kč, zdaleka nekončí. V letních měsících bude kamenivem zpevněna polní
cesta mezi obcí a rybníčkem v Šelši a na podzim
proběhne výsadba stromořadí podél této komunikace. Výsadba by měla proběhnout 28. října a naše obec se tak připojí k pokusu o rekord v sázení
stromů, který pořádá Nadace Partnerství.
# MgA. Jan Symon

Texty k živým obrazům mapujícím historii údolí
rybníčku v Šelši, které ztvárnily děti z naší školy.
• Bazén. Před stoletím v tomto místě
pouze laňka, ptáček v hnízdě.
• Křišťálová studánka, kde nejhlubší byl les,
nikoho by nenapadlo, jak to bude dnes.
• Že návštěva Masaryka ve dvacátých letech,
způsobí zrod nápadu jako v malých dětech.
• Jednotně se dohodli, že rybníčky změní
v blahobytné koupaliště a kulturní dění.
• Idylka jak z románu Rozmarného léta,
pláže, bazén, divadlo, kultura nechť vzkvétá!
• V březnu pětatřicátém, skoro jako dneska
Tatíčkovi na počest odhalena deska.
• Idylka let krásných trvala jen chvíli,
Válka druhá světová zhatila tu píli.
• Dálnice. Tři roky po odhalení
burácely jako hřmění motorkáři v barvě khaki
projely jich celé mraky.
• Jak jen rychle projet celou Evropu tu posmutnělou? Postavíme dálnici Wroclaw – Wien, dělníci!
• Chopili se nářadí, zasypali valem. Nejen
v naší vesnici, zničili vše málem.
• Tatíčkovo údolí, které bylo k mání
zasypali totálně nasazení páni.

• Mělo to však rychlý spád. V tvářích lidu bylo
znát rok 45, měsíc duben konečně zas šťastní
budem!
•Divadlo. Nebyla jen veselá léta padesátá,
divadlo však čekala víc než éra zlatá.
• Teátr tu zbudovat? Proč, ne? Jen pojďme,
braši, ani krize finanační nás přece nevyplaší!
• Mrštíkovic Maryša nacvičena byla,
mnoha stovkám diváků se do paměti vryla.
• Ani v Praze neměli kulisy jak v Šelši,
ochotníci ostopovští versus pražští hérci.
• Přes to všechno úsilí a diváků velké hordy
ochotníci zkrachovali! Kde jste byly EU fondy?
• Jeden pokus navíc chtěli divadelní nadšenci
zahrát Naše furianty ne mít scénář v kredenci.
• Les. Zas křišťálová studánka zas nejhlubší les
místo kulis akáty sem tam tulák pes.
• Po divadle ani vidu, ani slechu, diváci
kde se hrála Maryša ví jen lesní chrobáci.
• Zase laňka, zase ptáčci posmutněle v hnízdečku vzpomínají na tu slávu, ale zato v klídečku.
• Zajíc, bažant sedí tiše u rybníčku v remízkách
dvě tu zbyly, nezorané, taktéž v ostatních vískách.
• Příroda se rozbujela v místě umělců,
kde bývala herců scéna, je pět krmelců.

š e lš i

• I Šelše nám zelená, až moc na můj vkus
léta devadesátá, vody ani kus.
• Současnost Sto let těch tam,
milí občané, přišli jste k nám ve dni bujarém
• Cirkus, běh do vrchu, oslava maminek
slavíme společně za běhu vzpomínek.
• Vzpomínek na místo kulturně – přírodní
jako teď v Ostopkách poslední stovky dní.
• Nechť se tu scházíme tak jako dnes pořád.
Tímto přáním ukončuji tento školní pořad.
• Naše milé maminky protřete si oči.
R ychle nám teď zatleskejte, já ti do náruče
skočím.
# připravila
Petra Turečková

Den dětí

Piráti a policie

Víte, že Ostopovice obestíralo nekonečné
moře s množstvím ostrovů? Tak tomu bylo
alespoň v sobotu 4. června.
Odpoledne toho dne bylo možno za naší
obcí vidět a hlavně potkat na dva tucty pirátů a spolu s nimi prožít úžasnou plavbu
mezi ostrovy plnou náročných úkolů a nových dobrodružství. Tato nabídka platila
hlavně našim nejmenším. Právě oni byli
zváni k této cestě a mnozí se na ni neváhali vydat. Byla jich dobře celá stovka. Někdo spolu s kamarády, někdo s mámou,
tátou, babičkou nebo dědou. Všichni ale
začali své dobrodružství důkladnou přípravou a opravou lodi. Na ní se ve škole
plavčíků taky naučili pohybovat po vratké

palubě korábu. V cestě za pokladem bylo
třeba taky použít střelbu, odhalit tajemství
šifer a za pomoci vratké kocábky doplnit
potřebné zásoby. Když se pak podařilo
vyzvednout kýžený poklad, stačilo už jen
svinout plachty a vše patřičně zaznamenat
do lodního deníku. A kde že byla ta v titulku
slibovaná policie? Až na samém konci cesty. Všichni ti, kdo ji zvládli, mohli na tom
úplně posledním z našich ostrovů zblízka
poznat práci policejního psa a na vlastní
kůži si vyzkoušet některé z metod detektivů. Takto, ve zkratce řečeno, vypadala
tradiční oslava dne dětí. Díky za ni a za rok
zase znovu.
# Pavel Chaloupka

inzerce

Krmivo pro psy a kočky
v Kohoutovicích

velký výběr, dobré ceny
www.komisar-rex.cz
tel.: 547 250 510, mobil: 733 722 331
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ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prostředí již
šest let.
ELEKTROWIN, a.s., je největším ze systémů, které v České republice vytvořili výrobci a dovozci
elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili
své zákonné povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce

špičku především proto, že se jim do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip
uplatňuje i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou odložit vysloužilá elektrozařízení.
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více
než 7500 míst zpětného odběru a pokrývá 93 %

inzerce

Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN města
a obce za šestileté období ušetřily náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím
motivačních programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN
podílí na informačních projektech, například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým
sběrem vysloužilých elektrospotřebičů. Informace
o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz.
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich obyvatelům, je putující
kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní
sběrný dvůr nebo je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu
zapojilo 25 mikroregionů s 349 obcemi a více než
239 000 občanům poskytl možnost odložit do něj
vysloužilé elektrospotřebiče. V roce 2010 tuto
možnost využilo 24 svazků obcí a mikroregionů se
424 obcemi. Díky putujícímu kontejneru bylo tedy
zpětně odebráno více než 550 tun elektroodpadu.
Obcím tak nevznikly náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují
při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou zapojeným
obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla celkové výše 3 400 000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly
více než 1 226 000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů
pro občany obcí.
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých elektrospotřebičů, dodá svazkům obcí a mikroregionům potřebné
informační materiály a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů
používaných například při pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner
zastřešený a uzamykatelný, takže může zůstat
na jednom místě i více dní a přitom z něj různí samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky.

2011 tedy slaví šesté výročí své činnosti. Do kon- české populace. V počátcích nabízely možnost
ce roku 2010 zajistil zpětný odběr a recyklaci více zbavit se domácích vysloužilců především sběrné
než 100 000 tun elektroodpadu.
dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny
elektro, jejichž majitelé navázali se společností
Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, kte- ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy
ré ELEKTROWIN zpracoval u svých smluvních a další místa. Nejbližší místo, kam můžete ode- Kompletnost zpětně odebraných spotřebičů je topartnerů, se podařilo více než 85 % získaných vzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze jednoduše tiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systémateriálů vrátit do výroby nových výrobků – tedy nalézt na: www.elektrowin.cz.
mu zpětného odběru.
zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší
míře o plasty.
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě.
Podařilo se bezpečně zlikvidovat přes 160 tun
nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % materiálů, které se staly skutečnými
odpady.
ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním systémem pro zpětný
odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl
na celkovém množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %.
Sběrné dvory i prodejci
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale
i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo jiné fakt,
že v třídění PET lahví se dostali na evropskou

N e t r a d i č n í j a rm a rk ?

v O s t opo v i c í c h ?

Přilétly čarodějnice
Je pátek 29. 4. 2011, den plný sluníčka. Odpoledne začíná obloha
šednout, v 16.30 se nad Ostopovice snese obrovský černý bouřkový
mrak. Neklamná známka toho, že
přilétají čarodějnice, jako obvykle
v podobě slušně velkých kapek.
Čarodějnický
průvod
vychází
v 17.00 od kapličky. Čelu průvodu
vévodí krásná krepová čarodějnice
od školáčků z Ostopovic. Na sokolovně, kde napršelo čarodějnic nejvíc, je průvod obalen chumlem pohádkových postaviček s vlasy, šaty
a nosy různých barev a tvarů.

Zemědělské trhy a tradiční jarmarky si postupně získávají velké množství příznivců, a tak jsem se v předvelikonočním čase vydala na obhlídku k sousedům. Nejprve
jsem navštívila trh na Osové, zjistila, že tu nenabízejí nic

Slavnost začíná, oheň je zapálen nefalšovanou smolnou loučí. Čarodějnice rozdováděné jiskřícím ohněm
začínají míchat kouzelný posilující
lektvar. Většina ingrediencí má nezvyklý původ i barvu, o vůni a chuti
nemluvě. Avšak účinek je zaručen.
Po požití kouzelného lektvaru už je
pro účastníky hračkou vyrobit kouzelné prsteny a jejich pomocí vyča-

mimořádného, rozuměj nic, co bych si běžně nemohla
koupit kdykoli kdekoli v Brně. S rozpačitými dojmy jsem
se autobusem přemístila do Ostopovic.
Už cestou se na mě usmívalo sluníčko, v jarním vánku se
třepotaly svěže zelené břízky a květy zasněžené trnky.
Prostranství kolem kapličky přidalo další jásavé barvy
a hlavně dýchlo příjemnou náladou, kterou určitě podpořilo milé kulturní vystoupení. Už to by stačilo ke spokojenosti, ale široká nabídka rukodělného zboží všeho
druhu mě opravdu nadchla. Utratila jsem spoustu peněz.
Za neokoukanou keramiku ozdobenou živými květinami,
šperky, bio uzeniny i mošt. Posilnila jsem se na zpáteční cestu domů, do Bohunic, výborným vínem a chutnými
chlebíčky. V duchu jsem záviděla, že v Ostopovicích mají
lidi, kteří nelitují času, dokážou se domluvit a svou prací
a nadšením strhnou další ke společné akci. Dokonce mě
napadlo, že bych emigrovala….
# Jana Junková

rovat malé myšky. Ty se pak po styku
s jemnou čarodějnickou pokožkou
okamžitě mění ve slaďoučké želé.
A hostina pokračuje, už je všude cítit omamná vůně pečených vuřtíků,
špekáčků a párečků. Vše dokonale
opečené, neboť čarodějnický ohýnek je zvyklý poslechnout své pány
na slovo.
Slavnost pomalu končí, čarodějnice
nasedají na své létající vymoženosti. Vrací se do svých jeskyní, chatrčí, případně jiných doupat a těší se
za rok zase NASHLEDANOU!!!
# Irena Chaloupková
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Akce seniorů

12

Klub důchodců v naší obci řídil
od června 1997 do 2. 11. 2010 pan
Juraj Grexa a při svých 82. narozeninách se této fukce vzdal.
Těchto 13 let bylo naplněno vysokou organizovaností naší činnosti,
což znamenalo, že aktivity se s jistou dávkou štěstí dařily v pohodě
a ve zdraví. Podpořilo je téměř vždy
také příznivé počasí (nabízí se vysvětlení, že Juraj musel mít nějaké
spojení tam nahoru a krásné počasí
si tam domlouval). Výbor Klubu důchodců mu za jeho práci i touto cestou děkuje.
Po panu Grexovi převzal v listopadu
2010 tuto funkci pan Jaromír Coufal,
který se s aktivitami našich seniorů seznamoval již od března 2010
a zajišťoval a celkově organizoval již
náš tradiční zářijový 4denní zájezd
do Jizerských hor. Je třeba dodat,
že se zájezd vydařil a proběhl tak,
jak ty předcházející – bez problémů
a v pohodě.
Pro rok 2011 jsou připraveny aktivity
tak, jak je to již řadu roků obvyklé.
Zahájili jsme Plesovým dostaveníčkem 5. února, proběhlo v pohodě,
15. února byla beseda Policie ČR se
seniory, kde nám policistka – místní
občanka paní Hrazdírová radila, jak
se chovat, abychom předešli problémům, a předala nám také o tom
informační tiskoviny. V březnu bylo
jarní posezení s hudbou U Volejníků,
s obvyklým průběhem, ale i s obvyklou bohužel menší návštěvností. Je až
k podivu, že tak málo důchodců má
zájem sejít se a pobavit s vrstevníky.
V květnu jsme navštívili výstavu Kralická bible a zámek v Jaroměřicích,
14. června nás čeká zájezd do termálních lázní – nahřát si ty naše starší
kosti. Koncem září bude již obvyklý
4denní zájezd – tentokrát do našich
nejvyšších hor Krkonoš. Na ten se
však ještě chvíli budeme těšit stejně
jako na Martinské posezení s hudbou
U  Volejníků. Tolik tedy výčet aktivit
pro naše seniory v tomto roce.
# Jaroslav Trávníček
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20 let slaví Ostopovický zpravodaj
Nevím, zda jste to vážení čtenáři zaregistrovali, ale Ostopovický zpravodaj v letošním roce slaví 20 let. Mám
kulatá výročí ráda, a tak nemohu ani toto opomenout.
Záměr vydávat tištěné zpravodajské periodikum vzešel z podnětu obecního úřadu. V době prvního vydání
zpravodaje roku 1992 starostoval pan Bohumil Vlach.
Je dobré se ohlédnout zpátky a připomenout si, kdo se
na tvorbě zpravodaje podílel. Redakční tým tvořili pánové Ladislav Horák, dr. Pavel Breinek, Ing. Petr Dubjak, Milan Pech, Jan Šanca a Jaroslav Trávníček, který
jako jediný vydržel v redakční radě až do dnešních dnů.
Ladislav Horák psal na pokračování velmi poutavé
články o minulosti Ostopovic, v rubrice „ve Vostopovicích bévalo...“, kterou připravovala Libuše Neužilová,
jste si mohli přečíst o zaniklých živnostech či ochotnickém divadle, ostopovickému lidovému umění se věnovala Vlasta Pacalová. Přispěvateli byli jednak členové
redakční rady, ale také jste se setkávali s články Jany
Krajplové na téma lidových zvyků, Leonarda Polcara
a Václava Dobšíka s radami pro chovatele, Stanisla-

va Šmída o aktivitách zahrádkářů a mnohých dalších
přispěvatelů. Pravidelnými tématy vždy byly informace
z radnice, sportovní události a informace ze školy.
Hlavním redaktorem až do své smrti v květnu 1997
byl Ladislav Horák. Štafetu poté převzala Libuše
Dobrovodská. Časem se do redakčního týmu přidala
Ing. Radka Švihálková, zpestřující zpravodaj nejen
svými příspěvky, ale také krásnými obrázky. A nesmím
zapomenout na Františka France, který připravoval pro
zpravodaj články o přírodě a na Marcelu Liptákovou,
která přinášela zprávy z kultury. Autorem většiny fotografií byl Ing. Petr Dubjak.
Nejen grafická úprava, ale i název se v průběhu 20 let
změnil. To můžete posoudit na obrázcích.
Do vínku, jako novorozeněti, bylo zpravodaji před 20
lety dáno, aby bylo dobře živené příspěvky od pravidelných i příležitostných dopisovatelů. Myslím si, že
sudičky mu přály. A doufejme, že i nadále budou.
# Věra Janáková

l é k a ř s k á s l u ž b a pr v n í pomo c i
V případě akutních zdravotních potíží mimo běžnou pracovní dobu vašeho praktického, rodinného
lékaře na území města Brna zajišťuje pohotovost:
Pro dospělé
Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
Brno
pondělí – pátek
17.00 – 7.00
víkendy a svátky nepřetržitě
telefon 		
545 538 538

Stomatologie
Úrazová nemocnice, Ponávka 6,
Brno
pondělí – pátek
17.00 – 7.00
víkendy a svátky
nepřetržitě
telefon 		
545 538 421

Pro děti
Dětská nemocnice, Černopolní 9,
Brno
pondělí – pátek
15.30 - 7.00
víkendy a svátky
nepřetržitě
telefon		
532 234 935

