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Rekonstrukce MŠ a ZŠ
Konečně začínáme! Výběrové řízení na dodavatele této
stavby dospělo ke zdárnému konci, i když je provázela
celá řada obstrukcí a snah o jeho zastavení, aby rekonstrukce nebyla vůbec zahájena. Důvody nám nejsou
známé a lze o nich pouze spekulovat. V pátek 17. září
byla podepsána smlouva s vítězem výběrového řízení,
firmou INTER-STAV, spol. s r. o., a předáno staveniště. Začíná tak rekonstruce, bez níž by škola ani školka
zřejmě nemohly dál pokračovat. Stav budov byl totiž
nevyhovující a ani neodpovídal současným potřebám.
Škola i školka mohly fungovat pouze díky výjímce od
krajské hygieny. Vybraná firma nabídla nejnižší cenu
ve výši 31 176 000,– Kč. Na financování této stavby
obec již dříve získala dotaci ve výši bezmála 6 mil. Kč
a v současnosti probíhá výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 20 mil. Kč. Tento úvěr začneme
splácet od roku 2012, poté, co splatíme stávající úvěr
z roku 2003, kterým obec financovala rekonstrukci ulice Vinohradské. Zbylé finance budou pocházet
z úspor z minulých let. Na další desítky let tak získáme
kvalitní a úspornou budovu školy a školky, která bude
sloužit nejen dětem, ale i všem dalším občanům, kteří
využijí nabídky vzdělávacích kurzů, přednášek a dalších aktivit. Zároveň je třeba zdůraznit, že rekonstrukce
školy v žádném případě nepovede k zastavení dalších
nutných investic, jako jsou opravy místních komunikací, osvětlení nebo zlepšování kanalizační sítě. I na tyto
práce budou v obecním rozpočtu peníze.
Méně hluku o nedělích a svátcích
V posledních měsících se množily žádosti občanů
o regulaci hlasitých činností ve dnech pracovního klidu. Zastupitelstvo obce proto na svém posledním zasedání schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Tato vyhláška od začátku řijna zavádí zákaz činností
spojených s užíváním hlučných zařízení a přístrojů, jako například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů a podobně, a to o nedělích a státem
uznaných dnech pracovního klidu.
Pálení zahradního odpadu
Nejen hluk, ale i prach, kouř a zápach dokáží velmi
znepříjemnit život. Nejčastějším důvodem těchto potíží je pálení zahradního odpadu, které je v některých
případech nejen zdrojem mnoha diskusí, ale i potyček
a dokonce i výjezdů Policie ČR. Proto znovu velmi
apelujeme na ohleduplnost a připomínáme skutečnost, že pálit je dovoleno pouze SUCHÝ zahradní odpad, který neprodukuje takové množství kouře. A znovu připomínáme, že zahradní odpad patří především
na kompost.
Rekonstrukce plynovodu a komunikace na ul. Krátká
V pondělí 20. září byla zahájena rekonstrukce plynového vedení na ulici Krátká. Práce na plynovodu by
měly trvat asi čtyři týdny a hned na ně naváže rekonstrukce povrchu vozovky. Soutěž na tuto zakázku vyhrála firma Přemysl Veselý, s. r. o., s cenovou nabídkou ve výši 296 840,– Kč. Práce na opravě vozovky by
měly trvat necelé dva týdny. Před zimou se tak obyvatelé Krátké a navazujících Padělků konečně dočkají
kvalitní komunikace.
Nové kanalizační vpusti
Následky několika letních přívalových dešů upozor-

nily na potřebu lépe odvádět dešové vody na území
celé obce a zvláště pak v nejnižších částech obce, ulicích Na Rybníčku a U Kaple. Proto už v letošním roce
bude vybudována nová pásová vpust na ulici Krátká,
na jaře pak další na začátku ulice Na Rybníčku. Vydlážděné plochy na území obce se však rozrůstají,
a proto je třeba důsledně dbát i na jejich kvalitní odvodnění, a to nejen za pomoci kanalizačních svodů,
ale i retenčních nádrží. Lze předpokládat, že podobná
překvapení nám bude příroda připravovat i v budoucnu, a měli bychom se na ně připravit.
Nové pěšiny a posezení v Šelši
Obnovená Šelše pomáhá zlepšovat stav krajiny v okolí
obce. V létě jsme uspěli s žádostí o grant u Nadace
OKD a získali celkem 301 000 Kč. Díky nim zde rozmístíme lavičky, opravíme polní cestu z obce, pěšiny nad
tunelem, včetně vytvoření schodů a instalace zábradlí v nejprudších pasážích, vytvoříme naučnou stezku
o historii a současnosti tohoto místa a uspořádáme
několik akcí pro širokou veřejnost. Právě obnova rybníčku, úzká spolupráce se školou a systematická snaha o zlepšování tohoto koutu byla tím, co hodnotitele
přesvědčilo k podpoře projektu. Přivítáme i všechny
ostatní, kteří mají chu pomoci s uskutečněním těchto
plánů na další zlepšení okolí obce.
Konec volebního období 2006–2010
Po čtyřech letech končí funkční období stávajícího zastupitelstva. Nové zastupitelstvo bude přebírat obec
v dobré kondici. Hodnota majetku obce se za uplynulé čtyři roky výrazně zvýšila, podařilo se uskutečnit
řadu projektů, jako je kanalizace na ulicích U Kaple a
B. Němcové, vodovod a chodníky na Lípové či celková rekonstrukce ulice Uzavřené. Život a kultura v obci
jsou zase o něco bohatší, škole s novým panem ředitelem opět přibývají žáci a rodinám své služby nabízí Mateřské centrum. Zlepšilo se také okolí obce, byl
obnoven rybníček v Šelši nebo alej na Bosonožské.
V běhu jsou zásadní projekty, jako rekonstrukce školy a školky, a připraveny jsou další, jako nový sběrný
dvůr a kompostárna nebo zklidnění hlavního silničního
tahu. Kromě zastupitelstva, které se za uplynulé období sešlo celkem 25krát, má za sebou velký kus práce
i rada obce, která se sešla dokonce 101krát. A co je
také důležité, zastupitelstvo čtyři roky usilovně spolupracovalo a neztrácelo čas a energii zbytečným politikařením. Za to patří všem zastupitelům až na drobnou
výjimku velké díky, stejně jako všem zaměstnancům
obce za obětavost a nasazení a všem dalším aktivním
občanům, kterým není lhostejná budoucnost místa,
kde žijeme, za jejich pomoc, návrhy nebo i kritiku. Nyní
je na rozhodnutí voličů, zda bude nové zastupitelstvo
pokračovat v započatých projektech, nebo se vydá jiným směrem.
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 15. a 16. října proběhnou v zasedací místnosti obecního úřadu volby do obecního zastupitelstva. Rozhodnou o směřování naší obce v příštích
čtyřech letech. Je jen na nás, jakou si zvolíme reprezentaci. Proto stojí za připomenutí, že systém komunálních voleb umožňuje volit konkrétní kandidáty bez
ohledu na jejich stranickou příslušnost. Takže šastnou volbu!
MgA. Jan Symon, starosta
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Novou sezónu v MC zahájíme
počátkem října, konkrétně 6. den
tohoto měsíce.
Stejně jako v minulém roce budou
probíhat programy každou středu
od 9.30 do 12.00 a stejně jako loni
vás očekáváme pěknou hromádku. Pokud tomu tak bude, rozdělíme se na dvě skupinky. Zatímco
„Maláčci“ budou cvičit s tetou
Markétkou od 9.30 do 10.15 v naší tělocvičně, „Obříci“ si vytvoří
v klubovně něco miloučkého s tetou Miluškou. Děti i s maminkami
se následně vystřídají, do oběda
tedy zvládnou obojí vyžití. V letošní sezóně se ovšem kromě
nové tety Markéty můžete těšit
i na nový přírůstek ve cvičebních
pomůckách. Naše mateřská škola nám darovala první skutečné
cvičební nářadí a my jí za to velmi
děkujeme.
Všem návštěvníkům Mateřského
centra přejeme kreativní vyžití
a tetám lektorkám mnoho zdaru
a nadšení v jejich obětavé práci.
Za ty, kteří už z Mateřského centra „vyrostli“, velmi děkuje a drží
palce Irena Chaloupková a Petra
Turečková.
Všechny důležité informace o Mateřském centru Ostopovice naleznete na webu
www.mcostopovice.webz.cz.

Jubilující
senioři

Obecní úřad v letošním roce
změnil způsob gratulace jubilantům – seniorům. Začal je zvát
na společné posezení. První takové setkání proběhlo 4. června
tohoto roku. Asi polovina letos
jubilujících seniorů byla pozvána
do restaurace U Volejníků ke společnému setkání. Bylo pro ně
připraveno občerstvení a nechyběl ani slavnostní přípitek a malý
dáreček. Zúčastnilo se ho celkem
dvacet sedm spoluobčanů, kteří
se po počátečním ostychu postupně sbližovali a celkem dobře
se bavili, zejména vzpomínkami
na své životní zážitky, což podporovala i vzájemná věková blízkost. Zařadili se i občané, kteří
v naší obci žijí teprve krátce. Nikdo tím nebyl zaskočen, a tak
se domnívám, že to byl dobrý
nápad ze strany kulturní komise,
jak projevit uznání a úctu starším
spoluobčanům. V pátek 17. 9. se
uskutečnilo další setkání pro letošní seniory – jubilanty, aby i oni
měli vzpomínku na hezkou chvíli
s vrstevníky. Za obec se zúčastnila kulturní komise včetně pana
starosty.
#Jaroslav Trávníček

VÝPIS US N ESE N Í Z E Z ASEDÁ N Í Z ASTU PITELST VA
Výpis usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva Hladkého, oba bytem B. Němcové 89/3, Ostopoobce konaného dne 10. 6. 2010.
vice ze dne 26. 5. 2010, a Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemek p.č.
Zastupitelstvo obce Ostopovice
528/3 v k.ú. Ostopovice o výměře 134 m 2 za cenu
35.000,– Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
schvaluje
• Za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání za- • Smlouvu o souhlasu se stavbou a o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Elektrizace
stupitelstva obce pány Dobšíka a Vrbku.
trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“ – a pověřuje
• Program zasedání zastupitelstva.
starostu jejím podpisem.
• Rozpočtové opatření č. 1/2010.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
• Rozpočtové opatření č. 2/2010.
na vědomí
• Rozpočtové opatření č. 3/2010.
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jiho- • Usnesení z jednání rady obce ze dne 22. 3., 6. 4.,
moravského kraje a pověřuje starostu jejím pod- 19. 4., 3. 5., 17. 5. 2010.
• Informace starosty o probíhajících přípravách
pisem.
• Kupní smlouvu na pozemek p.č. 845/3 v k.ú. výběrového řízení na dodavatele stavby RekonOstopovice o výměře 47 m 2 za cenu 10.580,– Kč strukce ZŠ a MŠ Ostopovice.
od manželů Ing. Petra Snášila a Ing. Miriam Snáši- • Výsledek mimořádného auditu z Ministerstva žilové, oba bytem Padělky 40, Ostopovice, a pově- votního prostředí na akci „Obnova malé vodní nářuje starostu jejím podpisem.
drže Šelše“.
• Nabídku manželů Ing. Evy Hladké a Ing. Jiřího
#Zapsal: Ladislav Polcar
Výpis usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ta Brna a pověřuje starostu jejím podpisem.
konaného dne 9. 9. 2010.
• Smlouvu č.10310158 o poskytnutí nadačního příspěvku – Nadace OKD – a pověřuje starostu jejím
Zastupitelstvo obce Ostopovice
podpisem.
schvaluje
Zastupitelstvo obce Ostopovice
• Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastu- souhlasí
pitelstva obce Marcelu Liptákovou a Jana Kubíčka.
• Se schválením smlouvy o dílo na zakázku „Rekon• Program zasedání zastupitelstva.
strukce ZŠ a MŠ Ostopovice“ s firmou INTER-STAV,
• Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ostopovice spol. s r. o., radou obce.
ze dne 10. 6. 2010 v původním znění.
Zastupitelstvo obce Ostopovice
• Rozpočtové opatření č. 4/2010.
neschvaluje
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním • Vyjádření pana Marka Vrbky, které nahradí bod č.
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo 11 v zápise z 2. zasedání Zastupitelstva obce Osto
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem povice ze dne 10. 6. 2010.
financí.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o ochraně na vědomí
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
• Usnesení z jednání rady obce ze dne 31. 5., 14. 6.,
• Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného 28. 6., 12. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 25. 8. 2010.
břemene mezi Obcí Ostopovice a Martinem a Mila- • Dopis pana Jana Šmídka ml. ze dne 22. 8. 2010
nem Dejlovými a pověřuje starostu jejím podpisem.
ve věci pálení zahradního odpadu.
• Smlouvu o spolupráci obcí ve věci tzv. tangent měs#Zapsal: Ladislav Polcar

zpráva o hospodaření 11/2006–10/2010
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
přinášíme Vám zprávu o hospodaření obce za končící volební období. Každý si tak může udělat obrázek,
nakolik zodpovědně se hospodařilo. Jen pro dokreslení, obec získala ve formě dotací či grantů jeden celý roční rozpočet obce a ušetřila cca 15 milionů korun, přitom bylo realizováno nemálo velkých investic
a současně téměř splaceny závazky z let předešlých
(úvěr bude kompletně splacen v roce 2011). Zpráva shrnuje pouze některé výdaje a investice, řadu
dalších (např. na rozhlas, knihovnu, činnost místní
správy, tj. obecního úřadu, zpravodaj, nebytové
hospodářství, pozemky atd.), které obec financuje,
neobsáhla. Nicméně všechny tyto informace jsou
veřejně dostupné.
Stav účtů k 20. 9. 2010
běžný účet • 13 158 862 Kč
dotační účet • 2 232 090 Kč
účelový účet (kabelová televize) • 90 436 Kč
účet hospodářských činností • 15 316 Kč
Hodnota majetku obce Ostopovice
k 31. 12. 2009 • 102 525 156 Kč

Získané dotace, granty, příspěvky listopad 2006–říjen 2010 • 12 109 044 Kč
Investice (výběr některých z investic)
Rozšíření kanalizační sítě (ul. B. Němcové, U Kaple,
Uzavřená) • 8 198 579 Kč (dotace 3 400 000 Kč)
Oplocení dětského hřiště • 116 137 Kč
Příspěvek na hřiště na Sokolovně • 500 000 Kč
Komunikace v ul. Uzavřená • 2 716 110 Kč
Chodník ul. Osvobození • 95 000 Kč
Knihovna – automatizace knihovnických činností •
112 551 Kč (dotace 82 000 Kč)
Park na ul. Osvobození • 172 643 Kč (dotace 130 000
Kč)
Obnova Šelše • 1 996 800 Kč (dotace 1 482 715 Kč)
Vodovod a chodník ul. Lípová • 3 092 332 Kč
Rekonstrukce budovy OÚ (kotelna, kanal. a vodovodní přípojka, WC pro zaměstnance, rekonstrukce
komunikačních prostor) • 624 000 Kč
Vybavení pro údržbu veřejné zeleně (malotraktor Yukon včetně příslušenství, křovinořez, pila) •
720 000 Kč
Zřízení Czech Point • 83 500 Kč (dotace 78 668 Kč)
Koupě pozemku pro nový sběrný dvůr • 500 000 Kč
pokračování na str. 3

z p r á va o h o s p o da ř e n í 11/2006–10/2010
pokračování ze str. 2
Vybrané oblasti podpory za období 2007–2010
(reálné plnění plus předpoklad roku 2010 dle rozpočtu)
MŠ a ZŠ Ostopovice • 4 754 000 Kč
Veřejné osvětlení • 1 376 478 Kč
Kulturní akce • 862 760 Kč
Územní plánování • 378 719 Kč
Opravy komunikací • 673 090 Kč
Dopravní značení • 55 235 Kč
Měřiče rychlosti • 114 000 Kč
Opravy chodníků • 417 636 Kč
Kabelová televize • 238 810 Kč

Oprava vodovodu • 906 724 Kč
Oprava kanalizace • 1 259 461 Kč
Příspěvky a dotace na činnost sdružení a spolků, příspěvek pro občany v tíživé situaci
TJ Sokol Ostopovice • 250 000 Kč
Klub důchodců • 49 570 Kč
Mateřské centrum Ostopovice • 39 857 Kč
Římskokatolická farnost Troubsko • 160 000 Kč
Ostatní sdružení a spolky • 24 000 Kč
Pomoc občanům v tíživé situaci (příspěvek na léky apod.) • 100 000 Kč
Sestavili: Zuzana Benešová, Josef Matýšek
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O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí
Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém
zasedání dne 9. září 2010 usnesením č. 5. –
3/2010 usneslo vydat 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:

ního hracího přístroje nebo jiného technického
herního zařízení povoleného Ministerstvem
financí do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů
od uvedení do provozu. Stejným způsobem
a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení
této činnosti.
(2) Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svůj název, sídlo, identifikační číslo, osoby, které jsou jeho jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
a čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Ostopovice touto obecně závaznou
vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu (dále jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.
Čl. 4
Sazba poplatku
Čl. 2
(1) Sazba poplatku činí 5.000,– Kč na 3 měsíce.
Předmět poplatku, poplatník
(2) V případě, že výherní hrací přístroj nebo
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou ur- jiné technické herní zařízení povolené Ministerčeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o míst- stvem financí je provozován po dobu kratší než
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.

leného výherního hracího přístroje nebo povoleného jiného technického herního zařízení
do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo
jiného technického herního zařízení ukončen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy ve lhůtě do posledního dne kalendářního čtvrtletí
za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se v části první článek 1 odst. 1 písm. d)
a f), v části druhé hlava IV a VI obecně závazné
vyhlášky č. 2/2003, o místních poplatcích.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
(Nabývá účinnosti dne 4. 10. 2010.)

Čl. 3
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Ing. Ladislav Polcar
(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výher- (1) Poplatek se platí ode dne uvedení povo- místostarosta

MgA. Jan Symon
starosta

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e O s t o p o v i c e č . 2 / 2 0 10
o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém
zasedání dne 9. září 2010 usnesením č. 6. –
3/2010 usneslo vydat na základě § 10 písm. a)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

a) rušení nočního klidu,
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinob) používání hlučných strojů a zařízení v ne- řezů apod.
vhodnou denní dobu.
Čl. 3
Čl. 2
Účinnost
Omezení činností
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin(1) Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 6.00 nosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Čl. 1
hodin. V této době je každý povinen zachovat
Vymezení činností, které by mohly narušit ve- klid a omezit hlučné projevy.
(Nabývá účinnosti dne 4. 10. 2010.)
řejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví (2) Každý je povinen zdržet se o nedělích
a majetku.
a státem uznaných dnech pracovního klidu Ing. Ladislav Polcar
MgA. Jan Symon
v době od 6.00 hod. do 22.00 hod. veške- místostarosta
starosta
Činností, která by mohla narušit veřejný po- rých prací spojených s užíváním zařízení
řádek v obci, je:
a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček
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Pokračování z minulého čísla.
Pro mě je proto mnohem důležitější bránit se
každodenní ponuré skutečností oznamující
nám, že komunismus je dál součástí našich
životů a že s v nich dokonce zlegalizoval. Zdemokratizoval (jak o sobě soudruzi říkají – te
nejukřičenější ochránci lidských práv). A že
jím bude tak dlouho, jak dlouho nebudeme
schopni si jako národ přiznat, že se nám dostal
všude – jako písečný prach do motorů aut. Že
ho dodnes máme zalezlý do úst, do nosů, uší.
A co nejhůř – do podvědomí. A že se s ním musí naložit podobně jako s motorem po písečné
bouři – vystříkat, vymýt, vyčistit. Že ještě mnohem víc musíme učinit pro své duše a mozky,
kde ta děsivá ideologie nadělala paseku největší – až po definitivní přepálení některých
spojů.
Dodnes se na besedách se studenty potkávám s údivem, někdy až hněvem, že o tom,
o čem jsem jim vyprávěl, doma nikdy neslyšeli
ani slovo. Přitom jsem si jistý, že jen z nepatrné části jsou vnučkami či vnuky bývalých komunistických papalášů, estébáků, všech těch
prověřených kádrových jistot, až po ředitele
exportních poboček po světě s pasy vystavenými kontrarozvědkou. Že tedy rodiče jejich
rodičů měli svá povolání a zaměstnání, která
jim i v časech ne právě lehkých dovolovala živit své rodiny a dokonce jim umožnit cosi navíc
– dovolené v Bulharsku či v chatách a chalupách, které si z uspořených peněz mohli pořídit. Jiní – protože jejich bytová situace nebyla
valná – se stávali členy bytových družstev nebo si svépomocně stavěli domy. To především
na venkově. Aby toho všeho mohli dosáhnout,
museli splnit alespoň to nejpodstatnější – být
odboráři. Členy ROH (revolučního odborového hnutí). Všechny žádosti o jakékoliv zlepšení
rodinné situace bez schválení odborové organizace nebylo možné. Když dotyční vstoupili
do svazu československo-sovětského přátelství či jiných organizací Národní fronty – zahrádkáři počínaje a členstvím v jiné politické
straně (které pomáhaly navenek udržovat
zdání o demokratičnosti) konče, byl to jakýsi

v o l by

Komunismus
bonus. Samozřejmě existovala i jiná úskalí, například (pokud třeba šlo o studium dětí) dobrý
posudek od uličního výboru…
Snad tenhle výčet stačí k představě, kam až
musela zajít služebnost téhle generace jenom proto, aby jakžtakž mohla existovat. A to
všechno za doprovodu nepřetržitého strachu
z čehokoliv – z uřeknutí, neúčasti někde či naopak nežádoucí účasti jinde, z přenosu nějakého rodinného názoru (samozřejmě nesprávného) prostřednictvím dětí mezi ostatní děti
a díky tomu… a tak dále a tak dále.
Tenhle zločin komunismu považuji za jeden
z nejtěžších, protože se ho dopouštěl právě
na dětech. Do nichž rodiče museli neustále
vtloukat, že svět jejich rodiny je úplně jiný než
svět venku, který by – v případě odkrytí onoho
vnitřního života – mohl hodně ublížit. Strach.
Všudypřítomný strach přenášený z generace na generaci – nezapomínejme, jak dlouho
komunisté v téhle zemi panovali. Macchiavelli
kdysi napsal, že …dokonce i laskavý diktátor
musí nejdřív budit strach, aby pak mohl být
laskavý… Dvě-tři generace si ještě pamatují,
jakou podobu měla nelaskavost českých i československých komunistů. Jak pod praporem
strachu krutě a bezohledně ubližovali svým
poníženým bližním i díky pomoci vzdělanců
koupených a už za cokoliv - možná jen za úlevu ze strachu, či za nějaké výhody či výhody
jejich dětí… kdo ví, co všechno se může stát,
aby i lidé s vysokým IQ poskytli toto vysoké IQ
k tomu, aby účelněji a promyšleněji mohli vládnout jejich chlebodárci s IQ mnohem nižšími.
Možná jsem s popisem komunismu a jeho prostředků moci začal – neustále obletován všemožnými asociacemi – zprostředka. Asi ano,
nejsem ani filosof, ani systematik, natož systematický filosof. Možná trochu sociolog – bez
povědomí o tom, jaký člověk je a co ho vytváří,
se spisovateli těžko píše. Už jsem se ale zmínil,
že ke všemu, co jsem a co píšu, mě především
připravilo prostředí, v němž jsem se (kryt rodinným zázemím, které mě utvářelo jako první) od svých necelých sedmnácti oněch dalších víc než jednačtyřicet let ocital. Proto jsem

po česku

před pár řádky zaváhal nad způsobem, jakým
odkrývám hrůznost komunistického působení, abych alespoň zásadně pojmenoval to, co
způsobilo, že na podzim roku 2008 je morální
stav společnosti takový, jaký je. Možná by bylo dobře si zase připomenout Macchiavelliho,
který taky už věděl, že strach, aby byl opravdu
účinný, musí mít všechny potřebné ingredience.
Moje rodina patřila – podle bolševického názvosloví – k velkoburžoazii. Komunisté radši
říkali že k velkoburžoustům. Můj otec byl typický selfmademan, který se dopracoval ke značnému majetku. My bratři jsme měli chůvu, vila
domovníka se ženou. Oba byli rodině naprosto
oddáni. Samozřejmě i proto, že jejich domovnický byt by i dnes patřil do první kategorie.
Rádio, lednička. V třicátých letech minulého
století. Až se – samozřejmě – muselo stát, že
jednoho dne brzy po únoru 1948 paní domovníkovou její přítelkyně domovnice z jiné vily
pozvala na schůzi místní komunistické pobočky. A tam se naše paní domovníková dozvěděla, že ji můj otec vykořisuje a že by se mohla
mít mnohem líp. Kdyby.
Když nám na jaře roku 1952 vzali zbytek majetku a do 24 hodin jsme museli opustit vilu,
nebyla při tom. Nepamatuji se proč. Možná ani
nečekala, jak skvělý byl pro stranu výsledek
jejích vyčerpávajících zprávách o stavu naší
rodiny. Prý brzy potom umřela. To mě vrací k
třídnímu boji, o němž jsem slíbil rozepsat se
víc. V něm je zakódována Leninova geniálnost
hnaná nenávistí ke všemu, co stálo v cestě jeho cílům. Vždycky to byla – a bohužel i dosud
je – nejúčinnější zbraň komunistické ideologie
a jejího konání. Skoro se mi chce napsat, že to
byla zbraň hromadného ničení, za jejímž účinkem někde daleko vzadu pokulhávají atomové bomby – podle posledních údajů třídní boj
(a všechno, co se konalo v jeho jménu) zabil
dokonce víc lidí než II. světová válka, včetně
holocaustu.
#Jiří Stránský
Pokračování v příštím čísle

do Parl amentu a obecních zastupitelstev

Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí se usku- 3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanteční v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu ství České republiky.
dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrsko1. Místem konání voleb je Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 260/5, vé volební komise.
664 49 Ostopovice.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určené2. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, které ho pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
obdržel.
hlasování neumožní.

Přinášíme vám představení lídrů politických stran kandidujích v naší obci, kteří odpovídali na tyto otázky:

1. 	Do jaké míry a za jakých podmínek vidíte jako rozumné zadlužení obce?
2. 	Co si myslíte o JZ tangentě – dálnici plánované v těsné blízkosti obce? Jaké konkrétní kroky podniknete?
3. Myslíte si, že je existence školky a školy v obci nezbytnou součástí spokojeného života občanů v naší obci?
4. Jaké konkrétní kroky podniknete pro zlepšení života starších občanů v naší obci?
5. Který bod vašeho volebního programu je pro vás prioritou?
6. Jak se zapojujete do veřejného života v obci?

pokračování na str. 5

v o l by d o o b e c n í h o z a s t u p i t e l s t va

Kandidát za:
Občanskou demokratickou stranu

Kandidát za:
Společně pro Ostopovice

Jméno: Jan Symon
Věk: 34
Vzdělání: Fakulta sociálních studií MU, Fakulta
výtvarných umění VUT v Brně
Povolání: starosta
Zájmy: fotografie, turistika, četba, chůze
1. Zadlužení obce je přípustné v situaci, kdy je
nutné investovat do záklaního vybavení a služeb v obci, jako je vodovod, kanalizace nebo
v současné době začínající rekonstrukce školy

Kandidát za: KDU-ČSL

Jméno: Ing. Ladislav Polcar
Věk: 49
Vzdělání: VŠ
Povolání: inženýr železniční dopravy
1. Otázce „zadlužení obce“ rozumím tak, že
obec si zřídí půjčku (úvěr) na finanční krytí
nevýznamného nebo lokálního projektu, nebo
dokonce ke spotřebním účelům. To by bylo zadlužení obce, které by nemělo význam a brz-

Jméno: Ing. Jaromír Coufal
Věk: 64 let
Vzdělání: vysokoškolské, VUT Brno
Povolání: důchodce
Zájmy: sport, turistika, rodina, přátelé
1. Rozumné zadlužení obce? Spíše jaké je, respektive bude doopravdy. Půjčka na provedení
první etapy rekonstrukce ZŠ a MŠ bude 20 mil.
Kč se splatností 15 let a s odkladem splácení 2
roky. Při 5 % úroku bude celková dlužná částka
cca 30 mil. Kč. Splátky po dobu 15 let budou činit asi 2 mil. Kč ročně. Je to rozumné nebo ne?
Každopádně to bude skutečné zadlužení, se
kterým se musí počítat při tvorbě jednotlivých
rozpočtů obce. Při tomto zadlužení už zřejmě

nebude možné v dohledné době provést výstavbu školní tělocvičny a kuchyně.
2. Jsme rozhodně proti vybudování JZ tangenty v těsné blízkosti obce a uděláme všechny
kroky k zamezení její výstavby.
3. Ano, ZŠ a MŠ v obci jsou nezbytnou součástí spokojeného života v naší obci. Jsme také
pro jejich rekonstrukci. Připravujeme i systém
stipendií pro nadané žáky.
4. V našem volebním programu jsou některá významné zlepšení podmínek pro starší generaci.
5. Rekonstrukce ZŠ a MŠ, protože děti jsou budoucností obce.
6. Jsem aktivně činný ve výboru TJ Sokol Ostopovice a ve výboru Klubu důchodců.

a školky. Právě škola je dobrým příkladem situace, kdy by bez investice do nutných oprav
došlo k jejímu uzavření z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Zároveň je však nutné
zvažovat míru zadlužení, aby obec mohla garantovat nejen řádné splácení dluhu, ale i další
investice do běžného provozu obce. V současnosti jsme navíc v situaci, kdy do roku 2013 je
možné čerpat dotace z tzv. evropských fondů.
Nutnou podmínkou čerpání těchto dotací je
však finanční spoluúčast obce. Tato možnost
se už v budoucnu pravděpodobně nebude
opakovat a i proto je právě nyní vhodné zajistit
finance pro rozvoj obce, a to i za cenu úvěru
a jeho následného splácení.
2. Zákonné limity hluku a prachu jsou již nyní
v důsledku existence dálnice D1 na území naší obce překračovány a další dálnice v těsném
sousedství obce je proto zcela nepřípustná
a v rozporu se zákonem. Na tuto skutečnost
dlouhodobě upozorňujeme krajský úřad stejně
jako na to, že existují lepší a levnější dopravní řešení. Proto jsem také inicioval spolupráci s dalšími deseti obcemi, které tato plánovaná dálnice
ohrožuje, a společně vystupujeme proti plánovaným tangentám v připravovaném územním
plánu kraje, tzv. Zásadách územního rozvoje.

3. Asi ne náhodou se říká, že škola je (spolu
s hospodou) základem společenského života
v obci. Vychovává nové občany, formuje jejich
vztah k místu, kde žijí, i k sobě navzájem. Vznikají zde celoživotní přátelství. A škola má poskytovat vzdělání formou kurzů i pro dospělé
všech věkových kategorií, stejně jako být místem přednášek, besed a setkávání. Obec bez
školy se pak stává pouhou noclehárnou a to
bych si rozhodně nepřál.
4. Zasadím se o uzavření smlouvy na poskytování pečovatelské služby pro starší občany. Využiji také všech dalších možností na zlepšení
dostupnosti lékařské péče nebo služeb občanům. Nadále budu podporovat Klub důchodců
nebo vzdělávací kurzy pro seniory.
5. Je jich několik: rekonstrukce MŠ a ZŠ, bezpečnější obec pro chodce, vybudování sběrného dvora a kompostárny a zásadní nesouhlas
s výstavbou další dálnice v těsném sousedství
obce.
6. V současnosti mám zapojení do veřejného
života v popisu práce. Nicméně už před nástupem do funkce starosty jsem založil občanské
sdružení Nad Šelší, pečující o krajinu a kulturu
v okolí obce. Jako zastupitel jsem byl aktivní zejména v oblasti územního plánování a školství.

dilo by další rozvoj. Pokud je otázka mířena
na způsob financování připravované rekonstrukce MŠ a ZŠ Ostopovice, nepovažuji toto
za zadlužení obce. Význam této rekonstrukce
je velký, jiný způsob financování než pomocí
úvěru není a nebude nikdy možný a současně
nám vznikne velká přidaná hodnota. Vzhledem k tomu, že obec má naspořeny finanční
prostředky z minulých let a je také zajištěna
nemalá dotace na tuto rekonstrukci, bude výše úvěru volena tak, aby nebyl ohrožen běžný
chod obce a financování drobných projektů
a současně aby doba splácení byla řádově
do 15 roků. Tady je nutno připomenout, že
v minulosti bylo finanční krytí projektu rekonstrukce ulice Vinohradská zajišováno rovněž
formou úvěru, jehož splácení bude příští rok
ukončeno, tedy splácení nového úvěru nebude až taková zátěž.
2. Jako občan obce a rodák mám k danému území, kde se výstavba zamýšlí, osobní vztah. Považuji je za klidovou zónu a místo odpočinku, a to
nejen pro občany naší obce. Zvláště i proto, že
z druhé strany našeho území se nachází dálnice
D1, která už tak zhoršuje podmínky pro bydlení.

V současné době se dá v této věci pokračovat
ve sdružení s ostatními obcemi ve snaze docílit
vypracování zdůvodnění celospolečenského významu a potřebnosti JZ tangenty.
3. Existenci školky a školy v obci Ostopovice
považuji za nezbytnou. Škola je zde mnoho let,
sám jsem zde první roky školní docházky absolvoval a zachováním této možnosti pro další
generace výrazně přispějeme pro zachování
rázu obce a pro zachování kulturních tradic.
4. Jak jsem měl možnost zjistit, pro starší občany, a nejen pro ty, je důležitá otázka dopravy.
V současné době je připravován projekt zřízení železniční zastávky v prostoru mezi ulicemi
U Dráhy a Družstevní, který by měl být realizován v rámci stavby, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty. Realizace tohoto
projektu by výrazně zvýšila úroveň cestování
jak do centra města Brna, tak na plánovaný
přestupní uzel Strarý Lískovec a Bohunice. Budeme tedy tento záměr podporovat.
5. Je to jednoznačně rekonstrukce MŠ a ZŠ Ostopovice a nová železniční zastávka Ostopovice.
6. V současné době jako zastupitel a místostarosta.
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Mistrovský turnaj očima pořadatelů

Oddíl národní házené při TJ Sokol Ostopovice
v termínu od 18. do 20. června 2010 uspořádal
Mistrovství České republiky v národní házené
v kategorii mladších žáků. Turnaj se uskutečnil pod záštitou starosty obce pana Jana Symona, který celý program zahájil a na závěr
předal nejlepším hráčům a týmům medaile
a diplomy. Turnaje se zúčastnili vítězové jednotlivých oblastních přeborů. Hráno bylo systémem každý s každým a program turnaje
byl rozdělen do pěti bloků po třech utkáních.
Místy se hrálo za velmi nepříznivých podmínek, ale jak hráči, tak pořadatelé vše zvládli.
Družstva byla ubytovaná v oddělených boxech
v sále sokolovny a ve škole, za což patří velké
poděkování řediteli školy panu Petru Juráčkovi. Stravování pro všechny zajistila restaurace
U Volejníků, a to i přesto, že současně zde pro-

bíhala rekonstrukce. Všichni úroveň, množství 1. Sokol Krčín – východočeská oblast
jídla a ochotu obsluhy velmi kladně ocenili 2. SK Studénka – severomoravská oblast
a za vše moc poděkovali.
3. Draken Brno – jihomoravská oblast
4. TJ Plzeň Újezd – západočeská oblast
5. Baník Most – severočeská oblast
6. TJ Spartak Modřany
Vše o průběhu turnaje, kompletní výsledky,
střelce branek, vyhodnocení nejlepších hráčů
a kompletní fotodokumentaci naleznete na internetových stránkách
www.tjsokolostopovice.cz.
Děkujeme všem příznivcům národní házené,
sponzorům za pomoc při organizaci i všem
dalším, kteří pomohli při organizaci a současV průběhu turnaje se vykrystalizovalo toto zá- ně i při prezentaci naší obce.
věrečné pořadí:
#Jiří Maiwaelder

zpráva o dobytí poháru
Mezi trofeje a ocenění ostopovských házenkářů v červnu přibyl další pohár a medaile. O jejich zisk se postaralo družstvo mladších žáků.
Jako druhý tým z kraje postoupily naše naděje
do bojů o Pohár České republiky ve Vracově
a z tohoto klání vyšly jako nejlepší. Sladká tečka sezóny tak u družstva zahladila zklamání
z nevydařeného posledního utkání základní
části dlouhodobé soutěže, ve kterém jim unikl
postup na doma pořádané Mistrovství České
republiky.
Novinkou pro kluky byla už cesta na závěrečný turnaj, oproti tradičnímu putování auty se
tentokráte jelo vlakem. Tento pro současné
družstvo netradiční způsob dopravy koncipoval realizační tým jako malé ozvláštnění turnaje, který se měl stát odměnou za celoroční dřinu na hřišti i mimo ně. A příprava byla znát už
v prvním utkání, jak se později ukázalo s nejsilnějším soupeřem z Ostravy-Svinova. Ostopovští do zápasů s neznámými soupeři vstoupili
s jasným cílem. Ten naplnili vítězstvím 13:9,
13 gólů naskládali naši střelci také do branky

východočeských Opatovic, přičemž inkasovali
pouze 4krát. První den tak končil bilancí 2 zápasů a 2 výher. Získání dostatečného náskoku
a otevřený prostor pro všechny hráče týmu,
takový byl scénář i dalších utkání. V sobotu se
ostopovský tým, podporovaný výpravou rodičů a přátel, dobral také výher nad západočeskými Ejpovicemi (15:7) a domácím Vracovem
(19:5). V neděli dopoledne naše mladíčky zaskočil déš a podcenění soupeře. První poločas s Řevnicemi se tak i přes herní převahu
nesl v duchu vyrovnaného výsledku. Ale jak se
říká, „konec korunuje dílo“, a tak vítězství 10:2
zpečetilo naše vítězství v turnaji a zisk poháru
České republiky. S touto trofejí a medailemi
do Ostopovic putovala také ocenění pro nejlepšího útočníka, obránce a jednoho z trojice
nejlepších brankářů.
Trenérské duo Pavel Polcar a Petr Pazourek
po turnaji chválilo nejen svůj celek, ale také
kvalitní výkony rozhodčích a bezchybně připravený turnaj. V jeho průběhu se dostalo
i na vložené utkání trenérů proti mladým hrá-

čům a hráčkám Vracova. A hádejte, komu se
fandilo nejvíce? Pokud se odpovědi nedoberete, zkuste se přijít zeptat kluků přímo na hřiště. Ti starší se na domácím hřišti představí
17. října v utkání proti Veselí a 24. října proti
brněnskému Drakenu. Ti mladší po turnajích
v Humpolci (11. 9.), v Brně-Masarykově čtvrti
(18. 9.) a v Ostopovicích (2. 10.) budou hrát 23.
října na hřišti Maravské Slavie Brno. Nejen jejich snažení a výsledky můžete sledovat také
na stránkách www.tjsokolostopovice.cz.
#Pavel Chaloupka

l e t n í Sp o r t o vn í t á b o r 2 0 1 0

Tak jako každý rok uspořádal TJ Sokol Ostopovice již tradiční „Letní sportovní tábor“, který
se konal v prvním červencovém týdnu od 3. 7.
– 10. 7. 2010. Tentokrát jsme zavítali na Vysočinu do krásného areálu nedaleko obce Záseka.
Zde nám bylo k dispozici volejbalové a fotbalové hřiště, ubytování v chatkách, sociální zařízení s teplou vodou, kuchyně s jídelnou, společenská místnost a hlavně krásný venkovní
bazén. Zúčastnilo se 30 dětí ve věku 5–15 let

a 10 dospělých, v čele s novou hlavní vedoucí
Sylvou Čížkovou. Celotáborová hra byla tentokrát inspirována „pirátskou tematikou“. Cílem
týdenního snažení se stalo hledání pokladu,
samozřejmě po splnění mnoha nelehkých
úkolů. Děti jsme rozdělili na čtyři posádky pirátů a ony si již samy vybraly názvy posádek:
Piráti z Moře Laptěvů, Piráti z Japonského moře, Piráti z Norského moře a Piráti z Mrtvého
moře. Po dobu pobytu čekaly na naše piráty
každodenní soutěže. Mezi první patřilo zhotovení vlajky své posádky, dále vyrobení bůžka,
který byl posléze při obřadním ceremoniálu
obětován mořským božstvům. Nezapomnělo
se ani na pirátské sportovní vyžití. Soutěžilo
se na moři (bazén) i na pevnině (hřiště). Turnaje ve vodním pólu, přehazované, nohejbale,
volejbale a samozřejmě fotbale se hrály průběžně celý týden pobytu. Jeden celý den se
věnoval sportovní pirátské olympiádě, zde se
běhalo, skákalo, střílelo z luku a vzduchovky,
házelo na cíl. A protože nejen sportem živ je

člověk, byla uspořádána „Pirátská diskotéka“,
i ta sklidila obrovský úspěch. Samozřejmostí
byla opět noční hra, zde někteří nadšení moc
nebyli, ale po absolvování trasy se vše změnilo
k lepšímu. Protože nám téměř po celý týden
přálo počasí, byl téměř každý večer táborový oheň s kytarou a zpěvem. Celý poslední
den byl věnován hledání pokladu, který byl
pro každou posádku zakopán na jiném místě,
a cesta k němu byla prošpikována fyzickými
i duševními zkouškami. Všichni piráti obstáli
a odměnou jim byl velice bohatý zlatý poklad.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem instruktorům a zejména hlavní vedoucí Sylvě Čížkové,
která si poprvé v této funkci vedla výborně. Tito všichni obětovali své dovolené ve prospěch
dětí a patří jim velké poděkování. Doufáme,
že letošní tábor se všem líbil, a již se těšíme
na další rok, kdy se opět sejdeme v krásné přírodě a zajisté nás všechny čekají nové zážitky
a dobrodružství.
#Pavel Krejčík alias Bill zabiják Jones
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Milí spoluobčané a milé spoluobčanky,
v říjnových volbách do obecního zastupitelstva se o Vaše hlasy budou ucházet také kandidáti nominovaní
KDU-ČSL. Chceme Vás seznámit se záměry této skupiny lidí, kteří jdou do veřejné činnosti s cílem zachování základních křesanských a společenských hodnot. Obec chápeme jako větší rodinu, a tak chceme
k jejímu životu přistupovat. Stranická příslušnost našich kandidátů, stejně jako kandidátů ostatních uskupení, pro nás nehraje roli, v rozhodování o naší obci chceme dát najevo rozumnou vůli.

Volební program kandidátky KDU-ČSL v Ostopovicích
• Počátky vzdělání našich dětí chceme rozvíjet
v mateřské a základní škole v obci. Podporujeme rekonstrukci školy stejně jako zvyšování kvality výuky.
Chceme pokračovat v otevírání a spolupráci školy
nejen s rodiči jejích současných žáků.
• Naším přáním je řízený rozvoj samostatné obce.
Kontinuitu současných projektů a dalšího rozvoje Ostopovic chceme zajistit bez obav ze zhoršení
kvality života. Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti
a atraktivnosti obce pro její občany i návštěvníky.
• Mezi priority dosažitelnosti služeb a rozvoje
dopravy patří zřízení železniční zastávky.

• Nechceme zapomínat na mladé, rodiny ani seniory. Podpoříme další kroky zkvalitňující jejich život.
Budeme hledat další možnosti zajištění pomoci starším a nemocným spoluobčanům.
• Jako své bohatství chápeme a budeme podporovat tradiční akce v Ostopovicích. Nechceme, aby
z našeho života zmizely hody ani žádná z akcí pořádaných v obci.
• Vzhled obce chápeme jako vizitku jejích obyvatel. Zasadíme se o další rozvoj a možnost využití klidových zón v obci a jejím okolí.
Děkujeme za Vaši podporu a pomoc.

inzerce
V z dě l ává ní
Český jazyk

• příprava studentů na povinnou zkoušku z českého
jazyka a literatury ke státní maturitě
(základní i vyšší obtížnost)
• příprava studentů z 5. a 9. třídy na přijímací zkoušky
z českého jazyka na vyšší a nižší gymnázium
• průběžné doučování češtiny pro žáky základní
a střední školy
• výuka základů češtiny pro cizince

D ě j i ny u m ě n í a k u l t u r y

• příprava studentů na nepovinnou zkoušku z dějin
umění ke státní maturitě
• lekce z dějin umění a kultury k přípravě na přijímací
zkoušky na střední umělecké školy a školy
cestovního ruchu

Ruský jazyk

• výuka základů ruštiny slovem i písmem

PhDr. Alena ODEHNALOVÁ, Ostopovice
tel.: 547 351 072, mob.: 607 157 442
e-mail: alena.odehnalova@razdva.cz

ku r z s n i ž o v á n í v á h y
otevíráme 12-ti týdenní kurz snižování váhy
(1 hod./týden). Kurzovné – 980,– Kč
Žádné nudné přednášky • spousta zábavy • osobní
wellness trenér • sestavení jídelníčku • podpora
a motivace skupinou. Zahájení 11. října ve Střelicích
Bližší informace a přihlášky na telefonním čísle
723 798 490 nebo 739 240 298

nejste na to sami...

volební inzerce

• Pozornost chceme věnovat podpoře volnočasových aktivit pro všechny členy rodiny. Zasadíme se
o další rozvoj dětských hřiš a sportoviš. Podporo-

vat budeme místní sdružení a jejich programy pro
volný čas, Mateřským centrem počínaje a Klubem
důchodců konče.

Společně pro Ostopovice

společná kandidátka nezávislých kandidátů a Strany zelených
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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám představit hlavní priority volebního programu, se kterým se ucházíme o Vaši podporu v komunálních
volbách, které se uskuteční ve dnech 15. a 16. října 2010. Motivem pro naši společnou kandidátku byl pocit odpovědnosti
a zájem o dění v obci, kde žijeme a kterou máme rádi. Tímto programem chceme navázat na naši činnost v předchozím volebním období a dokončit započaté projekty. Děkujeme za Vaši podporu.
									
Kandidátky a kandidáti Společně pro Ostopovice

V o l e b n í pr i o r i t y pr o v o l e b n í o b d o b í 2 0 10 – 2 0 14
Kvalita života v obci
• nesouhlasíme a jsme zásadně proti výstavbě JZ tangenty – další dálnice v těsné blízkosti obce
• budeme podporovat výstavbu železniční
zastávky v obci
• zajistíme poskytování pečovatelské služby
občanům obce
• budeme podporovat sportovní aktivity v obci, včetně investic do veřejných sportoviš,
budeme pokračovat v úzké spolupráci s T.J.
Sokol Ostopovice
• podpoříme činnost spolků a občanských
sdružení v obci
• budeme pokračovat v kulturních tradicích
(hody, adventní program), současně podpoříme nové kulturní projekty (divadelní projekty, hudební festivaly, jarmarky apod.), i malá
obec může žít bohatým kulturním životem
• investujeme do víceúčelové budovy na Lípové, podpoříme další modernizaci a rozšíření knihovny

Udržitelný rozvoj obce

ti, kurzy pro seniory a širokou veřejnost
(PC
dovednost, jazyky, rukodělné kroužky
• jsme pro zachování samostatnosti obce
• zasadíme se o zodpovědné územní plá- apod.)
nování, další výstavba nesmí být na úkor
kvality života v obci, musí být zachována Zdravější a krásnější prostředí
prostupnost krajiny a zajištěna dostatečná pro život
• budeme požadovat realizaci opatření chráobčanská vybavenost
• budeme nadále velmi aktivní při získávání nících občany před hlukem a prachem z dopravy (výstavba protihlukových stěn u D1
dotací a grantů
• budeme vždy prosazovat, aby hospodaře- a železnice, výsadba zelených pásů apod.)
ní obce bylo dlouhodobě udržitelné a zajiš- • budeme dále zlepšovat vzhled obce a peovalo rovnoměrný rozvoj všech částí obce čovat o veřejnou zeleň
i všech oblastí života v ní. Naší prioritou jsou
projekty, které zvýší kvalitu života občanů Kvalitní infrastruktura, bezpečné
a přinesou základní vybavenost pro všechny komunikace
• budeme podporovat užší spolupráci s okol- • vybudujeme nový sběrný dvůr a obecní
ními obcemi, podpoříme vznik mikroregionu kompostiště
• podpoříme opravu a osvětlení chodníku
pro snadnější získávání dotací
do Starého Lískovce
• zasadíme se o bezpečnější obec pro chodŠkola srdce obce
• zasadíme se o zachování školy v obci, pod- ce a cyklisty, investujeme do dalších oprav
poříme školu jako centrum veřejného a kul- komunikací a chodníků
• zlepšíme organizaci dopravy v obci a zajisturního dění obce
tíme
více parkovacích míst
• zrekonstruujeme školu a školku – zdravá
• podpoříme další výstavbu oddílné kanalibudova s levnějším provozem pro více dětí
• podpoříme volnočasové aktivity pro dě- zace

volební inzerce

r a dy,

j a k n e s pá c h at e k o l o g i c k ý z l o č i n

Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu,
značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota
starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom
už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče
mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy,
než se i takových, zatím stále „použitelných“
domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch,
co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused
sice možná dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný
z lednice, zároveň ale má na triku ekologický
zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat
zdarma k ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!

Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Led- jímu financování slouží takzvané recyklační
nici nebo pračku nenacpete ani do velkého příspěvky, které jsou součástí ceny nových
kontejneru na komunální odpad, takový fén výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají
města a obce s likvidací směsného odpadu:
hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič
hozený do popelnice nebo postavený vedle ní
můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo
třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší
takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišuje
zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České
republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám
ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: také na vašem obecním či městském úřadě.
do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spoJejich výrobcům ukládá zákon povinnost za- třebič odveze prodejce, který k vám domů
jistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K je- dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz!
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte, až vaše obec či město
příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně
dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma
Putující kontejner, který je možné pro obec
zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky
prodejen také vybavil speciálními sběrnými
koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které
se zapojily do ekologického projektu Uklime
si svět!
Rada pátá: Bute na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného
odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž
významně k ochraně životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu
freony, ale také například šetříte elektrickou
energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu
využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích
podle průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně
snižují emise skleníkových plynů.
#inzerce
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homo homini canis
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Tak jsem zase jednou v noci místo spaní přemýšlel o všem možném, o životě, respektu člověka k člověku a… samozřejmě o psech. Musím
se přiznat, že nejsem žádný velký milovník psů.
Na druhé straně chápu, že už podle všeho hodně
tisíc let žijí homo sapiens a pes vedle sebe nebo
i pospolu a oběma to snad možná jde i k duhu.
Proč se tak děje, proč se stal pes tak oblíbeným
společníkem člověka, je asi na delší studii a není
to ani předmětem tohoto článku. Já sám tomu
sice příliš nerozumím, ale tento fakt respektuji.
Ba co více, pocity respektu se u mne mění v pocity veliké úcty vůči páníčkovi, když vidím, jak
skrze VELMI tenkou stěnu mikrotenového sáčku
takový člověk uchopí ještě teplý exkrement svého chráněnce a odklidí jej. Klobouk dolů.
Vůbec, respekt ke druhému člověku je u mne
velice hluboce zakořeněný. Asi je to výchovou,
co já vím. Tuhle jsem obdržel od jednoho souseda (velmi slušného, příjemného a zdvořilého
člověka) dopis. Dopis byl vtipný a byl určen blíže neurčenému okruhu osob. Zjevně jsem byl
k jeho adresování předurčený i já (když jsem
jej držel v ruce). PISATEL skutečně zdvořilou
a vtipnou formou sděloval podle všeho nejenom svůj názor, že by bylo dobře aspoň trochu
světit neděli a v tento den nesekat trávník. Poté,
co jsem překonal slabší epileptický záchvat, zametl omítku, která zůstala na zemi poté, co jsem
asi hodinu bušil hlavou do zdi, a poté, co jsem
přestal být hluboce zádumčivý (k důvodům této reakce se ještě dostanu), jsem si uvědomil,
že PISATEL má pravdu. Jsa ateistou, skutečně
nesvětím neděli a skutečně jsem někdy v neděli sekával trávu. A skutečně jsem si s pocitem
provinění uvědomil, že to mohlo souseda rušit!
Podivné (říkal jsem si), že mne to nenapadlo,
a trapné, že mi to musel někdo říct. Od té doby
(z respektu k jistě správnému názoru souseda)
jsem se polepšil. Den Páně sice nadále nesvětím, ale trávu už v neděli nesekám!
Ale abych se vrátil k tématu. Jak říkám, já psy
úplně nemiluji. Zato však miluji spánek. Jak já
rád spím!!!!!! Musím říct, že jsem v tomto oboru
býval velmi dobrý, dokonce neskromně soudím,

r y b í

že kdyby se v této disciplíně soutěžilo, dotáhl
bych to nejspíš daleko!! Trápí mne, že už nějakou dobu nemám úplně přehled o své aktuální
výkonnosti, protože spím málo. Není to však tím,
že by mne to už přestalo bavit, to né. Důvody
leží, jak se říká, mimo okruh, který mohu nějak
ovlivnit. Budí mě totiž psi. Je-li to pes velký nebo
malý, není rozhodné (jak jsem zjistil). Te v létě
se moje schopnost spánku zkrátka rapidně snížila. Ono totiž začalo být teplo. A když je teplo,
má člověk většinou otevřená okna. A když má
otevřená okna, jde dovnitř nejen trochu svěžejší
vzduch, ale i hluk. A když jde dovnitř velký hluk,
já nespím. A pozor, já nemám na mysli ten milý
a příjemný monotónní šum dálnice (což je prý
velký hluk, jak se tuhle psalo v Ostopovickém
zpravodaji, který by se měl řešit výstavbou protihlukové bariéry), já mám na mysli déletrvající
štěkot psů. Např. toho nebohého psího neurotika kdesi v okolí ulice Nová. Nevím, proč často
v noci štěká, asi zahání (nevím, nakolik úspěšně)
zlé sny nebo zlé zloděje, zahání však (každopádně velice úspěšně) můj spánek. Po pár hodinách
nočního převalování, takhle hezky k ránu ale i já
přece jen nakonec usnu. Leč zdaleka není vyhráno. Můžu se totiž spolehnout, že okolo půl
sedmé nás vzbudí BUDÍČEK. BUDÍČEK je pes.
Je to pes malý, je to jezevčík. Nevím, jaké všechny možné schopnosti má, co už ale vím jistě, je
to, že okolo 6.30 hod. každého rána radostně,
velmi důrazně a co nejpodrobněji sdělí ještě docela ztichlé ulici a vůbec i celému světu, že noc
zvládl dobře a že je připravený jít se vydat na vycházku. Rád mu to přeju, jen nevím, proč to říká
každé ráno i mně, když mi po tom dohromady
nic není. Já s ním stejně nepůjdu, že...
Bývala doba, kdy naše malá dcerka měla třeba
v noci horečku, usnula k ránu a… BUDÍČEK. No,
přežila to, nekoktá a ani se nepomočuje, retardovaná asi nebude, prospívá hezky. Takže můžu být
vlastně rád, dnes už si zvykla. JÁ NE! Já to prostě
pořád úplně nechápu, proč musím vstávat o půl
sedmé, když by mi stačilo vstávat daleko později, a o víkendu už raději vůbec nemluvě! Pravda,
výhodou je, že není v domácnosti potřeba budík.

o b s á d k a

Rybník Šelše v k.ú. Ostopovice byl vybudován
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jednou z podmínek, stanovenou AOPK ČR
středisko Brno, byl požadavek rybník ponechat 2 roky zcela bez rybí obsádky, aby mohlo
dojít k rozvoji vodní makrovegetace a nastartování přirozené sukcese mokřadních biotopů.
Při jedné z letošních pravidelných kontrol bylo
zjištěno, že do rybníka někdo neoprávněně vypustil řádově stovky jedinců barevné aberace
některého druhu kaprovitých ryb. Po dohodě
se starostou obce Ostopovice přikročila AOPK
ČR středisko Brno k okamžitému odlovu neoprávněně vysazených ryb elektrickým agregátem a zátahovou sítí na volné vodě.
Při odlovu bylo zjištěno, že se jedná o zlatou
aberaci perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus). V nádrži již došlo v letošním roce k vytření tohoto druhu, takže nebylo možné
výskyt všech jedinců zcela eliminovat. Z tohoto
důvodu bude muset dojít v podzimním období
ke slovení celé zbývající obsádky, kterou se ne-

č lo v ěk č lo v ěk u p s em
A nedávno jsem to pochopil. Byl jsem na jakémsi školení, kde odborník hovořil o tom, jak
v dnešní hektické době snadněji odolávat stresům. Když došlo na dotazy, vztyčil se jakýsi
pán. Měl tik v oku a trochu škubal krkem. A ten
říkal, že krásně pochopil, jak se má bránit stresu pracovnímu, ale že stále neví, jak se bránit
stresu domácímu, který spočívá ve věčně jen
tak si poštěkávajícím sousedovu psu. A že už
se sousedy mnohokrát hovořil, a že jsou hrozně milí, ale že je problém, že ONI TO NESLYŠÍ
(chápejte NEVNÍMAJÍ). Už přesně nevím, jakou
radu pocukávající pán dostal, ale to není to
hlavní. Mně se však rozsvítilo!! Už to chápu, ti
páníčci to sami NESLYŠÍ.
Vedle nápadu, že budu kandidovat do zastupitelstva a prosazovat protihlukové stěny do výše
asi tak 5 metrů kolem každého domu, kde žije
zástupce čeledi psovité (to se bojím, že by dlouho trvalo, a nevím, jestli bych s takovým programem prorazil), mne napadlo i to, že já to vlastně
musím těm všem páníčkům říct, protože oni to
NESLYŠÍ. Vždy já přece také neslyšel vlastní
sekačku. Jak prosté, věci do sebe zapadly.
Takže milé paní, milí pánové, páníčci i paničky,
drazí chovatelé. Vězte, že je možné, že právě
Váš pes hodně štěká. Zkuste se prosím občas
zaposlouchat, zda tomu tak není a jestli je,
zkuste (ZDVOŘILE A SNAŽNĚ PROSÍM), zda se
s tím nedá něco dělat. Zda třeba není možné
psa v noci nechat spát uvnitř (ono by se to štěkání potom obcí méně neslo) nebo zda nejde
vypustit ráno psa na druhou stranu domu, než
přímo sousedovi pod otevřená okna.
A já za ten respekt (projevený vůči mé jinak
velmi skromné osobě) na oplátku slibuji, že až
bude soutěž ve spánku, budu obec důstojně
reprezentovat! Je to málo?
#Petr Martinů, Ostopovice
P.S. Abych nezapomněl, slíbil jsem, že vysvětlím moji poněkud traumatickou reakci na dopis
PISATELE, vyzývajícího k nedělnímu klidu sekaček. Tak ten tanec svatého Víta jsem prodělal
proto, že PISATEL je pánečkem BUDÍČKA!!!!!!

v rybníku Šelše

podařilo odlovit na volné vodě.
AOPK ČR středisko Brno provádí pravidelné
kontroly všech vodních a mokřadních biotopů
vybudovaných z dotačních titulů MŽP. Nádrže,
na kterých není dodržena stanovená rybí obsádka, jsou neprodleně sloveny a na další vegetační sezonu je v nich ponechána pouze obsádka,
která není v rozporu s předpokládaným revitalizačním efektem těchto mokřadních biotopů.
Do každého rybníka samozřejmě ryby patří,
jsou nedílnou součástí celého mokřadního
ekosystému. Udržet však v menších nádržích
jejich optimální obsádku je velmi těžké, protože většinou mají velkou reprodukční úspěšnost a lidově řečeno se v rybníce ve velmi
krátké době „přemnoží“. Pak nezbývá, než je
pravidelně regulovat podzimními výlovy, kdy
se nadbytečná část obsádky odveze a do rybníka se vrátí jen takové množství, které tam najde dostatek potravy a nebude trpět hladem.
Stejně je to s druhovým složením. Do menších
vodních ploch patří především menší druhy

kaprovitých ryb. Kdyby se do rybníčku velikosti Šelše vysadila obsádka kapra, v jarním
období se kapři v teplé vodě vytřou, v rybníce
se tak záhy vykulí tisíce malých kapříků, kteří
zde nemají dostatek potravy a celý mokřadní
biotop velmi rychle doslova „vybydlí“.
V rybníčku Šelše v současné době probíhá
spontánní sukcese vodních makrofyt, letos zde
dominuje z vodních rostlin rdest hřebenatý (Potamogeton pectinatus). Je předpoklad, že se
v následujících letech bude počet druhů vodních rostlin zvyšovat, stejně jako počty nejrůznějších druhů bezobratlých, vázaných na vodní
biotopy a porosty mokřadní vegetace.
V následujících letech by tak zde měl spontánně vzniknout vodní biotop, ve kterém bude
místo nejen pro vodní rostliny, bezobratlé živočichy a obojživelníky, ale i pro přiměřenou
obsádku ryb, které do každé vodní plochy
v přiměřeném množství patří a mají zde své
nazastupitelné místo.
#Roman Zajíček, AOPK

novinky
Jednou z ne zcela posledních
novinek v naší knihovně je kniha
Skleněný pokoj. Při četbě tohoto
románu vstoupíte do naší historie.
Jste do ní přímo vtaženi. Skleněný pokoj líčí osudy Liesel a Viktora Landauerových, kterým slavný architekt postaví ve fiktivním
„Městě“ moderní vilu s ohromným
skleněným pokojem. Vila vejde
do učebnic architektury. Landauerovi prchají ze země na začátku
druhé světové války, zatímco dům
zabírají nacisté a po roce 1948 komunisté…
Autorovi Simonovi Mawerovi se
skvěle daří oživit atmosféru první
republiky. Jeho postavy pocházejí
z velmi dobře situovaných kruhů
a skleněným pokojem samotným
prochází skladatelka s tragickým
osudem Vítězslava Kaprálová ne-

v naší knihovně
bo překrásná Hedy Lamarr, slavná
nahá kráska z filmu Gustava Machatého Extase.
Na pozadí bolestných historických
okamžiků (i když autor sám píše,
že mu historické momenty a postavy slouží pouze jako kulisy) se
rozvíjí příběh o lásce a osudech
jedné smyšlené rodiny a o domě,
který si vysnili a postavili.
Slovy autora jde o fikci, ale tím, že
český čtenář má povědomí o vile
a okamžitě si ji zasadí do známého Brna, tato fikce zákonitě splývá
s realitou. K tomu přispívá poutavě
napsaný příběh, který jsem ve výsledku přijala jako zcela reálný.
Nemohu si vzpomenout, kdy jsem
naposled byla knižním příběhem
tak oslovena. Začnete číst a nemůžete přestat. Mawerův styl je nesmírně barvitý, rozcitlivělý, nabitý

svatojánská bylinka
Třezalka tečkovaná – „svatojánská
bylinka“ (Hypericum perforatum L.)
Kouzelná třezalka, žlutě kvetoucí
trvalka milující slunná stanoviště.

Přehlédnout ji rozhodně nemůžete. Daří-li se jí dobře, dorůstá až
do výšky 1 metru a většinou ji naleznete v celých skupinkách. Třezalka byla od pradávna považována za rostlinu mystickou, nebo
mate generace sběračů už při samotném trhání. „Jak to, že sbírám
žluté květy, ale ruce mám červené?“ “Jak to, že má kráva pasoucí
se na sluncem zalité louce dojí načervenalé mléko?“ Už v dávných
dobách věděli o léčivých účincích
třezalky, ovšem červeně zbarvená léčivá látka hypericin a mnoho
dalších v třezalce obsažených látek tenkrát pojmenováno nebylo.
Červené barvivo třezalky bylo
považováno za krev sv. Jana a dodnes je 24. červen (den narození
sv. Jana Křtitele) uváděn jako den
ideální pro sběr třezalky, nebo
je prý bylinka v té nejplnější síle.
Já si třezalku oblíbila asi před 15
lety, kdy jsem poprvé vyzkoušela
výrobu třezalkového oleje. Byla
jsem tenkrát zvědavá, jestli se mi
po měsíci louhování opravdu zbarví do karmínově červené, jak psali

energií a světlem. Když se například do vily po letech vrací bývalá
majitelka Liesel, navzdory slepotě se právě ve skleněném pokoji,
ústředním místě celého románu,
stává vnitřně vidoucí a živoucí.
„Nápad napsat tuto knížku přišel
v okamžiku, kdy jsem poprvé, jako turista, vešel do vily, sestoupil
do skleněného pokoje a ucítil tu
prosvětlenou nádheru, čistotu,
otevřenost a sílu. Cítil jsem, to je
ono! To je můj hrdina.“ Takto popisuje autor románu Simon Mawer
svůj prvotní impuls k napsání knihy
Skleněný pokoj. Vřele doporučuji.
#Věra Janáková

třezalka

v herbáři. Jak velká byla moje radost, když už po týdnu původně
nažloutlý slunečnicový olej měnil
svoji barvu směrem k oranžové.
Od té doby si kouzlo s olejem opakuji každé léto. Postupně jsem
k němu přidala ještě kouzlo s čajem. Je rychlejší, efekt zbarvení
stejný, ovšem použití zcela jiné.
Během let jsem kouzlením s třezalkou nakazila celou rodinu a tato
rostlinka získala důstojné místo
v našem bylinkovém záhoně. Tam
se jí daří opravdu skvěle, je velmi
nenáročná na zálivku a vůbec jakékoliv ošetřování. Prostě se o ni
vůbec nemusíte starat. Pouze
pečlivě uštipujte nafouklá poupata
těsně před rozkvětem a za krátký
čas vám budiž odměnou hned několik nových výhonků, jak jinak,
než s poupaty plnými léčivých látek. K třezalce bute, prosím, ohleduplní i v přírodě. Budete-li sbírat
pouze měkké vrcholky rostlin, při
příští návštěvě své „místečko“
nepoznáte. Bude mnohonásobně
zářivější žlutými, ale červeně barvícími květy třezalky.
Třezalkový olej
Výroba: napěchujte uzavíratelnou
dózu květy třezalky a zalijte kvalitním olejem. Postavte na okno,
sem tam protřepejte. Asi po měsíci macerování olej přecete.
Tip: cete proti oknu a dívejte se,
jak červený olej prosvícený denním světlem teče do lahviček – to
je prostě nádhera!
Účinky třezalkového oleje: napomáhá k hojení ran jakéhokoliv
původu, proleženin, omrzlin i popálenin, nebo vám uleví od bolesti
zad a jiných částí těla.
#Petra Turečková

Zájezd důchodců
Jaký byl letošní zájezd klubu důchodců? Opět vydařený! Na cestu
do Jizerských hor se vyráželo ráno 2. srpna od restaurace „U Volejníků“. První zastávka nás čekala
na částečně rekonstruovaném
státním zámku Hrádek u Nechanic. Po prohlídce jsme pokračovali do Lázní Libverda, kde jsme
se ubytovali v penzionu Protěž.
Samotné lázně jsou malebné
a z 51 % v privátním vlastnictví.
Druhý večer jsme vyslechli poutavou přednášku o historii lázní a jejich okolí, ale i o povodních, které
tento kraj postihly. Následující dny
se pak nesly v duchu turistických
procházek a túr provázených slunečným počasím. Zpáteční cestu
ještě zpestřilo putování lanovkou
na vrch Ještěd korunované rozhledy po okolí. A pak hurá domů.
Děkujeme všem těm, kteří nám
tento zájezd připravili.
#Účastníci zájezdu

ADVENTNÍ OZVĚNY
FLEKFESTU

Husa na dálnici
V sobotu 11. září 2010 zazářila
již podruhé Husa na dálnici aneb
festival pod širým nebem. Občanské sdružení Nad Šelší již tradičně
připravilo pestrý program. Honza
Symon k němu uvedl: „Bohužel
původně plánovaná premiéra
hry Václava Havla Pižuchové se
nemohla hrát z důvodu onemocnění herce, na kterém celý kus
stojí, nicméně Husa na provázku
zahraje jiný Havlův kus, a to Prase, trefné a vlastně bohužel stále
velice aktuální dílo o slabší stránce české povahy.“ A tak jsme se
mohli potěšit performancí Aničky
Duchaňové – Anička a letadýlko
a poté Prasetem. Hrou ztracenou
a později znovu objevenou, podle
skutečné události aneb jak chtěl
disident Václav Havel udělat zabíjačku a jak se mu „odvážní“ spoluobčané báli prodat prase. Režisér
Vladimír Morávek k představení
uvedl: „Před pěti dny jsme se vrátili z Moskvy, kde jsme Prase taky
hráli, předtím už ho vidělo publikum v Avignonu a Bruselu a te
v Ostopovicích. Když jsem se dozvěděl, že dnes nemůžeme hrát
avízované Pižuchy, bál jsem se,
že herci nebudou chtít do Ostopovic přijet, ale byli nadšení. Máme
to tady rádi.“ Na závěr a za plápolání finských ohňů zahrála a roztančila posluchače skupina Draga
Banda. Festival se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadace
OKD, obcí Ostopovice a Nebovidy
a Dalešického pivovaru.

Ostopovice, sál sokolovny
27. 11. 2010
Zahájení festivalu v 18.00 hod.
AG FLEK
HRADIŠŤAN
LUBOŠ POSPÍŠIL + 5P
HROMOSVOD
OK PERCUSSION DUO
Po dobu festivalu bude v přilehlé
restauraci čepováno znamenitě
ošetřené Dalešické pivo a podávány grilované i studené uzenářské lahůdky a grilovaná masa.

Paroháči na dálnici
V sobotu 21. 8. 2010 se všem
návštěvníkům divadelního představení naskytl nevídaný pohled.
Nejdřív uviděli autobus s divadelníky, který vyjel (údajně za notného klení řidiče) až k druhému dálničnímu mostu. Poté byli uhranuti
výtečným představením Paroháči
aneb červené kalhoty (třeskutá
fraška) v podání Ořechovského
divadla. Nevšední zážitek opět
zorganizovalo občanské sdružení
Nad Šelší za finančního přispění
obce Nebovidy.
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Nakouknutí do školy
Když jsem v červnu psal článek ke konci školního roku, očekával jsem společně se všemi
pracovníky školy změny s mírným pocitem
strachu a nejistoty. Již samotné vyklízení budovy školky a školy, stěhování, zabydlení se
v nových prostorách na ZŠ Svážná – to vše bylo nové, nezvyklé. Mnozí zaměstnanci opouštěli prostory, které doslova desítky let krášlili,
vypěkňovali a byli zde jako doma. Všichni jsme
však očekávali něco nového a lepšího a za to
všechno to úsilí stojí!
Nový školní rok jsme začali tradičně na dvoře
školy s písní a úsměvem na rtech. Prvňáčci si
slavnostně zazvonili na zvon a začali tak dlouholetou pou za vzděláním. V letošním školním
roce bude naši školu navštěvovat 15 prvňáčků,
9 druháčků, 14 třeáků, 20 čtvráků a 2 pááci.
Díky nárůstu dětí je spojena výuka pouze v 4.
a 5. ročníku. V ostatních ročnících probíhá výuka hlavních předmětů odděleně. Výuka Aj probíhá v každém ročníku zvláš. V prvním ročníku
je třídní paní učitelka Michaela Lászlová, ve druhém Jaroslava Knotková, ve třetím Petra Turečková, ve čtvrtém a pátém Petr Juráček. Paní
učitelka Jitka Fialová učí část předmětů a spolu
s Miluší Nehybkovou vedou školní družinu. Stará se o nás paní školnice Věra Kubíčková.

Již druhý školní den nastaly radikální změny.
V 7.00 začíná péče o naše žáky ve školní družině (v bývalé školní jídelně na dvoře). V 7.30
přijíždí ke škole soukromý autobus, který odváží
děti přímo na naše dočasné sídlo na ZŠ Svážná.
Pro zjednodušení dopravování do školy zastavuje autobus na smyčce a na Brankách. Vyučování probíhá v pronajatém pavilonu. Naše škola
má část budovy pro své potřeby, nejsme tak
rušeni ostatními. Děti, které končí po 4. vyučovací hodině, se naobědvají a čekají na své starší
spolužáky v družině. V 13.15 odjíždíme všichni
společně zpět do Ostopovic, autobus zastavuje na Brankách a u školy, kde ve školní jídelně
pokračuje družina do 16.30. Po dvou týdnech
provozu jsme „vychytali“ nejasnosti a snad
i všechna rizika. Na Svážné se zabydlujeme a to
je pro kvalitní výuku a příjemný pocit podstatné.
Změny se týkají i nabídky kroužků pro naše
děti. Nabízíme kroužky angličtiny, hry na flétnu, sportovní hry, náboženství, chovatelský
kroužek a kroužek reedukace. Tyto zájmové
útvary jsou z důvodu rekonstrukce vyučovány
v Mateřském centru Ostopovice a na obecním
úřadě. Tímto děkujeme za ochotu a pomoc při
zajištění náhradních prostor.
Přes všechny nepříjemnosti s rekonstrukcí
a částečné odloučení od dění v Ostopovi-

Školní akce minulé
V našem pravidelném seriálu o školních akcích jsme skončili oslavou Dne matek v polovině května… A co bylo dál?
ŠvP Velké Losiny – druhý týden červnový
jsme se ocitli na prahu přísně střežené pevnosti Děda Praděda. Pevnost byla dobyta dosažením vědomostí o krásném Jesenicku. Co
více říct, než to, že tam bylo krásně…
PET-EKO-ZOO – sotva jsme se vrátili ze školy
v přírodě, čekal nás další nelehký úkol od proslulého muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Na základě jejich zadání jsme poskládali
nesčetně zvířátek a zvířat z PET vršků. Žirafa
páácká nakonec byla vybrána jakožto reprezentant všech do největší internetové PETZoo na světě. Mrknete-li se na www.eko-zoo.
com, uvidíte nejen naši žlutou krasavici, ale
mnoho dalších, ze všech koutů Česka.
Cyklovýlet na Hlínu – trošku zmoklý cyklovýlet, ale našim sportovcům to nevadilo. Zocelili
svá těla při výšlapu na Bučín a dále cestou
krásným okolím říčky Bobravy.
Školní vzpomínání – vzpomínání, které si zaslouží více než jeden řádek. Malou úvahu nad
jedinečnou akcí si můžete přečíst níže.
Zahradní slavnost – prvňáčci se stali čtenáři a pááci zazvonili konec zvonec docházky
do školičky své ostopovské. Doufáme, že se
Vám daří na 2. stupni skvěle, milí šesáci.
Společné rozloučení – jen krátká písnička
a dlouhé ahóoooj na školní zahradě, společně s Žabičkami a Ježečky.

příběh staré školní půdy
Už nevíme, koho to napadlo, ale ta myšlenka
nám nedala spát. S budovami školy, se starou
i tou novější, bychom se měli důstojně rozloučit. Neruší se, nebourají, dostanou jen nový kabát. Ale to, jak jsou vybavené, to, že se
v nich od našeho dětství takřka nic nezměnilo
a najednou má, ta nostalgie nás vyburcovala
k uskutečnění malé oslavy školních prostor.
Míst, se kterými generace ostopovičáků pojí
nesčetně vzpomínek. Vzpomínek… to je ono!
Slovo VZPOMÍNKA se nám honilo hlavou.
Jasně, oslavíme vzpomínáním!
Potkáme spolužáky, paní učitelky, vytáhneme
staré pomůcky a prostě budeme vzpomínat!
A co takhle dát těm, co se sejdou, šanci jednou z relikvií staré školy ozdobit svůj příbytek? Nápadů byla najednou spousta. Stálo
před námi předprázdninové dobrodružství,
trošku Foglarovka. Vnořili jsme se do tmy
a prachu staré školní půdy s úctou a očekáváním. Nezklamala nás. Bylo TO tam. Půda
vydala svá tajemství, své poklady. Dala nám
šanci najít, oprášit, vystavit, vydražit, potkat
se a hlavně VZPOMÍNAT! Díky jí. Díky těm, co
ponechali poklady staré školní půdě. Ty jí náleží, nyní už oprášené, zabalené a připravené
na další příležitost ukázat se lidem. Třeba se
Úklid v okolí Šelše – čas plyne jako voda… naskytne dříve, než si myslíme.
Skoro půl roku nás dělí od slavnostního sli#Petra Turečková
bu Šelši. Ještě na konci září se vydáme nejen k ní, ale projdeme i její okolí. Uklidíme, co
do přírody nepatří, a kromě odpadků si odneseme i spoustu vědomostí.
Bramboriáda – jak ji letos uchopíme, to je
záhada, co však již te víme? Bude zábava!
Kromě tradičních akcí plánujeme účast jednotlivých tříd na výukových programech i v jiných vzdělávacích zařízeních. Opět moc rádi
se všemi přivítáme advent u kapličky. A co
říkáte nápadu uspořádat poctivý vánoční jarmark s živým betlémem? Líbí se vám?

Školní akce budoucí
Školní výlet do Lednice – v loňském roce Pálava, letos Lednice. Prostě nás to táhne na jih
a my už se nemůžeme dočkat.
PET – znak obce – nápady pelhřimovských
milovníků rekordů nám opět nedávají spát.
Určitě se zapojíme a velký znak Ostopovic
z vršků sestrojíme.

cích se snažíme a po celý rok budeme snažit
pokračovat v projektech, ve kterých děti poznávají svou obec, rodnou obec Ostopovice,
získávají k ní vztah a hledají důvody, proč být
na ni pyšní.
I v letošním roce budeme žádat o dotace
a granty. Již v tuto chvíli připravujeme žádost
o tzv. EU peníze školám a hledáme zdroje
na obnovu školní zahrady, vybavení opravené
budovy nábytkem a výpočetní technikou. Další
oblastí jsou peníze na zvýšení kvality vzdělávání dětí a vzdělávání pedagogů.
Letošní školní rok bude zatěžkávací zkouškou.
Musíme se vyrovnat s omezenými možnostmi,
komplikacemi, zvykáním si na nové. Je to pro
nás však i výzva dělat věci jinak a lépe. Rádi
bychom oslovili všechny, kteří chtějí pomoci
a mají nám co říci, aby se zapojili do různých
setkání, projektů, akcí, předkládali návrhy
a nápady. Za všechny podněty Vám budeme
vděčni. Přeji dětem, rodičům, pracovníkům
školy a všem našim příznivcům mnoho sil
a optimismu, abychom se mohli za rok vrátit
do zrekonstruované budovy a v opravených
učebnách se opět rozezněl smích, radost
a nadšení dětí i dospělých. Děkujeme za důvěru a držte nám palce!
#Za pracovníky Petr Juráček, ředitel

O S TO P OVICEMI NA ZELENOU
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o dopravním projektu „Ostopovicemi
na zelenou“, který realizujeme díky nadačnímu
grantu ve výši 83 000 Kč, který škola získala
na jaře tohoto roku. V květnu jste s námi vyplňovali dotazníky s mapkami a my díky vaší
spolupráci mohli vypracovat finální mapu nebezpečných míst a předat ji panu ing. Jebavému. Ten se svým týmem pracuje na návrhu
zlepšení vytipovaných dopravně rizikových
úseků v naší obci. Čerstvě máme za sebou
konzultaci jeho návrhů, nad kterými se sešla
pracovní skupina „na zelenou”. Toto setkání
bylo úspěšné, do roka bychom mohli našim
dětem přislíbit realizaci několika úprav kolem
školy ve prospěch jejich bezpečnější cesty do snad už „nové“ školy. Mimo to vyroste
za školou dřevěný přístřešek na kola a koloběžky a s dětmi zrealizujeme hned několik
dopravních programů v rámci výuky i mimo ni.
Děkujeme všem za plodnou spolupráci.
Projekt „Ostopovicemi na zelenou“ je projekt
podpořený Nadací Partnerství, jehož generálním partnerem je společnost AXA.
Výsledky dotazníkového šetření
V rámci dopravního projektu Ostopovicemi
na zelenou bylo rozdáno 610 dotazníků, 110
dotazníků obdržely všechny děti z naší MŠ
a ZŠ, 500 bylo rozdáno obyvatelům naší obce.
Do zelených schránek umístěných na 3 místech v obci se nám vrátilo 83 kusů, z toho 48
od veřejnosti, 35 od dětí z MŠ a ZŠ. Myslíme si,
že mladším dětem pomáhali s vyplňováním rodiče, proto na dotaznících pracovalo mnohem
více lidí, než kolik dotazníků bylo odevzdáno.
Předpokládáme tedy, že na vyplňování dotazníků pracovalo kolemi 250 obyvatel naší obce.
Školní mapa i vyplněná mapa veřejnosti se
shodly na cca 27 rizikových místech, což je
důkaz, že obě skupiny dotazovaných nad
problémem přemýšlely. Z těchto bylo potom
označeno pracovní skupinou 7 rizikových míst
a dopravních problémů, na nichž budou architektem navrženy úpravy.
Problémová, riziková místa k řešení vybraná pracovní skupinou:
1. Komplexně prostor před školou – absence
přechodů, zúžený chodník, špatná viditelnost
(zatáčka). Toto místo se objevuje ve školních
dotaznících jako nejčastěji označené, dotazníky od veřejnosti je určují jako 2. nejrizikovější.
Z dotazníků
• Na rohu školy je zúžený chodník, necítím se
bezpečně.
• Není přechod pro chodce, vysoká rychlost
vozidel.
• Velmi úzké chodníky, nebezpečně blízko vozovky. Velký provoz aut.
2. Křižovatka Lipová a Nová – křižovatka je těsně pod vrcholem kopce – špatná viditelnost,
je na začátku obce – rychlost aut. Toto místo
jako problémové bylo označováno zejména
v dotaznících od veřejnosti.
Z dotazníků
• Auta jezdí hrozně rychle, špatně se přechází.
• Nepřehledné místo, je nutné snížit rychlost
aut, vyznačit bezpečné místo k přecházení.
3. Křižovatka B. Němcové – Polní – Branky –
Krátká – naprosto nepřehledná křižovatka,
do které ústí 6 ulic! Je označena Policií ČR
za velmi rizikovou. Nejčastěji vyznačované

PROJEKT

místo v dotaznících od veřejnosti (ve 32 do- • Nerovnosti na cestě, nepřehlednost (např.
taznících ze 48) a 3. nejčastější v žákovských auta zaparkovaná u přechodu), úzký chodník.
dotaznících.
• Veliký provoz, není možno odložit kolo.
• Špatná cesta.
• Vysoká rychlost vozidel.
• Nerovnosti na cestě za kapličkou, není možnost zamčít kolo na dvoře školy.
• U sokolovny mi chybí přechod, auta jezdí
moc rychle, nevidím přes zaparkovaná auta.
• Přechod u školy nikdo nehlídá.
• Nemám koloběžku.
• Velká vzdálenost od místa bydliště a špatná
dostupnost rodičů do zaměstnání.
• Rodiče mi to nedovolí, protože je to nebezpečné.
Co můžete udělat pro větší bezpečnost dětí,
které chodí do naší MŠ a ZŠ?
Odpovědi z dotazníků pro veřejnost:
• Dávat větší pozor za volantem a jít příkladem
ostatním řidičům.
• Neustále jim opakovat základní znalosti bezpečného přecházení silnic a jízdy na kole.
• Doprovod dítěte na cestě do a ze školy a naZ dotazníků
učit je bezpečně přecházet silnici.
• Špatné přecházení, nepřehledná křižovatka, • Důsledně dodržovat předpisy – rychlost jíznení přechod pro chodce.
dy, stání na chodníku, u přechodu, přecházet
• Chybí zde přechod pro chodce, jde o místo, po přechodu.
které je nepřehledné, často rychlá jízda vozi- • Dohled u přechodu pro chodce.
del.
• Jezdit pomaleji, neparkovat na chodníku
• Nebezpečná křižovatka, kde je téměř ne- u pošty.
možné bezpečně přejít.
• Především na děti myslet při průjezdu Osto4. Řešení prostoru před sokolovnou – bezbře- povicemi, zvláště v okolí školy.
há vozovka, absence kvalitního chodníku bez Poděkování „na zelenou”
schodů, navázání stávajících chodníků. Tento Jak jistě všichni víte, právě probíhající školní
prostor byl označován se stejnou četností žá- rok je pro děti – školáky tak trochu cestovatelky i veřejností.
ský. Každé ráno dojíždíme škoním autobusem
5. Návrh přechodů na místních komunikacích – na Svážnou a díky ukázněnosti dětí a vstřícv Ostopovicích je v tuto chvíli pouze jeden pře- nosti a dochvilnosti přepravce je každodenní
chod! Zejména žáci chodící denně do školy by „výlet na Kameňák” bezproblémový. Bavíme-li
si přáli více přechodů v obci.
se zde o ekologicky šetrné dopravě do škol,
6. Řešení parkování na nepřehledných místech velmi tímto děkujeme vám, milí rodiče, že vy– lidé parkují v blízkosti přechodu a v místech, užíváte k přepravě svých dětí školní autobus
kde přechází děti, které přes auta nevidí. Do- a nevozíte je autem.
tazníky žáků nejčastěji zmiňují auta zaparko#Petra Turečková
vaná před poštou – tj. v blízkosti jediného přechodu v obci, a v ulici Družstevní.
nAKOUKNUTÍ DO ŠKOLKY
7. Zpřehlednění stávajícího přechodu – přechod není reflexně zvýrazněn, mnoho řidičů
Tak jsme začali nový školní rok...
ho nerespektuje či přehlédne.
Nový školní rok pro školku v nových prostoZ dotazníků
• Přechod je nevhodně umístěný vzhledem rách byl pro nás plný očekávání a otázek.
k poloze školy, špatně viditelný pro řidiče. Jak to zvládneme vzhledem k velkému počtu
dětí ve třídách? Jak zajistíme bezpečnost děČasto u něj stojí auta.
• Přechod zvýraznit – projíždějící auta ho ne- tí s hlavním vchodem hned do hlavní silnice?
Kolik se nám vejde lehátek a kdy je rozděláme,
respektují.
V žákovských dotaznících se nad dopravní aby dětem nepřekážely při obědě? Porovnají
situací v Ostopovicích zamyslelo 24 chlapců se děti v malých šatnách? Zvyknou si rodiče
a 14 děvčat z MŠ a ZŠ Ostopovice. Tyto děti na změny ve školním řádu – hlavně na přísse nejčasteji dopravují do školy autem, méně nější pravidla pro příchody a polední odchody
často pěšky s doprovodem a bez doprovodu z MŠ? Otázek se našlo více a postupně na ně
rodičů a v některých případech na koloběžce. nacházíme odpovědi v praxi. Už víme, že spoJejich přáním je však dopravovat se do školy lečnými silami vše zvládneme. Znamená to
na koloběžce nebo kole, méně často pěšky, ozbrojit se trpělivostí a optimismem, společpouze ve dvou případech by rády jezdily au- ně hledat řešení vzniklých nepředvídatelností
tem! Pomoc při přecházení by uvítalo 27 dětí a vzájemně si s prací pomáhat. Musím říct, že
z 38. Se stávajícím přechodem je spokojena se nám to daří, a za to svým učitelkám Hance,
Ince a Helence, školnici Janě i prozatímní „kunecelá polovina – 17 z 38.
Co brání dětem dopravovat se do školy pěšky, chařce“ Lence moc děkuji. Moje poděkování
patří také všem rodičům za porozumění, vstřícna kole, koloběžce?
Odpovědi vybrané z žákovských dotazníků nost, trpělivost a podporu.
#Ivana Bláhová, vedoucí učitelka MŠ
„Ostopovicemi na zelenou“:
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vepřo, knedlo

... z kompostu
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Nevím, jak u vás doma, ale v naší
rodině se kompostovávalo odjakživa. Snad pětadvacet let nám
vydržela dřevěná kulatina, kterou
jsme v pravidelných intervalech
poponášeli po zahradě tam, kde
bylo zrovna místo. Sestava kůlů,
poskládaná do tvaru pagody, byla
nedílnou součástí zahrady, dokud
kůl po kůlu neztrouchnivěla. Tenhle, pro mne tenkrát nevábný koutek zahrady si maminka střežila
jako oko v hlavě a já, až jsem byla
starší, pochopila, proč. Kde jinde
sehnat za totality kvalitní organické hnojivo? Do čeho sázet muškáty, čím jiným hnojit zeleninu, než
kompostem? Zahradnická hyper
centra nebyla a zkopostovat zelené zbytky ze zahrady a kuchyně
se jevilo tím nejlogičtějším krokem, jak tuto vzácnou pěstební
surovinu získat.

Výstava drobného z ví řect va
V sobotu 18. a v neděli 19. září proběhla u nás již
tradiční výstava drobného zvířectva. Napsat nyní,
že „proběhla“, však není slovesně správné, když
trvala 15 hodin. Během toho času ji navštívilo 804
dospělých lidí, mládež
do 15 let měla vstup volný
a bylo jich tam skoro také
tolik. Základní organizace
Českého svazu chovatelů Ostopovice spolupracuje s okolními organizacemi a soutěží mezi sebou,
kdo má lepší zvířata, což
se hodnotí každý rok
v jedné obci. V letošním
roce byla soutěžní výstavou ta naše a v celkovém
hodnocení jsme obsadili
2. místo za organizací Říčany. Na 3. místě byla ZO
Ořechov a Ivančice obsadily 4. místo. Nejlepší
chovatelé za každý odbor
vždy obdrží pohár. Pro nejlepšího místního chovatele věnoval pohár obecní úřad. Vystaveno bylo
192 králíků, 200 ks drůbeže a 171 ks holubů, mezi
nimiž byly označeny soutěžní kusy. Dále bylo vystaveno také 120 ks exotického ptactva. Zejména

pro děti pak byla zajímavá, vedle bohaté tomboly,
ukázka různých hlodavců, asi 40 ks želv i miniprasátka. U nás se chov prasátek teprve rozbíhá, ale
v západním světě je již rozšířen. Prasátko je nenáročný, čistotný a velmi
inteligentní společník.
Dá se chovat v bytě,
stejně jako na zahradě.
Jsou údajně chytřejší
než průměrný pes a naučí se plnit základní povely. Jelikož mají sklon
k tloustnutí, nesmí se
překrmovat. Dožívají se
asi 15 let.
Nemalou měrou lákal
k návštěvě výstavy i oblíbený burčák, kterého se
tentokrát vypilo přes 300
litrů. Ke konci výstavy již
nebyl, což potvrzuje, že
musel chutnat. Výstava proběhla v pohodě,
k čemuž nemalou měrou napomohlo i velmi příznivé počasí. Kéž by našim chovatelům byla stejně
příznivě jako to počasí nakloněna i místní radnice
a výstavy se i nadále mohly konat jako dosud.
		
#Jaroslav Trávníček

inzerce
Původní kompostiště dávno nemáme, ale kopostujeme dále a rádi. Systém kompostiš dávno není
nevzhledným koutkem zahrady,
nýbrž její chloubou. Vyhloubíte-li
na Marka do kompostu pár olíků
a necháte-li do něho děti nasypat
semínka dýní, čeká vás v létě parádní podívaná. Obrovská masa
pnoucích se lodyh s velkými dlanitými listy vám zakryje vše nevzhledné. Žluté kalichovité květy
zazáří v letním slunci a úroda dýní
na podzim obohatí nejen chvilky
strávené s dětmi u dlabání strašáků, nýbrž i váš jídelníček. Vyzkoušeli jste už někdy zelí z dýně? Přeji
dobrou chu.
#Petra Turečková
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Koupím pozemek v Brně i okolí

Koupím gar á ž

Pokud možno stavební (menší i větší ) • Prosím

kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.

nabídněte. Rychlé jednání.

Tel.: 776 637 839

Ko u pí m r o d i nný d ů m v Brn ě
k by d l e n í – Brno i okraj
(i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 546 220 361

Tel.: 776 809 213

Hledám zahradu kdekoliv
v brně i okolí

ve vlastnictví možno i s chatou. Finance
mám. Tel.: 776 637 839

