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Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
je tu začátek roku 2008 a s ním i příprava rozpočtu,
vytipování akcí, kterým se budeme v letošním roce věnovat, a projekty, které bychom rádi realizovali.
Priority na rok 2008
Před samotnou přípravou rozpočtu vytipovali radní obce priority na rok 2008, neboli investiční akce, které
bychom letos rádi realizovali. Mezi nejdůležitější patří
dokončení akce „Dostavba kanalizace v obci Ostopovice“, což spočívá ve výstavbě nové komunikace na
ulici Uzavřená, která by měla být dokončena do prázdnin. Dále bychom rádi vybudovali část vodovodu na ul.
Lípová a následně postavili chodník ve stejné lokalitě,
připravujeme rekonstrukci budov MŠ a ZŠ, v tomto roce by měl být zpracován projekt jejich rekonstrukce.
V rozpočtu počítáme i s drobným mobiliářem (lavičky
a herní prvek pro děti) a opravou části sběrných hnízd.
Dále bychom rádi projednali studii zklidnění dopravy
s dotčenými orgány a předložili ji zastupitelstvu obce.
Koncepce nakládání s odpady v obci Ostopovice
Možná jste zaznamenali, že zastupitelstvo schválilo
na konci roku 2007 Koncepci nakládání s odpady obce Ostopovice (více viz článek Ambiciózní koncepce
nakládání s odpady). Na realizaci koncepce budeme
žádat o dotaci, poté bude zveřejněna na obecním
webu k podrobnému nastudování. Ke koncepci plánujeme veřejné sezení s občany, ale i řadu dalších
informačních akcí a letáků. Velmi důležité budou pro
nás zejména výsledky ankety, proto Vás prosím o spolupráci s dobrovolníky, kteří budou v dubnu obcházet obec a dotazovat se vás, jak nakládáte s odpady
(samozřejmě anonymně), nicméně pro nás to budou
zásadní údaje nezbytné pro konkrétní nastavení systému odpadového hospodářství. Předem děkuji za vaši
vstřícnost a spolupráci. Cílem celého našeho snažení
je v prvé řadě snížení směsných komunálních odpadů
(tj. odpadů z vašich popelnic), které by ovšem neměly
skončit v krajině, ale naopak být lépe roztříděny. Změna plateb by měla k takovéto činnosti výrazně motivovat, protože by mělo dojít ke změně platby od paušálu
na množstevní platby. Závěrem snad jen zmínka k medializovanému tématu – látkovým plenám. Rozhodně
nikoho nebudeme nutit přejít od jednorázových plenek
k látkovým. Naopak rodičům novorozenců nabídneme
část sady moderních látkových kalhotkových plenek
a hlavně informace o jejich výhodách. Kompletní sada
těchto plenek bude k prohlédnutí v mateřském centru
a rodiče si při vítání občánků budou moci vybrat, zda
chtějí botičky, či částečnou sadu moderních látkových
kalhotkových plenek. Pravdou totiž je, že malé dítě vyprodukuje do dvou let věku tunu směsného nerecyklovatelného odpadu (tj. jednorázových plenek).
Brigáda na Bosonožské
V sobotu 8. března 2008 se uskutečnila v aleji na Bosonožské brigáda. Přišlo cca 60 lidí a za pár hodin se
nám povedlo vyčistit Bosonožskou k nepoznání. Moc
děkuji všem zúčastněným za jejich pomoc a přispění ke krásnější obci. Ty z vás, kteří si navykli vozit na
Bosonožskou odpadky a zbytky ze zahrad, žádám,
aby házeli odpad do popelnice a odpad ze zahrady
do kompostu, na Bosonožskou rozhodně nepatří!!!
V průběhu roku bychom rádi za přispění občanů dosadili do aleje chybějící stromy a umístili v ní lavičky

a odpadkové koše. Příkladem jsou děti z mateřské
a základní školy, kteří dne 19. 3. 2008 vysadily v aleji
dvě třešně. Děkujeme, děti, hlavně ty stromy hlídejte,
aby se měly k světu.
Kanalizace Bosonohy
Komplikace spojené s výstavbou kanalizace v Bosonohách předčily veškerá naše očekávání. Nejen, že
o uzavírce se na Magistrátu města Brna rozhodovalo
až těsně před samotným uzavřením, ale navíc nám
Kordis JmK neoznámil tak zásadní změny v dopravě, které od 11. 3. 2008 nastaly, a jízdní řády, pokud
je vůbec vylepili, se objevily na zastávkách v tichosti
den před změnou. Okamžitě jsme vyzvali Kordis JmK
k nápravě a navrácení spojů na smyčku, které svým
nerozvážným krokem zrušili. O pomoc s dopravní situací jsem požádala i Policii ČR.
Výstavba kanalizace bude probíhat v šesti etapách
a měla by trvat až do srpna příštího roku. Ne vždy
však bude ul. Pražská v Bosonohách plně uzavřená.
Etapa č. 1 by měla trvat do 31. 5. 2008. Podrobnější
informace o jednotlivých etapách a jejich dopadu na
dopravní situaci v obci si vyžádáme jak od MČ Brno
– Bosonohy, tak i od firmy Kordis JmK.
Kolaudace protihlukové stěny v Brně – Starém Lískovci a rozšíření D1
Na konci ledna proběhlo kolaudační řízení protihlukových stěn ve Starém Lískovci. Investor stavby předložil
autorizovaná hluková měření, v nichž nebylo prokázáno překročení stanovených limitů hluku, což je dáno
zejména stanovením D1 jako tzv. staré hlukové zátěže, kde jsou nad rámec povoleny limity hluku 70 dB
ve dne a 60 dB v noci. Jedinou výjimkou, kde nebyly
limity hluku dodrženy, byla budova mlýna, který se sice nachází v našem katastru, ale leží na druhé straně
dálnice v její těsné blízkosti. Obec Ostopovice nebyla účastníkem kolaudačního řízení (obec byla účastníkem pouze územního řízení), přesto jsem uplatnila
dvě zásadní výhrady proti kolaudaci objektu, a sice:
1. při kontrolním hlukovém měření neproběhlo měření ve všech bodech jako při prvním měření před samotnou realizací stavby, k tomu Krajská hygienická
stanice Jmk, která je účastníkem řízení a odpovídá za
ochranu občanů před hlukem uvedla, že kontrolní měření je pro ni dostačující a neprokázalo hladiny hluku
překračující normu.
2. s ohledem na to, že u bývalého mlýna došlo k překročení limitů hluku, požadovala jsem, aby byla investorovi uložena povinnost provedení nápravných opatření. V tomto bodě mi bylo vyhověno a ŘSD musí do
30. 6. 2008 provést taková protihluková opatření, aby
byly splněny limity hluku v daném objektu.
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení k rozšíření dálnice D1
na šestipruhové uspořádání, již v této fázi trvám na
maximální ochraně občanů obce a v úseku dálnice
mezi obcí Ostopovice a Brnem – Starým Lískovcem
požaduji sedmimetrové protihlukové stěny na obou
stranách dálnice nahoře se zaklopením a šestimetrovou protihlukovou stěnu uprostřed tělesa mezi oběma
směry s tím, že všechny budou pohltivé. Stávající protihluková stěna ve Starém Lískovci (pouze částečně
pohltivá) bude odstraněna.
#Zuzana Benešová, starostka obce

OZNÁMENÍ
ČESKÉ POŠTY
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Česká pošta žádá obyvatele obce Ostopovice o řádné označení
domovních schránek a zvonků
jmény adresátů, kteří na uvedené
adrese bydlí a kterým se má doručovat pošta. Dále žádá o fungující
zvonky a schránky dostatečně
velké a v dobrém technickém stavu, znesnadňující krádeže zásilek.
Prosí dodržet termín do konce
měsíce března. Česká pošta může
pozastavit doručování do domů,
které nesplňují uvedené požadavky. Takové opatření však není ani
v zájmu pošty, ani v zájmu obyvatel domu, proto doufáme, že adresáti vyjdou vstříc a přispějí tak ke
zlepšení poštovních služeb.

Statistické údaje

2007

K 31. 12. 2007 bylo v Ostopovicích evidováno 1 406 občanů
(z toho 722 žen a 684 mužů).
V roce 2007: 10 spoluobčanů
zemřelo (7 žen, 3 muži) • 12 dětí se narodilo (6 děvčat, 6 chlapců) • uskutečnilo se 11 sňatků •
2 manželství byla rozvedena • 2
spoluobčanky a 2 spoluobčané
ovdověli • k trvalému pobytu se
přihlásilo 34 občanů a z obce se
odhlásilo 15 občanů. Nejstarší občanka je ve věku 96 let a nejstarší
občan ve věku 91 let. Obec má
404 čísel popisných.

INFORMACE
REDAKČNÍ RADY
Vážení čtenáři, cílem vydávání
Ostopovického zpravodaje je informovat Vás o dění v naší obci,
o tom, co se zde událo, a také
o tom, co se chystá. Chtěli bychom, aby se na stránkách zpravodaje psalo o všech „radostech
i strastech“ života v Ostopovicích. Proto apelujeme na Vás,
čtenáře, abyste neváhali a psali
do zpravodaje o událostech nebo problémech, o nichž by podle
Vás měli být informováni i ostatní
občané Ostopovic. Zpravodaj vychází čtyřikrát za rok a uzávěrka
jednotlivých čísel je vždy na konci
února, května, srpna a listopadu.
Přivítali bychom i zájemce o pravidelnou práci v redakční radě
zpravodaje. V neposlední řadě poskytuje obecní zpravodaj prostor
pro Vaše inzeráty, nabídky prací
a služeb pro naše občany. Své
příspěvky a žádosti o uveřejnění
inzerátu můžete odevzdávat na
obecním úřadě Ing. Radce Švihálkové, nebo je můžete posílat
i elektronickou poštou na adresu
evidence@ostopovice.cz.
# Redakce

VÝPIS USNESENÍ ZE Z ASEDÁNÍ Z ASTUPITELST VA OBCE
7. ZASEDÁNÍ ZE DNE 17. 12. 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
SCHVALUJE:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Milenu Dejlovou a Jana Kubíčka
• navržený program zasedání zastupitelstva
• Koncepci nakládání s odpady obce Ostopovice
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, výše poplatku činí pro občany s trvalým pobytem v obci 500,- Kč a pro rekreační objekty 250,- Kč
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 069/07 – Rozšíření kanalizační sítě v obci Ostopovice
• změnu ceny vodného a stočného – zvýšení DPH na
9% od 1. 1. 2008
• Rozpočtové opatření č. 5/2007
• Rozpočtové provizorium na rok 2008
• prodej obecního pozemku p.č. 20/11 a 20/12 v k. ú.

Ostopovice manželům J. a J. Mynářovým
• Zadání změny č. II ÚP obce Ostopovice – lokalita
Podskalí
• Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku p.č.
1592 a 1598 v k. ú. Ostopovice
• zvýšení platby za službu TKR na r. 2008 na 600,- Kč
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE BERE NA
VĚDOMÍ:
• usnesení z jednání rady obce ze dne 1. 10., 15. 10.,
29. 10., 12. 11. a 28. 11. 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
NESCHVALUJE:
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, výše poplatku činí pro občany s trvalým pobytem v obci 480,- Kč a pro rekreační objekty 250,- Kč.

1. ZASEDÁNÍ ZE DNE 13. 3. 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
SCHVALUJE:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Jitku Breinekovou a Jana Kubíčka
• navržený program zasedání zastupitelstva
• cenu vodného + stočného na období 4/2008 – 3/
2009 ve výši: vodné – 20,58 Kč/m3 bez DPH, stočné
– 24,10 Kč/m3 bez DPH.
• Výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2007
• Hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, p. o., za
rok 2007, který činí 101.444,55 Kč, a souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu p.o., z něhož
budou pořízeny výškově nastavitelné lavice a židle
• celoroční hospodaření bez výhrad
• rozpočet obce na rok 2008 dle zveřejněného návrhu ze dne 26. 2. 2008
• směnu obecních pozemků s pozemky nabídnutými
panem Soustružníkem p.č. 1437/3, 1438/4, 1436/6
a 1439/3 v k. ú. Ostopovice za pozemky ve vlastnictví obce p.č. 1442/1, 1447/3, 1447/5, 1450/3 a 1480/8
v k. ú. Ostopovice
• prodej pozemku p. č. 1592 v k. ú. Ostopovice Bo-

humilovi a Bohuslavě Rampulovým, bytem Dillingerova 24, Brno dle jejich nabídky ze dne 4. 3. 2008
• prodej pozemku p. č. 1598 v k. ú. Ostopovice p. Milanu Kedovi, bytem Osvobození 3, Ostopovice dle
jeho nabídky ze dne 6. 3. 2008
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
BERE NA VĚDOMÍ:
• usnesení z jednání rady obce ze dne 14. 1., 28. 1.,
11. 2., 25. 2. 2008
• předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou
činnost na rok 2008
• Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
Ostopovice za rok 2007
ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
NESCHVALUJE:
• udělení výjimky z dopravního značení tj. povolení
vjezdu vozidel nad 3t z důvodu možného poškození
nového kanalizačního řadu
• sepsání dohody o vzájemné úpravě vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komunikací a vzniku škod na komunikacích mezi Obcí
Ostopovice a Ing. Leonou Novotnou.
Úplné znění usnesení najdete na www.ostopovice.cz
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková

K ALKULACE NÁKLADŮ NA VODNÉ A STOČNÉ, ROK 2008 (CENY JSOU BEZ DPH)
Vodné (Vo)

Předp. náklady r. 2008/Kč

Stočné (St)

Předp. náklady r. 2008/Kč

Provozovatel

420 000

Provozovatel

270 000

Analýzy

70 000

Platba BVaK

805 000

El. energie

150 000

El. energie

Opravy, údržba

490 000

Opravy, údržba

310 000

Ostatní služby

10 000

Úroky z úvěru

93 000

Celkem zaokr.

1 346 000

Celkem zaokr.

1 576 000

Náklady na Vo

20,58

Náklady na St

24,1

Cena VO s DPH

22,43

Cena St s DPH

26,27

3 000

Počítačové kurzy pro starší 50+
Chcete se naučit pracovat s počítačem, psát známým
či rodině e-maily? Pro zájemce připravil Obecní úřad
Ostopovice ve spolupráci s občanským sdružením
Ženy50 počítačový kurz pro úplné začátečníky.
Kurz je určen především pro občany ve věku nad 50
let. Je koncipován tak, aby se zájemci postupně nau-

čili základy obsluhy PC, psaní textů, hledání na internetu a posílání e-mailů. Bude probíhat od 8. dubna,
každé úterý od 17.00 hodin v místní škole.
Přihlášky a informace u Ing. Radky Švihálkové na
tel. 547 211 381 nebo u Mgr. Věry Janákové na tel.
547 246 485.
#Mgr. Věra Janáková

OD adventu po Tři krále
konal těsně před svátkem Tří králů,
zahajovaly ho děti oblečené do kostýmů králů a zazpívaly píseň „My
tři králové jdeme k vám“. Na konci
koncertu jsme se všichni rozloučili
koledou „Narodil se Kristus Pán“.
BETLÉMY
Nesmíme zapomenout ani na výstavu - v naší kapličce byl o vánočních svátcích vystaven starobylý
betlém. Bylo by dobré, kdyby se
i konání vánoční výstavy stalo
v naší obci tradicí.
PLES
Další tradiční akcí byl ples obecního zastupitelstva, který se konal
19. ledna 2008 v naší sokolovně.
Tentokrát nás po celý večer provázela kapela pana Opršála v rytmu
různých tanečních žánrů. Přivítali
jsme také mladé tanečníky, kteří
nám předvedli krátké předtančení.
Vedle občerstvení a dobré zábavy
li u dobrého vínka a odnést si do byla lákadlem také bohatá tombosvých domovů vánoční atmosféru. la – všem sponzorům za příspěvky
do tomboly děkujeme.
KONCERT V KAPLI
#Marcela Liptáková
V sobotu 5. ledna 2008 přijal naše
pozvání pěvecký soubor mladých
vysokoškoláků z Brna Vox Iuvena- Informace o Tříkrálové sbírce
lis. Tento vánoční koncert, který si v roce 2008
pro nás připravili, se konal v naší V tomto roce chodilo opět 5 skukapličce. Slyšeli jsme různé vánoč- pinek koledníků a vybralo se
ní písně z celého světa, ale i na- 41.530,– Kč (vloni 42.627,– Kč).
koled z různých krajů, v různých še koledy, které jsme si zazpívali Všem dárcům a organizátorům pa# Redakce
nářečích, za doprovodu kapely všichni. Protože se tento koncert tří velký dík.
VÁNOČNÍ STROM
Na začátku doby adventní, 2. prosince 2007, jsme se sešli u naší
kapličky, abychom opět po roce
rozsvítili vánoční strom. Po úvodním slově P. Tomáše Mikuly vystoupily naše školní děti s malým
kulturním programem. A poté už
všichni čekali na slova paní starostky „Stromečku, rozsvi se!“
Pak následovala volná zábava,
děti dostaly perníčky a prskavky
a vesele pobíhaly kolem vánočního stromu. Dospělí zase postáli
se svařeným vínem a povídali si.
KONCERT V SOKOLOVNĚ
V sobotu 15. prosince 2007 následovala další kulturní akce. Tentokrát v sokolovně vystupovaly
soubory Javorník a Ostopovčáci.
Po slavnostním zahájení začalo
vystoupení Ostopovčáků směsí

Hájek. Ženy byly oblečeny v halence zvané „krizetka“ a proužkované
sukni a muži měli bílé košile, vesty
a černé kalhoty. Toto vystoupení
připravovali manželé Pacalovi necelé 2 měsíce. Program byl velmi
pestrý a pěkný. Po něm následovalo vystoupení souboru Javorník
plné koled a písní na přání. Všichni
si mohli zazpívat, posedět s přáte-

L I T E R Á T I N A Š Í Š K O LY
POPIS KLAVÍRU
Pro tento popis jsem si vybrala hudební nástroj – klavír. Je ve tvaru
kvádru a má hnědou barvu. Je vysoký asi metr a půl, vpředu na desce jsou klávesy, uvnitř jsou struny,
které hrají pomocí kladívek. Uvnitř
klavíru jsou i kolíčky na ladění. Dole pod klávesami jsou tři pedály,
první je na měnění tónu, druhý na
tlumení a ten třetí prodlužuje tón.
Klavír může doprovázet i jiné nástroje, jako je třeba flétna.
#Klára Komárková, 4. ročník
POPIS NAŠÍ TŘÍDY
Naše třída má jediná počítače a televizi. Má také rádio s hodinami. Je
tu šest lavic, ale nás je ve třídě jen
jedenáct. Jsme spojení s pátou třídou, protože jsou jen čtyři. Máme
tady také pohovku, na kterou si
můžeme o přestávce lehnout. Jsou
tu dva balóny, na kterých můžeme
sedět v hodině. Na zdi máme plno
pomůcek, například slovní druhy
nebo tabuli násobků. Nad počítači
visí nástěnka na naše výtvory z výtvarné výchovy. Na protější stěně
je nástěnka s anglickými obrázky.
Naše třída se mi líbí.
#Tereza Kuklová, 4. ročník
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITEK

Můj nejkrásnější zážitek je z Českého ráje. Po příjezdu jsme promýšleli plány na celý týden a šli se
vykoupat do bazénu. Ráno jsme se
probudili a šli na hrad Kost. Byl to
pěkný hrad, protože nám o něm
pán všechno řekl a ukázal sokolnické ptáky. Třetí den jsme jeli na
Hruboskalsko, kde byly skály a také zámek s rozhlednou. Skály byly
krásně vytvarované do pěkných
tvarů. Další den byl v plánu kopec
Kozákov. Po cestě na Kozákov
jsme našli pár hub a na kopci sledovali parašutisty. Pátý den jsme
jeli na zámek Sychrov. Měl velkou
zahradu a také mnoho místností.
Předposlední den jsme byli na Prachovských skalách, kde jsme viděli
Prachovskou jehlu. Poslední den
jsme se chystali jen na odjezd. Byly
to moje nejkrásnější prázdniny.
#Tomáš Krejčík, 5. ročník
POPIS SKATEBOARDU
Miluji jízdu na skateboardu. Je to taková dřevěná deska, která má různé velikosti. Na horní ploše je daný
grip, který je vlastně jako smirkový
papír. Slouží k ollie (skok), nebo
když máte mokré boty, aby vám
tam držely. Dále pod deskou jsou
trucky, na kterých drží kolečka. Mu-

sí být použita kvalitní deska, aby se
daly dávat grindy a na truckách jde
dělat 50-50. Pokud trénujete, jdou
dělat na skejtu různé triky, například kicflip, heelflip, backflip, frontflip. Tyto triky jdou dobře na malých
rampách. Na velkých rampách se
jmenují air triky. Jsou to například
triky japan, indy, airwalk, madona.
Skejt má různý design a značky
například Blind, Element, Girl, Adio
a další. Je to hodně nebezpečný
sport a návykový životní styl.
#David Řičánek, 5. ročník
O TŘECH OBRECH
Bylo, nebylo, jedno království.
V tom království byla jedna chaloupka. V té chaloupce žila jedna
holka a kluk. Královi se na hradě
usadili tři obři. Král dal vyhlásit, kdo
ho zbaví obrů, dostane odměnu.
Tak se holka a kluk přihlásili, že obry skolí. Šli za kouzelníkem, aby jim
poradil. Kouzelník jim dal duhovou
kuličku. Děti šly na hrad za obry.
Vytáhly kuličku a obři jak ji uviděli,
chtěli si hned hrát a tak děti zjistily,
že nejsou zlí, ale jen si chtějí hrát.
Tak na hradě zůstali všichni i s králem. Obři všem okolo pomáhali
s těžkými pracemi a potom si hráli.
#Natálka Hanušová, 2. ročník

Velikonoce,
POHYBLIVÉ SVÁTKY
Velikonoce, svátky umučení
a vzkříšení Ježíše Krista, který je
také nazýván Beránkem Božím na
znamení čistoty a nevinnosti, jsou
základním křes anským pohyblivým svátkem. Ty ostatní se odvozují od data velikonoční neděle.
Způsob určení data křes anských
Velikonoc byl stanoven na ekumenickém koncilu v roce 325 za
papeže Silvestra. Podle církevní
historie připadlo utrpení Kristovo
na dobu, jež následovala po jarní
rovnodennosti, a současně mu
předcházel jarní měsíční úplněk.
Toto pravidlo bylo vzato za základ
a velikonoční neděle se slaví vždy
první neděli po prvním jarním úplňku, tedy v rozmezí od 22. března
do 25. dubna. Za první jarní den
byl pevně stanoven 21. březen,
i když se nemusí vždy shodovat
s astronomickým výpočtem jarní
rovnodennosti, která může být až
o dva dny dříve nebo později. Připadne-li tedy úplněk na 21. března
a tím dnem bude sobota, následující neděle 22. března bude nedělí
velikonoční a je to nejkrajnější
termín. Další pravidlo stanoví, že
nejzazší datum Velikonoc je 25.
dubna. V případě, že by první
jarní úplněk připadl na 19. dubna
a tento den byla neděle, vyšlo by
datum Velikonoc až na 26. dubna.
Protože to není přípustné, přesouvá se úplněk o den zpět – na 18.
dubna – a velikonoční neděle se
slaví již 19. dubna. Ve 20. století
tento případ nastal v roce 1981.
Astronomický výpočet okamžiku
měsíčního úplňku pochopitelně
přesunout nelze, ale určení církevního měsíčního úplňku je v podstatě administrativní záležitostí,
a tak jej lze i administrativně přesunout. Ještě dodatek o dalších
pohyblivých církevních svátcích.
Masopustní veselé období trvá
od svátku Tří králů, tj. od 6. ledna,
do úterý před Popeleční – škaredou středou a všeliké radovánky
a plesání bývalo, a někde bývá
i dosud, zakončeno maškarním
rejem a pochováním basy. Postní
období začíná Popeleční středou
a trvá 6 týdnů – 6 nedělí, z nichž
každá má své pojmenování – Černá, Pražná, Kýchavá, Družebná,
Smrtná a Květná. Pak následuje
neděle Velká (velikonoční). Další
pohyblivé křes anské svátky navazují takto: Nanebevstoupení Páně připadá na 40. den a Svatodušní svátky – Letnice na 50. den po
Velikonocích. Svatodušní svátky
zakončují v liturgickém roce velikonoční období. Na 60. den po
Velikonocích připadá ještě svátek
Těla a krve Páně (Boží tělo).
#Jaroslav Trávníček
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Jmenuji se Jiří Švihálek, je mi 18 let, jsem občanem naší vísky a od svých 15 let jsem propadl kouzlu horolezectví. Jako snad všechny
začátky, i ty moje nebyly zrovna lehké. Jen pomalu a stěží jsem si hledal kamarády na lano,
s kterými jsme postupně začali podnikat čím
dál tím náročnější a odvážnější výstupy.
Horolezectví je rozmanitým sportovním odvětvím, leze se po všem, od umělých stěn, balvanů, skal až po ledy a horské stěny. A právě
horské stěny jsou mojí disciplínou číslo jedna.
Hory mám ze všeho nejradši, miluji je a cítím se
Švýcarsko – Bergell

JIŘÍ ŠVIHÁLEK

jistotou. S jistotou těžko uvěřitelnou vzhledem
k tomu, že ten cíl v dálce je stejně tak nejistej
a neurčitej, jako jímavej a krásnej. Tak pojte
taky, s klapkami na očích plnit své sny, tam někde uvnitř na to máte!
Hory, pro někoho nic neříkající hromady kamení, pro někoho místa, do kterých po celý život
vkládal svou veškerou vášeň, ale i sílu a touhu,
ač často nenaplněnou. Lidé, kteří se naučili
(nebo už to měli v sobě?) vnímat řetězce rozeklaných štítů po svém. Lidé, kteří se horami nechali inspirovat a na vlnách vlastních sladkých
představ opouštěli šedý svět starostí a rutiny
a zamířili nekompromisně do hor. Lidé, kterým
bylo houby po všech společenských konven-

Slovensko – Vysoké Tatry

Švýcarsko – Biz Badile
v nich š astný.
Jako každý sport je i lezení organizované,
avšak ne tolik jako jiné sporty. To, že například
v horách žádné závody neexistují, snad ani
nemusím zdůrazňovat. Ovšem oddíly a tréninkové soustředění máme také. Nedávno jsme
s kamarády založili vlastní oddíl, Teslu Brno.
Můj článeček je jakýmsi univerzálním pohledem na jakoukoliv lidskou činnost, kterou člověk dělá s radostí, láskou a vášní.
HORY, LÁSKA I PROKLETÍ
Hory a lezení je jediná věc v mém dosavadním životě, kterou jsem si opravdu jistej! Tahle
cesta, ač není zrovna zametená, si razí dráhu
životním časoprostorem s dosud nepoznanou

cích, sociálních jistotách, spotřebě a lopotěním
se po hmotných statcích. Před očima měli své
vlastní sny, a hlavně v ně věřili a nenechali si je
vzít! Někteří došli daleko, někteří ještě dál, ale
hlavně žili tím nejopravdovějším a nejplnějším
životem, fyzicky, emocionálně i duchovně.
Kdo z těch, kteří už okusili volání a vábení hor,
prožili už východ i západ slunce na horách,
ten nekonečný boj noci s rozedněním, viděli
štíty barvící se do ruda, zurčící potůčky z tajícího sněhu, bojovali ve stěně a zakusili ledové
pohlazení noci, kdo z nich by se nechtěl také
zařadit do té řady jmen, do té vybrané společnosti š astných?
Jdeš sám tím neskutečně prudkým hangem,
pod boty skřípe přemrzlý sníh a před tebou
roste ta tvoje Stěna. Nabývá obludných rozměrů a kdesi nad hlavou zase jednou vítězí den

inzerce
TENISOV Ý KLUB BOSONOHY
hledá

SPRÁVCE TENISOVÉHO AREÁLU
S NÁSTUPEM OD DUBNA 20 08
( VHODNÉ I PRO DŮCHODCE )

Informace: p. Kříž 547 227 131, Ing. Červený 724 771 339
www.tkbrnobosonohy.cz

nad nocí, světlo nad tmou. Štíty všude okolo se
pnou vysoko k nebesům a na samém vrcholku
se třpytí poslední zbytky sněhu, zase už olizované slunečními paprsky.
Ty hory okolo už miliony let vzdorují přírodním
živlům, tak jak to te zkoušíš i ty. Jenže ony
stále hrdě stojí a jen tak se nevzdají, mezitím
co ty se choulíš v bivaku a foukáš do žáráku
svůj teplý dech. Takže konečně víš, jak malinkej vlastně jsi! A tam dole, ten ledovec, ten už
taky sakra něco pamatuje a důstojně sjíždí dolů
údolím… Oči kloužou tím nekonečným prostorem a hlava se točí (únavou nebo úžasem?).
A pak někde vysoko na štandu dostaneš konečně ten pocit: už dobře víš, že jsi tu správně, že patříš právě sem, prostě cítíš, že jsi ve
správnej čas na správným místě. Jakoby jsi
zrovna dosadil do mozaiky poslední perfektně
pasující díl. A taky víš, že už v tom vězíš až po
uši, v horolezectví. A otěže svýho života právě
v tuto chvíli třímáš pevněji než kdy dřív, a nikdy
už je nechceš popustit.
Vylezeš poslední délku té mrazivé severní stěny, dotknou se tě první paprsky a ty cítíš ten
vděk. Nevíš, komu být vděčnej. Horám, sobě,
nebo prostě osudu? Jsi vděčnej, že jsi zas tady,
v místech nejmilejších a děkuješ, že můžeš zas
a znovu sledovat to divadlo, co hraje svět a režíruje sám život. A když se zamyslíš, pochopíš,
že i ty v něm máš právě tu svou roli. Jaká je, je
vedlejší, stačí, když se líbí jen a jen tobě.
Hory ale nejsou jenom to, je to třeba i nekončící kolotoč stesku, doma po horách, v nepohodlí a pod tíhou odpovědnosti v horách zas
po domově. Je to i mučivá povinnost napřed
vydělat prachy a teprve potom zas vyrazit. Jak
jen k čertu z toho ven?! To ještě asi nikdo nevykoumal. Začal jsi s fe áctvím, počítej s abs áky… A přitom všem někde daleko vzadu
v hlavě, v zaprášené skříni podvědomí, neustále tušíš, že hory si svou daň umí z vteřiny
na vteřinu setsakra tvrdě vybrat, že neodpouští
a nezapomínají. Když se jim jednou upíšeš, už
nenalezneš cestu zpět (tu ale většinou nikdo
z nás nehledá´).
A pak přijde ten den, kdy tak i tak budeš muset
zaplatit. Ale ty na to už budeš připravenej. Budeš sedět v houpacím křesle, mít už šedivé vlasy a tušit, že úrazy, dřina a nespočet těžkých
nocí se projeví. Pravděpodobně budou i ty
proklatý kapsy prázdný. Ale ve své hlavě budeš
hledat jak ve špíži těch nejlepších vzpomínek.
Až zavřeš oči, budeš vědět, že to stálo za to.
Svůj čas jsi dobře využil…

Závěrečný účet roku 2007
PŘÍJMY

SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

Daňové příjmy

Nabídka
R O Z P O Č E T A J E H O PL N Ě N Í

SKUTEČNOST

9 741 300

10 842 791

Nedaňové příjmy

276 000

504 385

Kapitálové příjmy

50 000

40 800

3 772 700

3 803 118

13 840 000

15 191 094

Přijaté dotace
Příjmy celkem před konsolidací
Konsolidace příjmů (převod mezi úč t y)

30 416

Příjmy celkem po konsolidaci
VÝDAJE

13 840 000
SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

15 160 678
SKUTEČNOST

Běžné výdaje

6 791 500

5 982 950

Kapitálové výdaje

9 832 500

8 825 785

16 624 000

14 808 735

Výdaje celkem před konsolidací
Konsolidace výdajů

30 416

Výdaje celkem po konsolidaci
FINANCOVÁNÍ

16 624 000
SCHV. ROZPOČET

Prostředky minulých let
Splátky půjčky SFŽP
Splátky úvěru KB a půjčky SFŽP
Financování celkem

14 778 319
SKUTEČNOST

3 840 000

673 642

-96 000

- 96 000

-960 000

-960 000

2 784 000

-382 358

Obec provedla během roku 5 rozpočtových opatření, která byla průběžně schvalována ZO.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2007:

přebytek 4 416 720,16

Výsledek hospodaření HČ k 31. 12. 2007:

přebytek

365 041,83

Zůstatky na účtech u KB k 31. 12. 2007
• Běžný účet

6 249 574,06

• Účelový účet (na kabel. tel.)

14 272,38

• Účet hospodářské činnosti

1 157 274,45

• Účet přijatých dotací

2 234 599,72

Úvěr u KB Brno-venkov (úvěr poskytnut KB ve výši – 7 081 000 v r. 2004 )

3 801 000,00

Půjčka u SFŽP (výše dosud nesplacené půjčky ve výši – 559 200 v r. 2005)

271 200,00

Finanční majetek na podílových listech

4 555 704,98

• Inves. společnost ČSOB, Bond mix

1 571 289,55

• IKS KB, Peněžní trh

264 818,31

• Spořitel. inves. spol., Sporobond

2 719 597,12

Přijaté dotace celkem

3 550 000

• Neinvestiční dotace na úroky z úvěru

150 000,00

• Investiční dotace z KrÚ JMK

3 400 000,00

Údaje jsou uváděny v Kč

Zpracovala: M. Jelínková

inzerce
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ

KOUPÍM GAR Á Ž

Pokud možno stavební (menší i větší)•Prosím

kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.

nabídněte. Rychlé jednání.

Tel.: 776 809 213

Tel.:776 637 839

KO U PÍ M R O D I N N Ý D Ů M V B R N Ě
K BY D L E N Í
(i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 546 220 361.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ
ve vlastnictví možno i s chatou. Finance
mám. Tel.: 776 637 839

Knihovny

Zajímavosti o knihovně
Víte, že v roce 2007
´• bylo v knihovně zaregistrováno
133 čtenářů, z toho 31 čtenářů do
15 let?
´• ve fondu knihovny bylo celkem
5 345 svazků, z toho 1 272 svazků
naučné literatury, 4 073 svazků
beletrie a 9 titulů časopisů?
• činil přírůstek nových knih 199
svazků?
• do knihovny přišlo 1 191 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 6 650
svazků knih a časopisů?
• obecní knihovna je otevřena
každou středu od 14 do 18 hodin?
Některé z nových titulů knih
Beletrie pro dospělé:
Adámková, Š.: Svítání. Život s brilianty
Allen, W.: Čirá anarchie
Archer, G.: Barmské dědictví
Carroll, S.: Pokoj milenců
Formanová, M.: Trojdílné plavky
Francková, Z.: Manžel je také člověk
Frýbová, Z.: Milostí prezidenta
Gordon, R.: Doktor na moři
Hachfeld-Tapukai, Ch.: S láskou
lvice. Jak jsem se stala ženou
samburského válečníka
Hilliges, I. M.: Volání Afriky
Hosseini, K.: Lovec draků
Kmenta, J.: Kmotr Mrázek
McEwan, I.: Pokání
Murakami, H.: Afterdark
Procházková, L.: Narušitel
Rosnay, T.: Klíč k minulosti
Stout, R.: Jen přes mou mrtvolu
Swift, G.: Zítřek
Shariff, S.: Závoj strachu
Šulc, J.: Dva proti Říši
Winsor, K.: Poutníci
Winter, A.: Cit pro vraždu
Naučná literatura pro dospělé:
Bohlmann, F.: Vaříme při revmatismu
Hora-Horejš, P.: Toulky českou
minulostí 11
Kielbusová, M.: Lampy a plovoucí
svíčky z parafínu
Mašek, P.: Na chromovaném koni
z Milwaukee
Mykiska, M.: Jižní Amerikou
Pedevilla, P.: Papírové dekorace
na stůl
Rohál, R.: Jana Brejchová, sestra
Hany
Velká kniha vánoční
Beletrie pro děti a mládež:
Brezina, T.: Město přízraků
Drijverová, M.: Kouzelná píš´alka
Friedrich, J.: Čtyři a půl kamaráda
a matikářovy plavky
Harrison, L.: Dívčí parta
Holmberg, A.: Detektiv Sventon
na poušti
Hulpach, V.: Příběhy ze Shakespeara
# Libuše Pálková
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Rozpočet obce Ostopovice na rok 2008 (v tisících Kč)
VÝDAJE
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

4

2 340

Zalesnění skládky

15

Sběr a svoz komunálního odpadu

971

Daň z příjmu FO ze samostat. výděl. čin.

900

Silnice – komunikace Uzavřená

2 291

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

393,5

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

155

Chodníky – na ul. Lípová

1 110

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

25

Daň z příjmu PO

2 600

Provoz veřejné silniční dopravy – IDS

Daň z přidané hodnoty

3 900

Bezpečnost silničního provozu

125

Osobní asistence, pečovatelská služba,
podpora samostatného bydlení

Daň z nemovitosti

370

Pitná voda – vodovod na ul. Lípová

950

Požární ochrana

Poplatek za likvidaci komunál. odpadu

730

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly

448

Zastupitelstvo obce

Poplatek ze psů

28

Činnost místní správy – včetně kanalizace
a vodovodní přípojky budovy OÚ

Poplatek za užívání veřejného prostranství

5

Vodní díla v zemědělské krajině

Poplatek ze vstupného

1

Základní škola – rekonstrukce

Poplatek z ubytovacích kapacit

2

Činnosti knihovnické

Poplatek za provoz. výher. hrac. přístrojů

20

Ostatní záležitosti kultury – kronika

Odvody výtěžku z provozování loterií

20

Rozhlas a kabelová televize

40

Ostopovický zpravodaj

Správní poplatky
Dotace ze státního rozpočtu
Činnosti knihovnické

250,1
1

Kultura, církve a sdělovací prostředky
Těl. činnost – umělý povrch hřiště

83

15

Pojištění – budovy

20

VÝDAJE CELKEM

15 274

6
102,3
65
211,3
500

ROZPOČET OBCE PRO ROK 2008
Finanční prostředky minulých let

49

Využití volného času dětí a mládeže

59

Splátky půjčky SFŽP

0,5

Ostatní zájmová činnost a rekreace

16

Splátky úvěru KB

Zájmová činnost v kultuře

90

Nebytové hosp. – víceúčelová budova

65,2

Příjmy z pronájmu pozemků

30

Veřejné osvětlení

360

Činnost místní správy
Příjmy z úroků KB

5
20

Pohřebnictví
Územní plánování

200
675

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Střípky z výstavy
Vážení spoluobčané, není to tak dávno, co naše obec slavila významné výročí – 770 let od
první písemné zmínky o obci. Mnozí z vás se
přišli podívat na výstavu, která byla k tomuto
výročí připravena. Chceme vám připomenout
– tentokrát v nově zahájené pravidelné rubrice – jednotlivé části výstavy. Věříme, že vás
takto zprostředkovaná informace zaujme.
# Redakce
PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ OSTOPOVIC
Naše obec Ostopovice se nachází na Bobravské vrchovině. Její vhodný přírodní terén lákal
již pravěkého člověka k osídlení katastru obce
od nejstarších dob.
Archeologická činnost v Ostopovicích je spojena se jmény Jaroslav Mikulášek, který převážnou část sbírky prodal do Národního muzea
v Praze. Dále Richard Klíma, který sesbíral
sbírku kamenných předmětů, a Jiří Neustupný
z Národního muzea. Poslední archeologický
výzkum byl vyvolán v roce 1970 výstavbou rodinných domků na ulici Branky, kde pod vedením Moravského zemského muzea v Brně se
našly a byly zachráněny hroby kultury zvoncovitých pohárů.
V rámci obce Ostopovice je zaregistrováno 7
archeologických lokalit. Stopy osídlení jsou
prokazatelné z období mladého paleolitu, z neolitu (kultura s lineární keramikou a moravskou
malovanou keramikou), z eneolitu (jevišovická

FINANCOVÁNÍ CELKEM

4 673,4
-96
-960
3 617,4

20

Komunální služby a územní rozvoj
Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj

11 656,6

955
1 701,9

Služby peněžních ústavů

Inzerce Ostopovický zpravodaj

100

17,8

110
3 704

Rozhlas a televize

Příjem za tříd. odpad, pronájem kont.

3

20

1

Z p r a c o v a l a : M g r. Z u z a n a B e n e š o v á ,
I n g . L a d i s l a v P o l c a r, M a g d a J e l í n k o v á
Schváleno
zastupitelstvem obce 13. 3. 2008
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Pravěké osídlení Ostopovic

kultura a kultura zvoncovitých pohárů), z doby
bronzové (kultura velatická a popelnicových
polí), z doby halštatské a laténské.
Na území obce byly objeveny ojedinělé nálezy
keramiky, kamenných nebo kovových předmě-

tů a mincí. Dále pozůstatky sídliš a pohřebiště
s hroby obsahujícími bu kostrové, nebo žárové pohřby.
Nálezy objevené na území Ostopovic jsou
uschovány ve sbírkách Moravského zemského
muzea v Brně a v Národním muzeu v Praze.
# Připravila Mgr. Věra Janáková

Názory občanů´ Občanská obslužnost v obci
Domníváte se, že je občanská obslužnost v naší obci pro její obyvatele (zejména důchodce)
dostatečná?
Tato řečnická otázka implicitně předpokládá
zápornou odpově. Dovolím si ji – a to ne poprvé – dále rozvést. Předesílám, že mne k této odpovědi v žádném případě nevede žádné
„kverulantství“, ale velmi závažné důvody.
Dobře fungující a cenově dostupná autobusová doprava – možnost nákupu potravin na
úrovni samoobsluhy v centru obce – zajištění
lékařské péče – to jsou dle mého názoru atributy spokojeného života obyčejných lidí. Zdá
se mi, že tyto základní požadavky na důstojný
lidský život jsou v naší obci dlouhodobě nedostižnou metou. A navíc, nejen že nepozoruji snahu tyto problémy řešit voleným místním
zastupitelstvem, ba dokonce vidím tendenci je
i obcházet.
V publikaci vydané k 770. výročí Ostopovic
(vydala obec Ostopovice r. 2007 u příležitosti oslav) není např. za anotovaný „zajímavý moment“ ze života obce v roce 2004
(str. 26–27) považován zánik MHD ve vesnici
a jeho nahrazení dopravním systémem IDS,
čímž byli občané výrazně poškozeni (více než
stoprocentním navýšením jízdného za jízdu
v autobusech nevhodných pro příměstskou
dopravu).
V téže publikaci ve výčtu zajímavých momentů roku 2003 nebyl uveden zánik všem prospěšné samoobsluhy v centru obce (stalo se
tak na podzim roku 2003), která byla posta-

vena občany v akci Z (svépomocí), ale naopak její vznik r. 1976 je charakterizován jako
„zvýšený komfort v nakupování“ (str. 17), jejž
si patrně občané Ostopovic nezaslouží? Důsledkem absence tohoto „komfortu“ jsou pak
např. lednice přeplněné zmraženým chlebem
a houskami, nebo čerstvé pečivo se stalo
nadstandardem v běžném denním režimu.
Velkou pochvalu si zaslouží alespoň malý obchod Smíšenka pana Davida Štěpánka téměř
na konci obce, který je však pro mnohé staré
občany bydlící na opačné straně vesnice těžko dostupný.
V brožuře je též zmínka o připravovaném připojení obce Ostopovice k Brnu ve volebním
období 1977–1980, k němuž nedošlo (str. 17).
Toho lze jen litovat, anebo snad iniciovat obecní referendum, v němž by se občané mohli
k této problematice dnes svobodně vyjádřit.
Dle mého názoru lpět na patriarchálním způsobu života na venkově (ve stylu ruralistického
kréda „venkov jedna rodina“) je ideál z 19. století, který těžko snese konfrontaci s dnešním
životním stylem a jeho nároky.
A ještě poznámka k neřešené zdravotní péči.
Roku 1958 byla – dle publikace – uvolněna
místnost v jednom domě pro ordinaci obvodního lékaře, „což bylo velkou výhodou pro staré
a nemocné občany“ (str. 14). Tato výhoda však
vzala za své už roku 1973, kdy byly Ostopovice
přičleněny ke zdravotnímu středisku v Troubsku. (Dodnes mám na paměti svízelné „pochody“ s horečkou na polikliniku do Troubska

R O K Č I N N O S T I´
Je to přesně rok, co jsme obdrželi dopis z ministerstva vnitra o registraci našeho občanského sdružení. Protože první narozeniny bývají
vždy očekávány s napětím z nového, neznámého, nebylo to ani u nás jinak. Celý rok pro
nás byl velkým dobrodružstvím, protože stejně
jako roční dě átko jsme se stihli narodit, rozkoukáváme se, učíme se (v tom) chodit, mluvit,
důvěřovat….
Loni touto dobou jsme do naší činnosti vstupovali s velkým nadšením. S nadšením, že
vznikne na obci něco nového, něco, co tu

ještě nebylo, něco, co podle našeho mínění
chybělo.
Protože naše sdružení vzniklo mimo jiné i z iniciativy zástupců obce a protože naši činnost
obec velmi podporuje, bylo naše nadšení o to

k panu doktoru Skoupému.) Sporadické ordinování MUDr. Marie Novákové, by založené
na chvályhodné ochotě pomáhat starým občanům, není v žádném případě řešením a cesty
do Střelic (nebo Troubska) za ošetřením jsou
neúnosné, včetně do budoucna problematického poskytování Lékařské služby první pomoci Úrazovou nemocnicí v Brně.
Abych se opravdu vyhnula jen negativistickému hodnocení stávající situace v obci, musím
uvést, že samozřejmě vidím také poctivé naplňování volebního programu Strany zelených,
tj. péči o životní prostředí (třídění odpadu aj.),
o rodiny s malými dětmi (mateřské centrum),
možnost bezplatného připojení k internetu
apod. Jde mi jen o otázku priorit a o respektování silné voličské síly, kterou se stali na základě demografického vývoje naší země starší
občané.
V Ostopovickém zpravodaji (č. 3, listopad
2007) jsem se dočetla, že vzniklo v obci občanské sdružení Nad Šelší, zasazující se o kultivaci lokality tzv. staré dálnice. Paní starostka
Mgr. Zuzana Benešová ho s nadšením uvítala.
Snad by uvítala, jako zastánkyně tohoto demokratického principu, i občanské sdružení za
lepší kvalitu – „kultivaci“ – života obyčejných
občanů, kterým by možná prospělo připojení
obce Ostopovice k Brnu. Nemohlo by pak ono
sdružení iniciovat místní referendum k tomuto
ožehavému a dlouho neřešenému problému,
od něhož se odvíjejí těžkosti další?
#PhDr. Alena Odehnalová

Mateřského centra

větší. Byly nám poskytnuty do té doby nevyužívané a chátrající prostory, kterým jsme společnými silami dali nový pestrobarevný kabát,
tak aby se v něm našim nejmenším klientům
co nejvíce líbilo. Po říjnovém slavnostním otevření jsme s napětím očekávali, zda se naše
snaha setká s kladným ohlasem dětí a jejich
rodičů. Naše snaha i očekávání byly naplněny!
Zelený domeček na Lípové od října loňského
roku 3x týdně ožívá dětským výskáním, dupáním, tleskáním, smíchem a jak už to u dětí
bývá i pláčem.
Úterní a středeční dopoledne zde cvičí batolátka se svými maminkami a tetou Irčou, úterní
odpoledne zpíváme a tančíme s tetou „písničkou“ Radkou, středeční odpoledne cvičí
obříci s maminkami, tatínky, někdy i babičkami opět s tetou Irčou a čtvrteční odpoledne si
s Klárou a Petrou malujeme, lepíme, stříháme,
modelujeme…prostě vyrábíme z čekohokoliv
cokoliv.
Protože máme rádi staré české tradice, zvyky
a obyčeje, snažíme se na ně v rámci našich
aktivit nikdy nezapomenout.
Na svátek sv. Martina jsme si zahráli divadlo
připomínající svatomartinskou legendu, ochutnali pravé martinské rohlíčky, zapíjeli je lahodným ovocným nealko punčem a ještě si nakoupili na martinském jarmarku. Na advent jsme
se připravili výrobou adventních věnečků, na
Mikuláše přišel svatý Mikuláš i se dvěma andílky. Před Vánoci jsme zpívali koledy, připomněli
mnoho vánočních zvyků, vyrobili vánoční přáníčka, ovocné svícínky a nazdobili perníčky.

V lednu jsme zase vyráběli masky a masopustně jsme si zarejdili. Už te se těšíme na
jaro, kdy svými činnostmi oslavíme Velikonoce,
Svátek maminek či Den Země.
Minulý rok utekl jako voda, snad ještě rychleji

než ten předchozí. Se spoluzakládajícími maminkami jsme do něj vstupovaly s nadšením,
ale i s obavami. Setkaly jsme se s podporou,
ale i nedůvěrou. Dostaly jsme spoustu dárků,
ale setkaly jsme se také s vandalismem a krádeží. Avšak rok se s rokem sešel a já mohu
s konečnou platností říct, že nás nadšení neopustilo a s narůstající řadou navštěvujících
maminek, tatínků, babiček a hlavně dětí narůstá i naše jistota v to, že zbudovat a provozovat
Mateřské centrum v Ostopovicích nebylo zbytečné.
#Petra Turečková
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Upozornění. Dne 11. 3. 2008 obdržel Obecní úřad Ostopovice Rozhodnutí – povolení úplné uzavírky ul. Pražská v Bosonohách. Uzavírka bude
probíhat ve dvou etapách: 11. 3. – 31. 5. 2008 a 1. 6. – 18. 10. 2008. Z tohoto důvodu byla od 11. 3. zatím do 31. 5. 2008 změněna autobusová
doprava v naší obci.

CHARITNÍ p e č o v a t e l s k á s l u ž b a
Posláním charitní pečovatelské služby je:
• Umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci,
z důvodu věku, ztráty soběstačnosti, ztráty zdraví, zůstat rovnocenným členem společnosti
• Poskytovat kvalitní a odborný komplex pečovatelských služeb
• Umožnit žít nezávisle v přirozeném prostředí
svého domova a přitom být v kontaktu s ostatními lidmi
• Naplnit individuální sociální potřeby uživatelů
• Předejít vyloučení ze společenského života.
Cílem charitní pečovatelské služby je:
• Umožnit zůstat klientovi co nejdéle v domácím prostředí
• Respektovat soukromí uživatelů služeb
• Snažit se vycházet z individuálních potřeb
uživatelů služeb
• Pomáhat a podporovat uživatele v tom, aby
mohli žít klienti stejně jako jejich vrstevníci
• Poskytovat služby sjednané, tak i služby dle
aktuálního přání a potřeby uživatelů
• Poskytovat odborné sociální poradenství.
Cílová skupina pro pečovatelskou službu:
• Senioři, osoby se zdravotním postižením,
osoby v nepříznivé sociální situaci.
Principem charitní pečovatelské služby je:
• Podpora samostatnosti a soběstačnosti
• Individuální potřeba služby u každého klienta
• Respektování a ochrana práv uživatele
• Respektování soukromí a práv uživatele
• Prevence sociálního vyloučení
• Flexibilita a nestrannost služby
Charitní pečovatelská služba
Pečovatelskou službu poskytujeme v okolí

Rajhradu v okrese Brno-venkov. Pečovatelskou službu si klient hradí dle ceníku. Péče je
poskytovaná na základě písemné dohody mezi klientem a naší organizací. Dále naše zařízení poskytuje odborné sociální poradenství,
zapůjčujeme kompenzační pomůcky pro klienty (na ulehčení péče).
Vstup klienta do služby
Klient musí být před zahájením poskytování
služby seznámen se všemi základními informacemi o organizaci a poskytované péči, rozsahu
a způsobu jejího poskytování a ceníkem za pečovatelskou službu. V případě zájmu o pečovatelskou službu klient nebo rodinní příslušníci
vyplní formulář – žádost o zavedení pečovatelské služby. Před zahájením samotného poskytování péče (přímé péče u klienta) provádí sociální pracovnice šetření v bydlišti klienta, zjistí
informace týkající se klienta, který bude službu
využívat. Dle poznatků ze šetření a aktuálního
stavu klienta vymezí sociální pracovnice individuální potřeby klienta (sestaví individuální plán
služeb u klienta). Sepíše se smlouva o poskytování pečovatelské služby klientovi.
Obsah pečovatelské služby (o co klient může požádat):
• Pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
• Pomoc při zajištění chodu o domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím.
Rozsah poskytování pečovatelské služby
Pečovatelská služba se poskytuje v rozmezí
běžné pracovní doby, tj. cca 7.30–15.30 v pracovních dnech (pondělí – pátek), individuálně
dle domluvy mimo běžný rozsah (např. zajištění jednorázového dohledu, doprovodu k lékaři
apod.).
Zásady zacházení se stížnostmi
Již před uzavřením smlouvy o poskytování
služeb CHPS informuje pracovník pověřený
jednáním zájemce o pravidlech podání a vyřizování stížností. Podrobnou informaci o podání a řešení stížností klient obdrží v ústní i písemné podobě při uzavírání smlouvy. Písemná
podoba informace pro klienty je zcela srozumitelná typickým klientům CHPS.
Vyřizování stížností
Stížnost je vždy vyřízena písemně, a to srozumitelně pro stěžovatele, nebo je písemná odpově´objasněna v rozhovoru.
O výsledku šetření a řešení stížnosti je stěžovatel informován nejpozději do 20 dnů, a to
bu dopisem, nebo předložením zápisu z knihy stížností. O řešení anonymní stížnosti je na
10 pracovních dnů vyvěšen zápis u schránky
na podávání stížností.
OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD
Charitní pečovatelská služba – Rajhrad
Koordinátor pečovatelské služby:
Eva Lenochová, DiS.,
tel.: 547 232 223, 731 12 44 70
e-mail: lenochova@dlbsh.cz

CENÍK SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD
Úkony pečovatelské služby

Úhrada/ hodina

Příprava a podání jídla a pití

21 Kč/ 15 min.

Pomoc při podávání jídla a pití

42 Kč / 30 min.

Velký nákup

100 Kč/ úkon

Pomoc při oblékání a svlékání

42 Kč / 30 min.

Žehlení drobného ložního či osobního prádla,
popř. jeho drobné opravy

50 Kč/ 1 kg prádla

Pomoc při samotném pohybu

42 Kč / 30 min.

Fakultativní činnosti

Cena

Pomoc při přesunu na lůžko, na invalidní vozík

42 Kč / 30 min.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

42 Kč / 30 min.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

42 Kč / 30 min.

Doprovod za pomoci auta pečovatelské služby 45 Kč/jízda / 90 Kč
po městě, tam i zpět
– 2 jízdy

Pomoc při základní péči o ruce (mytí, promazávání, zastříhnutí nehtů)

42 Kč / 30 min.

Doprovod za pomoci auta pečovatelské služby 8 Kč/ km
po městě mimo obec

Pomoc při použití WC

42 Kč / 30 min.

Zapůjčení 1 ks jídlonosičů

10 Kč/měsíc

Běžný úklid a údržba domácnosti – pravidelný

42 Kč / 30 min.

Velký úklid neudržovaného bytu

150 Kč/ 1 hodina

Vyřizování, doprovod, pomoc při vyřizování 42 Kč / 30 min.
osobních záležitostí

Údržba spotřebičů (např. umytí ledničky, spo- 42 Kč / 30 min.
ráku)

První kontakt s klientem + administrativa spoje- 50 Kč/ úkon
ná se zavedením péče

Donáška vody

42 Kč / 30 min.

Zajištění pedikury v domácím prostředí

120–150 Kč

Topení v kamnech

42 Kč / 30 min.

Promazávání + masáž (na žádost uživatele)

Malý nákup

42 Kč / 30 min.

Cca 80–100 Kč
/ za 30 min.

42 Kč / 30 min.

Paušální poplatek za dopravu ke klientovi
(u pečovatelské služby, ke každé návštěvě)

20 Kč

Pochůzka/pleny, léky apod./
Dovoz, donáška jídla

20 Kč

Ceník platný od 1. 2. 2008
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Hlošinaúzkolistá
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Mezi tvarově nejkrásnější stromy
v naší obci patří hlošina úzkolistá, která roste za dětským hřištěm
v ulici Na Rybníčku. Tento strom,
vysazený v 70. letech minulého
století asi bývalým občanem naší
obce panem Hromkem, je velice
krásně tvarovaný a děti mnoha
generací si ho oblíbily k lezení
i hrám.
Bohužel po uhnití části kořenového systému musel být v loňském
roce strom z velké části ořezán
a nadále budeme pečlivě sledo-

Přehled kulturních akcí
na první pololetí roku 2008
Letos už máme všechny společenské plesy za
sebou, a tak bychom Vás rádi seznámili s dalším
programem připravovaným na 1. pololetí letošního
roku. V dubnu se opět sejdou členky rukodělného
kroužku „DOBROMYSL“, aby něco nového a pěkného vyrobily, tak jako před Velikonocemi.
Dále na duben máme naplánované divadelní představení pro děti, nějakou hezkou
pohádku. Také pro dospělé je připravený program. Bude to zájezd
do DALEŠICKÉHO PIVOVARU.
Máme dohodnutou prohlídku tohoto známého filmového pivovaru, kde se natáčel úspěšný film
Postřižiny. A 30. dubna se opět
sejdeme na sokolovně u „PÁLENÍ
ČARODEJNIC“. Těšíme se, kolik
letos přijde masek a prožije s námi předvečer nejhezčího měsíce
roku.
V květnu nás čekají už tradičně dvě akce. Nejprve
oslavíme SVÁTEK VŠECH MAMINEK. Děti naší školy a školky mají vždy připravený krásný program.
Dne 17. 5. bude sraz automobilových VETERÁNŮ,

KONCEPCE
vat jeho zdravotní stav a hlavně
jeho stabilitu.
Hlošina úzkolistá je známá také jako česká oliva. Jde o keř či
strom, který dorůstá do výšky až
10 metrů a do šířky také až 10 m.
Hlošina je prastará kulturní rostlina pocházející z východní Asie.
Ze sušených plodů hlošiny se dříve v Orientu mlela mouka, která
má údajně oříškovou chu . Ze sušených plodů dobře snášejících
transport se připravovaly polévky
a kaše, pekly placky. Plody se
též využívaly k přípravě léků proti
trávicím potížím i k výrobě destilátů. Hlošina je strom, který velice
dobře snáší velký mráz a v Rusku
přežívá i teploty –40 °C.
#František Franc
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Zastupitelstvo Ostopovic schválilo v prosinci minulého roku novou
Koncepci nakládání s odpady.
Hlavními cíli této koncepce je v první řadě postupné snížení produkce
směsných komunálních odpadů na
množství blížící se nule a zvýšení
míry recyklace odpadů vyprodukovaných v obci. Během následujících let koncepce výrazně usnadní
třídění odpadů a pomůže obci i občanům ušetřit nemalé peníze.
Koncepce je inspirována zkušenostmi úspěšných obcí z České
republiky, Slovenska i dalších zemí
Evropy. Jedním z cílů koncepce
je především postupné snižování
množství „zeleného odpadu“ ukládaného na skládku. Zelený odpad
tvoří odpady ze zahrad, jako listí,
větve či tráva, a odpad z kuchyní,
jako zbytky ovoce a zeleniny. Tento
odpad tvoří překvapivě v průměru
více než polovinu hmotnosti vaší
popelnice a při uložení na skládku
z něj uniká metan, který negativně
ovlivňuje klima. Lze jej však místo
skládkování mnohem lépe a jednoduše zpracovat na kvalitní kompost použitelný na zahradě i v domácnosti jako hnojivo. Z těchto
důvodů se Ostopovice v první fázi
naplňování koncepce zaměří na
podporu domácího a komunitního
kompostování zeleného odpadu.
V další fázi se zaměříme na kompostování téhož druhu odpadu
z rodinných domků a zahrádkářské

který je stále populárnější a navštěvovanější.
Červen bývá na akce nejbohatší a pro nás nejnáročnější. Začátkem června připravují členové TJ
Sokol pro děti k jejich svátku procházku lesem,
kde na děti a jejich doprovod čekají POHÁDKOVÉ
POSTAVIČKY a s dětmi soutěží. Doufáme, že nám
letos už konečně bude přát počasí a my nebudeme muset měnit připravený program. V úterý 24. června je svátek
našeho patrona sv. Jana Křtitele.
HODY pak připadají na neděli 22.
června. Opět jim bude předcházet PŘEDHODOVÁ ZÁBAVA, která bude v pátek 20. června. Hlavní program hodů v neděli bude
mít tradiční průběh.
Po hodech už budou prázdniny,
kdy určitě všichni prožijí hezkou
dovolenou a naberou nové síly do dalšího pololetí. Potom se
Vám znovu ozveme, abychom Vás seznámili s naším dalším programem.
# Za kulturní komisi
Milena Dejlová

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
kolonie, bude také zřízena obecní
kompostárna.
Změněna by měla být také konstrukce poplatku za odpad. Od poplatku takzvaně „na hlavu“, kdy platí každý stejně, budeme přecházet
na spravedlivější poplatek odvozený od množství skutečně vyprodukovaných odpadů v domácnosti.
Výše poplatku by byla odvozena
od frekvence svozu a objemu produkovaných odpadů. Tento systém
je zaveden například v hl. městě
Praze, Dvoře Králové nad Labem
a zvažuje jej také město Brno.
Koncepce do budoucna počítá se zavedením systému vážení
směsných komunálních odpadů,
přičemž platba by byla odvozena
přímo od hmotnosti nebo objemu produkovaných odpadů. Tento
systém s úspěchem vyzkoušeli ve
stejně velkých obcích na Slovensku, byl zaveden také v Německu,
Belgii i jinde v Evropě.
V současné době probíhá tříděný sběr dále využitelných surovin
(jako jsou papír, plasty, nápojové
kartony a sklo) do přistavených
kontejnerů, kam musíme docházet.
V budoucnu bude tento systém doplněn i o tzv. pytlový sběr. Jednotlivé domácnosti dostanou k dispozici různě barevné pytle na tříděný
sběr vybraných surovin. Pytle se
pak budou svážet na sběrný dvůr,
odkud se budou odvážet k dalšímu vytřídění a následné recyk-

laci. Výsledkem by mělo být více
vytříděných odpadů a jejich vyšší
čistota, tedy další nezanedbatelný
příjem za vytříděné suroviny do
obecní pokladny. V současnosti ne
plně fungující sběrný dvůr by měl
být v budoucnu schopen přijímat
všechny v obci tříděné druhy odpadů: papír, plasty, nápojové kartony,
bílé a barevné sklo, kovy, objemné
odpady, biologicky rozložitelné odpady a částečně nebezpečné odpady. Sběrný dvůr by také měl být
dostatečným zázemím pro systém
pytlového sběru a umožnit skladování a případné dotřídění odpadů.
Na výstavbu sběrného dvora, obecní kompostárny a dalších projektů
spojených s odpadovou koncepcí
by obec chtěla získat peníze z fondů Evropské unie. Bez spolupráce
s občany Ostopovic nemá snaha
o zlepšení nakládání s odpady
šanci na úspěch. Odpady jsou záležitostí každého z nás.
Abychom zjistili, jak v Ostopovicích
nakládáme s odpady, připravuje
obecní úřad ve spolupráci s Hnutím DUHA na duben anketu. Dobrovolníci Hnutí DUHA, kteří Ostopovicím chtějí pomoci zlepšit nakládání
s odpady, budou obcházet domácnosti s žádostí o zodpovězení 11
krátkých otázek. Výsledky ankety
budou prezentovány opět v obecním Zpravodaji.
#A. Mateásková, M. Šimoník,
I. Kropáček
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