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KVALITA ŽIVOTA V OBCI
• zelená veřejná prostranství
– oživení náměstí = centrum obce a dějiště kulturních akcí, ale i místo pro klidný odpočinek v zeleni
– parková úprava prostoru vedle parkoviště u sokolovny – zelený prvek v místě křížení komunikací
• boj proti R 43
• podpora spolkové činnosti
– podpora vzniku nových občanských sdružení
v obci
– podpora činnosti stávajících klubů v obci
– aktivní podpora vzniku mateřského centra v Ostopovicích
• dostavba kanalizace v obci
• rekonstrukce vodovodu na ulici Lípová
• vybudování parkoviště u sokolovny
• Internet pro obyvatele zdarma
• opravy a výstavba chodníků v obci
– dostavba chodníku na ulici Lípová po rekonstrukci
vodovodu
• bezpečnější dopravní řešení obce
– zóny 30, přechody a zpomalovací pruhy, zálivové
zastávky
– koncepční řešení celé dopravní situace v obci
• Šelše – revitalizace vodního prvku
– obnovení rybníčku
– financování z dotace
• veřejné sportoviště
– podpora rekonstrukce areálu sokolovny v Ostopovicích
– multifunkční hřiště přístupné široké veřejnosti při
existenci provozního řádu
– multifunkční plocha s umělým povrchem, tenisový
kurt, volejbalové hřiště
• projekt a vytipování vhodné lokality pro domov
pokojného stáří
• snaha o zlepšení dostupnosti zdravotní péče
pro občany obce
DĚTI JSOU TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
• Mateřská a základní škola Ostopovice
– podpora zachování základní školy v obci, zastavení odlivu žáků
– podpora inovativních vzdělávacích programů
– podpora mimoškolních aktivit dětí
– škola otevřená veřejnosti, centrum společenských,
kulturních i sportovních aktivit
– projekt a příprava rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ
– ideálně jako pasivní či nízkoenergetický objekt
– zdravé prostředí pro děti
– projekt obsáhne i zahradu a její možnosti
• dětské hřiště
– rozšíření a oprava stávajícího dětského hřiště Na
Rybníčku
– vybudování bezpečného a krásného hřiště

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
• snadnější třídění odpadů
– rozšíření tříděných komodit
– vznik obecní kompostárny
– pytlový sběr tříděného odpad
– změna systému poplatků za odpad
– rekonstrukce a rozšíření sběrných hnízd na tříděný odpad
Schváleno Zastupitelstvem obce Ostopovice dne
30. ledna 2007.

Říká se, že opravdové jaro
přichází až s Velikonocemi.
Letos přišlo o něco dřív,
nicméně to určitě nikomu
z nás nevadí. Krásné jarní
období a Velikonoce Vám
všem přeje redakce Ostopovického zpravodaje.

OZNÁMENÍ
Na obecním úřadě byly rozšířeny úřední hodiny
pro občany:
pondělí 8.00 – 12.00 hod. 14.00 – 18.00 hod.
úterý
8.00 – 12.00 hod.
středa 8.00 – 12.00 hod. 14.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.
Dále vznikly pro občany na obecním úřadě úřední
hodiny komisí:
• stavební komise: pondělí 15.00 – 17.00 hod.
předseda: Ing. Zdeněk Kraus
e-mail: kraus.zdenek@volny.cz
• školská komise: úterý 17.30 – 18.30 hod.
předsedkyně: Mgr. Lenka Lebedová
e-mail: lebedova.lenka@centrum.cz
• komise životního prostředí se bude scházet
nepravidelně, ale minimálně 1× měsíčně, o termínu schůzek budou občané informování na
úřední desce a na infokanále obce. Možnost individuální domluvy na tel.: 603 881 883.
předseda: Luboš Dobšík
e-mail: dobsik@ademo.cz
KLUBOVNA V OSTOPOVICÍCH
Ve víceúčelové budově na ulici Lípová 15 v bývalé ordinaci zubního lékaře vznikla pro občany klubovna.
Vybavena je posezením přibližně pro 10 lidí, varnou
konvicí a nádobím pro menší občerstvení. Pravidelně
se v ní schází Klub důchodců (první úterý v měsíci)
a místní organizace Českého svazu chovatelů.
Obec tuto klubovnu nabízí i dalším občanům, kteří by
ji chtěli využít pro besedu, výstavku či jako místnost
pro setkání na „plku se sousedkami s kávičkou a dobrou buchtou“, anebo na setkání „s rybářskou hantýrkou nad vzácným úlovkem“. Klíče od klubovny získáte
po domluvě na obecním úřadě.
#Ing. Radka Švihálková

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
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Dne 9. 12. 2006 jsme byli pozváni na obecní úřad na vítání občánků. Paní Marcelka Liptáková
nás uvedla, paní starostka měla
pěkný proslov k rodičům a jejich
dětem. Na programu bylo také
vystoupení Lucky a Elišky, které
recitovaly, zpívaly a hrály na flétnu. Bylo to velmi dojemné. Měli
jsme také možnost se nechat
vyfotografovat od pana Radima
Novotného. Pokud někdo čekáte
přírůstek do rodiny a budete potom pozváni na vítání občánků,
určitě si to nenechte ujít. Bylo to
moc a moc pěkné.
# Růžena Nováková

VÝPIS USNESENÍ ZE Z ASEDÁNÍ Z ASTUPITELST VA OBCE
1. ZASEDÁNÍ ZE DNE 30. 1. 2007
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva
obce Luboše Dobšíka a Jana Kubíčka.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
usnesení z jednání rady obce ze dne 8. 1., 15. 1., 29.
1. 2007.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje dodatečné rozpočtové opatření č. 5/2006.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje návrh
Jana Symona – Snaha o zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro občany obce.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje návrh
Jana Kubíčka – Dostavba chodníku na ulici Lipová
po rekonstrukci vodovodu.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje programové priority pro roky 2006–2007.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje zřízení
pracovní skupiny pro přípravu rozpočtu obce Osto-

povice na rok 2007 ve složení Kristýna Navrátilová,
Jitka Breineková, Simona Žilková, Josef Matýšek,
Milena Dejlová, Zuzana Benešová, Ladislav Polcar,
Magda Jelínková.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
zprávu komise zřízenou pro prošetření financování
domovních čísel.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
zápis z provedené kontroly účetních dokladů MŠ
a ZŠ Ostopovice, p. o.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje záměr
na čerpání finančních prostředků z fondu reprodukce majetku ZŠ.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí výsledky jakosti vody a schvaluje návrh smlouvy o dílo
mezi obcí Ostopovice a firmou GEOtest Brno, a. s.
a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje realizační tým pro oslavu 770 let obce Ostopovice.
#Zapsal: Ing. Ladislav Polcar

2. ZASEDÁNÍ ZE DNE 15. 3. 2007
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva
obce Mgr. Lenku Lebedovou a Jana Kubíčka.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navržený program zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
usnesení z jednání rady obce ze dne 12. 2. a 26. 2.
2007.
• Zastupitelstvo obce schvaluje vodné ve výši
19,25 Kč/m3 bez DPH (s DPH 20,20 Kč/m3) a stočné
ve výši 21,70 Kč/m3 bez DPH (s DPH 22,80 Kč/m3) na
období 4/2007– 3/2008.
K 31. 12. 2006 bylo v Ostopovi- • Zastupitelstvo obce neschvaluje vodné ve výši
cích evidováno 1 393 občanů 19,25 Kč/m3 bez DPH (s DPH 20,20 Kč/m3) a stočné
(z toho 715 žen a 678 mužů):
ve výši 23,67 Kč/m3 bez DPH (s DPH 24,85 Kč/m3) na
•
5 spoluobčanů zemřelo (4 že- období 4/2007–3/2008.
ny, 1 muž)
•
21 dětí se narodilo (10 děvčat, 3. ZASEDÁNÍ ZE DNE 28. 3. 2007
11 chlapců)
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za
•
uskutečnilo se 17 sňatků
ověřovatelky zápisu o průběhu 3. zasedání zastupi•
3 manželství byla rozvedena
telstva obce paní Simonu Žilkovou a Marcelu Liptá•
k trvalému pobytu se přihlási- kovou.
lo 45 občanů a z obce se odhlási- • Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navrželo 32 občanů
ný program zasedání zastupitelstva.
Nejstarší občanka je ve věku 97 • Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
let a nejstarší občan ve věku 90 usnesení z jednání rady obce ze dne 12. 3. 2007.
let.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navýObec má 401 čísel popisných.
šení paragrafu 3639 – komunální služby a územní
# Ing. Radka Švihálková rozvoj jinde nezařazené – na odkup části pozemků
pro chodník na ul. Lípová o 30 tis. Kč.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje zařazení paragrafu 3699 – ostatní záležitosti bydlení, koS B Í R K A munálních služeb a územního rozvoje – do rozpočtu
na rok 2007 na dokoupení chybějících domovních
Letošní tříkrálová sbírka proběhla
v naší obci dne 6. ledna a bylo při
ní vybráno pěkných 42.627,- Kč.
Všem dárcům patří vřelý dík, stejně tak jako dobrovolníkům, kteří
sbírku zorganizovali, a pěti skupi- Dne 7. 2. 2007 přišla od Policie České republiky,
nám koledníků, kteří s pokladnič- okresního ředitelství Brno – venkov, obvodního odkami chodili po vsi.
dělení Rajhrad Zpráva o bezpečnostní situaci za obV roce 2007 se v naší obci vybralo dobí od 1. 1. do 31. 12. 2006.
o 270,50 Kč více než v loňském Stručný obsah této zprávy:
roce. V celkovém přehledu si celkem bylo v teritoriu obce Ostopovice spácháno
na Brně-venkově nejlépe vedou • 10 trestných činů, z toho 6 neznámý pachatel, 4
Střelice s výběrem 92.340,50 Kč. známý pachatel
# Redakce • 11 přestupků, z toho 7 neznámý pachatel, 4 známý

• Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu Policie
ČR o bezpečnostní situaci v obci Ostopovice za rok
2006 a statistiku dopravní nehodovosti v obci za rok
2005 a 2006.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
dle předloženého návrhu, viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje záměr
obce o prodeji pozemku p. č. 778 v k. ú. Ostopovice
dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje žádost manželů Urbánkových o odkup pozemku p. č.
528/3 v k. ú. Ostopovice. Přes uvedený pozemek
vede funkční vodovod, který zajišuje dodávku pitné
vody pro občany na ul. B. Němcové.
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Statistické údaje

2006

TŘÍK R ÁLOVÁ

Zpráva o bezpečnostní situaci

čísel ve výši 1 tis. Kč.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navýšení paragrafu 2219 – ostatní záležitosti pozemních
komunikací – na projekt chodníku na ul. Lípová o 50
tis.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje snížení paragrafu 2341 – vodní díla v zemědělské krajině
– na projekt revitalizace rybníku o 50 tis. Kč.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje rozpočet na rok 2007 dle zveřejněného návrhu ve znění
předchozích schválených usnesení. Příjmy ve výši
10 290 000 Kč a výdaje ve výši 15 474 000 Kč, financování ve výši 5 184 000 Kč (viz příloha).
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
předpokládané výnosy a náklady hospodářské činnosti na rok 2007.
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková

v obci

Ostopovice za rok 2006

pachatel.
Dálo bylo v obci provedeno 51 různých dalších šetření (dožádání, zprávy o pověsti, a to pro soudy, správní orgány, orgány policie apod.).
Spolupráce s Obecním úřadem Ostopovice je na velmi dobré úrovni.
Statistika dopravní nehodovosti v obci Ostopovice:
• rok 2005 – 12 nehod
• rok 2006 – 14 nehod.

VELIKONOČNÍ

KO U T E K PR O N AŠ E D Ě T I
Připravila Ing. Radka Švihálková

POEZIE

SPOČÍTEJ, KOLIK ŽAB SE UKRYLO PŘED ČÁPEM!

TRADICE

TAJENK A PROZRADÍ NÁZEV TROPICKÉHO OVOCE.

VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

Už několik týdnů před Velikonocemi se křesané na tyto svátky
začínají připravovat postem a odříkáním – čtyřicetidenní postní doba
začíná Popeleční středou. V tento
den dělá kněz věřícím na čele křížek z popela získaného spálením
ratolestí (kočiček), posvěcených
minulého roku na Květnou neděli.
Následuje 6 postních nedělí – Černá, Pražná, Kýchavná, Družebná,
Smrtná a Květná. Květná neděle
je zároveň prvním dnem tak zvaného svatého neboli pašijového
týdne, jehož dalšími milníky jsou
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota a velikonoční neděle, Hod
Boží velikonoční, slavnost Kristova zmrtvýchvstání. Také Kristus
se na své Velikonoce připravoval
postem – po čtyřicetidenním pobytu na poušti se vydal do Jeruzaléma, kde se měl završit jeho osud.
Když vjížděl do města, vítali jej lidé
s nadějí, že je osvobodí z římské
nadvlády. Brzy se však od něho
odvrátili. Je zrazen, zajat, uvězněn
a odsouzen k smrti na kříži. Památku slavného příjezdu Krista Pána
do Jeruzaléma si připomínáme na
Květnou neděli. Na Zelený čtvrtek
si připomínáme poslední večeři
Páně, Jidášovu zradu a Ježíšovo
zatčení. Hned následujícího dne,
na Velký pátek, vzpomínáme na
to, jak byl Ježíš odsouzen a popraven, zemřel na kříži a byl pohřben.
Na Květnou neděli, Zelený čtvrtek
a Velký pátek se při bohoslužbách čtou nebo zpívají pašije. Je
to vlastně příběh Kristova umučení
tak, jak je zachycen v evangeliích.
KVĚTNÁ NEDĚLE – Poslední postní
nedělí je Květná neděle. V tento den

se slaví památka slavného vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde
ho lidé vítali čerstvými ratolestmi ze
stromů a házeli je na cestu. U nás
jsou symbolem Květné neděle kočičky a obřad svěcení kočiček.
Když se nově posvěcené kočičky
přinesly domů, bývaly staré, do té
doby zastrčené za křížem nebo za
svatým obrázkem, spalovány. Na
jejich místo pak přišly nové. Někde
polykali jednu až tři kočičky v domnění, že je po celý rok nebude
bolet v krku. Také si někde přetřeli
kočičkami oči se slovy: „Kočičky,
kočičky, aby nebolely vočičky“.
ZELENÝ ČTVRTEK – Počínaje tímto dnem umlkají všechny zvony,
aby se znovu rozezněly až na Bílou
sobotu, při obřadu vzkříšení. Říká
se, že „všechny zvony odlétají do
Říma“. Podle jisté tradice, když zazní kostelní zvony naposledy, má si
každý zacinkat s penězi, pak se ho
budou držet celý rok. Místo zvonů
ohlašovali poledne a klekání chlapci, kteří procházeli vesnicí s dřevěnými řehtačkami a klapačkami.
VELKÝ PÁTEK – Podle evangelií
v tento den odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Na Velký
pátek je výzdoba kostela chudá,
žádné květiny, žádné svíce na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu
varhan a zvony mlčí.
BÍLÁ SOBOTA – Na Bílou sobotu se
neslaví mše svatá ani další svátosti, teprve večer začíná velikonoční
vigilií slavnost vzkříšení. Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze
židovského (resp. orientálního) počítání času, nastává nový den již po
západu slunce (předešlého dne).
Oslava význačných svátků a udá-

lostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku – tzv. vigilií. Oslava
vzkříšení tak tedy začíná večer na
Bílou sobotu. (Stejně jako například
o Vánocích, kdy je hlavním svátkem
25. 12., se slaví Štědrý večer již 24.
12.). Na začátku slavnostní bohoslužby se před kostelem světí oheň.
Od velikonočního ohně se zapálí
velikonoční svíce (paškál), která se
potom ve slavnostním průvodu a za
třikrát opakovaného zpěvu „Světlo
Kristovo“ vnese do temného kostela. Velikonoční svíce symbolizuje
zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí. O velikonoční vigilii
se dále světí křestní voda a věřící
obnovují křestní slib; v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří
se připravovali na křest.
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Kristus
vstal z mrtvých za svítání „prvního
dne v týdnu”, neboli „prvního dne
po sobotě” (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem
týdne). V tuto neděli se v kostele
světí velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, chléb, vejce aj.).
Tento pokrm si mají rozdělit všichni členové rodiny přítomní u slavnostního oběda, aby se u stolu ve
zdraví za rok zase sešli. Hod Boží
velikonoční je také počátkem velikonočního období. Apoštolové se
ještě 40 dnů setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání před svým nanebevstoupením
jim Kristus řekl, že ho již neuvidí,
ale dostanou zvláštní posilu – dar
Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní, což si připomínáme na
neděli svatodušní, kterou končí velikonoční doba.
#L. Dobrovodská

5. neděle postní – Smrtná
Na Smrtnou neděli vynášeli lidé
ze vsi slaměnou smrt, Mořenu,
loutku oděnou do ženských šatů.
Za vsí ji vhodili do vody, zpět do
vsi se vraceli se zeleným stromkem a chodili od domu k domu,
přičemž si hlasitě prozpěvovali:
Smrt nesem ze vsi,
nový líto do vsi:
bu te páni veselí,
s červenými vejci,
s žlutými mazanci.
Jakej je to mazanec,
bez koření, bez vajec.
Bu te páni veselí,
na tu smrtnou neděli:
smrt jsme Vám odnesli,
nové léto přinesli.
Vítej líto líbezné,
obilíčko zelené!
#zpracovala L. Dobrovodská

V e l i k o n o č n í recepty
Velikonoce se blíží a každý jistě
přemýšlí, co dobrého připravit.
Jednak jde o to, aby náš sváteční stůl vypadal hezky, ale také by
nám jídlo mělo chutnat. Přinášíme
vám recepty, které se zvláš hodí
na velikonoční stůl.
Masový cop
900 g vepřové panenky, podle
chuti: grilovací koření, citronová
šáva, worcesterová omáčka, sůl
Postup: panenku po délce rozkrojíme na tři stejné díly, ale jeden
konec nedokrojíme. Jednotlivé
pruhy masa potřeme olejem, pokapeme citronovou šávou a worcesterem. Klasickým způsobem
zapleteme cop, který na konci
pevně svážeme potravinářským
provázkem. Troubu rozehřejeme
na 220 °C, plech lehce potřeme
olejem. Masový cop opět potřeme olejem, okořeníme grilovacím
kořením a zvolna pečeme z obou
stran, dokud není maso měkké
a nevytvoří se krásná kůrčička.
Bezmasé karbanátky
100 g másla, 100 g hladké mouky,
150 g sladké smetany, 5 uvařených vajec, sůl, jemná strouhanka
na obalení, olej na smažení
Postup: máslo ušleháme do pěny,
vmícháme do něj mouku, osolíme
a postupně vmícháme smetanu.
Vejce nadrobno rozsekáme a důkladně vmícháme do máslové
směsi. Z vymíchaného těsta tvarujeme nízké placičky – karbanátky a obalujeme je ve strouhance.
Na oleji je dozlatova z obou stran
opečeme a necháme je vychladnout. Příloha: plátky chleba nebo
pečivo, samosebou i brambory
v různé úpravě.
#připravila Mgr. Věra Janáková
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Brno – Starý Lískovec – Nemluvňata již od
jednoho roku věku se mohou učit anglicky ve
Výukovém centru Helen Doron Early English, které již od září funguje ve Starém Lískovci. Výukové centrum však není určené pouze
pro nejmenší, mohou jej navštěvovat děti až
do 14 let věku. Metoda Helen Doron je výjimečná nejen tím, že dokáže naučit angličtinu
děti, které se teprve učí komunikovat ve svém
mateřském jazyce, ale její zvláštností je i to, že
prostřednictvím této metody, kterou se ve světě učí tisíce dětí již dvacet let, děti angličtinu
vnímají jako druhý jazyk, nikoliv jako cizí.
Metoda lingvistky Helen Doron zajišuje
dětem návaznou výuku angličtiny až na osm
ročních kurzů. Ke každému kurzu děti získají
speciální aktovku s originálními výukovými
materiály včetně CD. Velký důraz je kladen
na výběr učitelů. Není nutné, aby učitelé byli rodilými mluvčími. Mnohem důležitější je

HELEN DORON KO N E Č N Ě TA K É V B R N Ě

schopnost děti zaujmout a vtáhnout do výuky.
Perfektní angličtina je však nutnu podmínkou.
Učitelé procházejí speciálními kurzy, které se
konají každoročně. Na nich učitelé získávají
nové poznatky z výuky dětí.
Metoda je založená na tom, že děti doma pravidelně pasivně poslouchají výuková
CD a v hodině je jim pak prostřednictvím her
a různorodých vícesmyslových aktivit vysvětlen význam zvuků, které již z CD dobře znají.
V hodinách se mluví pouze anglicky, přesto je
výuka uzpůsobena tak, že děti nejsou k ničemu nuceny, pouze je aktivně stimulována jejich
komunikace v cizím jazyce. Všechny aktivity
jsou uspořádány tak, aby v dětech vyvolávaly
pocit úspěchu a tím byl podpořen jejich zájem
o výuku.
Zárukou úspěchu metody jsou malé skupinky, ve kterých je maximálně šest dětí a velmi rychlé střídání vícesmyslových aktivit, které
se opakují. Jednotlivé aktivity jsou vždy přizpůsobeny věku dětí. Děti jsou do výuky aktivně
zapojeny a umocňuje se tak jejich vnímání.
Metoda se řídí poznatkem, že člověk si nejvíce
pamatuje informace spojené s emocemi. Učitel

PŮJČKY OD 20–32 TIS. KČ
pro důchodce i začínající podnikatele

se navíc dětem přizpůsobuje a veškeré aktivity
dělá s nimi.
Do kurzu ve Výukovém centru Helen Doron Early English ve Starém Lískovci mohou
rodiče přihlásit své děti kdykoliv v průběhu roku, tedy ne pouze v září na začátku školního
roku. Děti vždy získají celoroční kurz s navazujícími hodinami a speciální výukové materiály včetně CD, které jim po absolvování kurzu
zůstanou. Metoda Helen Doron se v České republice poprvé objevila před dvěma lety, kdy
začala výuka ve výukovém centru v Opavě.
Dnes jsou již výuková centra v Teplicích, Ostravě, Olomouci a v letošním roce byla otevřena
centra v Brně, Praze, Zlíně a dalších městech.
KONTAKT:
www.helendoron.com – stránky obsahují
i českou sekci s českým popisem
Marcela Nejezchlebová Brezánska,
Helen Doron Brno-západ
brnozapad@helendoron.com
tel.: 547 215 111
mobil: 777 574 386

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
Pokud možno stavební (menší i větší)
Prosím nabídněte.

vyřízení do 24 hod. zdarma.

Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839
Volejte: 731 178 915

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU

(i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý
zájemce. Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj

Tel.: 605 893 853

REALITNÍ KANCELÁŘ EM – REALITY
VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

KOUPÍM GARÁŽ
kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.

Tel.: 776 809 213.

prodej a koupě nemovitostí • výměny bytů •
finanční poradenství • hypotéky • půjčky

Tel.: 731 565 450
HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ
ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám.
Tel.: 776 637 839.

Zodpovědněji

k životnímu prostředí

Ještě donedávna měl málokdo jasno, jak třídit
odpad. Dnes už většina z nás s jistotou ví, který obal vyhodit do koše a který je možné dát
do vyčleněných nádob na papír, plast či sklo.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg

patří a co do nich nepatří. Do modrých nádob
můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky).
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečiš-

odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte
a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru,
25 kg plastů, 15 kg skla. Budete-li jednotlivé
druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte
do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotři ovací linku. Odtud putují do
zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají
nové výrobky.
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs, kterou
nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se
však zamyslíte nad každým odpadkem, který
do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme
rozlišovat. Máme využitelné odpady, které je
možné dále zpracovat, např. papír a lepenku,
sklo, plasty (PET lahve, fólie, kelímky), kovy
(plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd. Pro většinu z nich máme v naší
obci dostatek sběrných nádob.
Není na škodu si také uvědomit, co do nich

těný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby.
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy
– tabulové sklo. Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve
od nápojů (nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén. Nepatří sem: novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.). Ostatní odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné
dále využít, např.: znečištěné mastné obaly od
potravin, voskovaný papír, porcelán, žárovky,
popel, zbytky masa a kostí apod., jsou vlastně
jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice
nebo kontejneru před vaším domem.
Nebezpečné odpady – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články (baterky), led-

INFORMACE
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
máme tu jaro, schválený rozpočet a z něho plynoucí akce na rok 2007.
Nejzásadnější akcí pro tento rok bude rozšíření kanalizační sítě v ulicích Uzavřená, U Kaple a Boženy Němcové. Což jistě řadu občanů
potěší, na druhou stranu budou s takovouto
stavbou spojena i jistá negativa, jako například
dopravní omezení, proto Vás prosím o zvýšenou toleranci.
Současně je plánována výstavba kanalizace
v Bosonohách a přes obec Ostopovice má
vést jedna z objízdných tras. Naší námitce
týkající se požadavku na úpravu přechodného dopravního značení zakazujícího vjezd
cisteren a velkých nákladních automobilů
bylo vyhověno. Zároveň jsem požadovala
po firmě KORDIS JMK, spol. s r.o., aby autobusové linky, které budou přes obec projíždět,
v obci i zastavovaly. To bylo rovněž přislíbeno
u linek č. 69 a č. 402.
Další novinkou je internet pro občany obce
zdarma. Obec vytvořila ve spolupráci se společností OrioTrade, spol. s r.o., nabídku bezdrátového internetového připojení na území obce
zdarma. V současné době probíhá zkušební

ničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Pro ty je k dispozici
vždy v předem ohlášeném čase pojízdná sběrna. Nevyužívané léky nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby odevzdáváme v lékárně.
A proč třídit odpady přímo doma? Na to je jednoduchá odpově . Pozdější roztřídění odpadu
není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není
možné zpracovat.
Dobrá rada: poři te si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit
papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky.
Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé
plasty a do třetí sklo. Není to nic složitého. Je-

nom správně roztříděný odpad je možné dále
zpracovávat – recyklovat. A to za nás neudělá
žádná pověřená organizace. Je to jen na nás,
na našem odpovědném přístupu.
Zdroj informací: www.jaktridit.cz
#Mgr. Věra Janáková

pro občany

provoz. Bližší informace o této službě získáte
na internetových stránkách obce – www.ostopovice.cz nebo na obecním úřadě.
Jistě jste si všimli rozšířené nabídky tříděného odpadu, nově sbíráme bílé sklo, nápojové
kartony a papír. Pravidelně Vás budeme informovat o všech novinkách a možnostech třídění. Občasnou přeplněnost kontejnerů, prosím,
tolerujte, zatím zkoušíme zjistit nejvhodnější
interval pro svoz jednotlivých komodit. Zmenšení obsahu kontejnerů velmi napomůžete tím,
pokud budete např. PET láhve, nápojové kartony či papírové krabice pečlivě sešlapávat. Zároveň na Vás apeluji, tři te pečlivě, nevhazujte
do bílého skla barevné, na lince sklo nejde dotři ovat, a tak se celá várka musí zlikvidovat,
stačí jediný kus barevného skla v kontejneru na
bílé, aby došlo k znehodnocení celého obsahu.
Zástupce společnosti A.S.A. mne informoval,
že v nádobách na plasty nacházejí například
otrávené potkany či vnitřnosti ze zabíjaček,
hnijící maso apod. Bu te, prosím, ohleduplní
a nevhazujte do kontejnerů na tříděný odpad,
co tam nepatří. Uvědomme si, že u třídicí linky
stojí pracovníci a pracovnice a rukama třídí naše odpadky, což ve výše zmíněných případech

musí být opravdu velice nepříjemné.
Velkým nešvarem, který se rozmohl v okolí obce, je devastace krajiny terénními motocykly
a čtyřkolkami. Udivuje mne, jak jsou někteří
naši spoluobčané schopni ničit přírodu, setbu
na polích a koneckonců i účelové komunikace.
Porušují zákon a hrozí jim postih, i přes upomínání v této činnosti pokračují. Z jednání s Policií ČR vyplynulo, že bude zřejmě nezbytné přikročit k omezení vjezdu motorových vozidel do
těchto lokalit. Pokud budete svědky takového
jednání, upozorněte tyto motoristy, že porušují
zákon, a případně kontaktujte policii.
Závěrem něco příjemnějšího. Rok 2007 bude
i rokem oslav. Slavíme 770 let od první písemné
zmínky o obci Ostopovice. Oslavy plánujeme
na září a velmi oceníme pomoc dobrovolníků.
Plánujeme i spoustu drobných akcí, jako např.
mateřské centrum, obecní klubovnu s rukodělnými kroužky, opravy chodníků a komunikací,
dokončení úprav dětského hřiště Na Rybníčku,
opravy a rozšíření sběrných hnízd a další, které Vám, doufám, zpříjemní život v naší obci.
Přeji Vám slunné jaro a veselé Velikonoce.
#Mgr. Zuzana Benešová
starostka obce
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Žijí mezi námi

B O H U M I L V L AC H

Vzpomínky pana Bohumila Vlacha
4

Pane Vlachu, občané Ostopovic vás znají
především jako prvního porevolučního starostu obce. Můžete nám říci, jaká byla vaše
cesta do komunální politiky?
V roce 1989 vstoupil do nově založené ČSL,
kde jsem členem dosud. Po 10 let jsem zastával funkci předsedy místní organizace. Po listopadové revoluci jsem byl jmenován za ČSL do

místního národního výboru. V prvních komunálních volbách jsem dostal přes 500 hlasů, a tak
jsem byl zvolen starostou obce a tuto funkci
jsem zastával 2 volební období, do roku 1998.
Jaké byly vaše začátky v této funkci?
Všichni jsme tehdy stáli na začátku, my jsme
neměli mnoho zkušeností, ani náš nadřízený
orgán – okres, tam byli také noví lidé, takže
jsme se všichni učili navzájem.
Byla v zastupitelstvu dobrá spolupráce?
Co člověk, to názor, to víte, bylo těžké každému vyhovět, vše se muselo řešit s rozvahou.
Mnozí občané si mysleli, že když přišli noví
zastupitelé, tak bude všechno jednodušší. To
však pochopitelně nešlo, byli jsme závislí na
financích a na spolupráci s občany. Místostarostou byl tehdy ing. Jaroslav Odrazil, s nímž
se mně dobře spolupracovalo.
Můžete nám připomenout nějaké větší akce
z doby, kdy jste byl ve funkci?
K nejvýznamnějším akcím během mého starostování patřilo zahájení stavby kanalizačního
sběrače do Starého Lískovce, čímž se zamezilo znečišování potoka Leskava. Bylo zahájeno
zpracování územního plánu obce, aby se mohlo určit, jaké má obec možnosti ve výstavbě.
Také jsme v obci zavedli kabelovou televizi.
Důležité bylo i provedení izolace zdravotního
střediska a kaple proti vlhkosti. Začali jsme
s opravou kaple.
Jak rekonstrukce místní kaple probíhala?
Kaple byla postavena roku 1893. Za dobu sto
let budova chátrala vlivem vlhkosti a také provozem po blízké komunikaci. Generální oprava
byla započata v roce 1994 právě izolací zdiva,
pak přišla na řadu nová střecha, věž, oprava
fasády. Bylo vybudováno topení a v roce 1997
byly provedeny restaurátorské práce interiéru,
a tím byla oprava dokončena. Opravu kaple
částečně dotovala obec, která je vlastníkem
kaple. Převážná část financí však byla ze sbírek mezi našimi občany. Abychom zpřítomnili
budoucím generacím naši dobu, vložili jsme
do báně věže písemné archivní dokumenty ze
současnosti společně s těmi, které zde byly
uloženy již před sto lety.
Vy jste byl jako starosta také v parlamentu.

Z jakého důvodu to bylo?
Jedním z historických dokladů naší obce je
peče z roku 1747. Ta se stala podkladem pro
obecní znak obce Ostopovice. V roce 1994
jsme zajistili grafické zpracování znaku a po
jeho dohotovení jsem znak se žádostí a příslušnými přílohami zaslal Heraldické komisi
Parlamentu ČR. Po projednání žádosti jsem byl
osobně pozván do Prahy, abych dne 12. dubna 1995 převzal z rukou tehdejšího předsedy
poslanecké sněmovny PhDr. Milana Uhdeho
dekret o udělení znaku obci Ostopovice.
Můžete nám říci něco o svém životě? Kde
jste vyrůstal?
Narodil jsem se v Bosonohách v roce 1930,
mám o tři roky staršího bratra. Po ukončení základní školy jsem se vyučil jako mechanik zdravotnických přístrojů, potom jsem studoval na
střední průmyslové škole, kde jsem roku 1954
maturoval. Nastoupil jsem do zaměstnání ve
Výzkumném ústavu slévárenském v Brně jako
technik. Tam jsem pracoval 20 let, až do roku
1974. Potom jsem přestoupil do Zetoru Brno,
oddělení investic, kde se připravovala výstavba
slévárny. Tuto stavbu prováděla Škoda Plzeň,
já jsem měl funkci zástupce vedoucího stavby.
Tam jsem pracoval až do roku 1990, kdy jsem
odešel do starobního důchodu.
Kdy jste přišel do Ostopovic?
Roku 1959, to jsem se oženil a přestěhoval
do Ostopovic. V manželství máme 2 děti a 6
vnoučat.
Jak jste začínal s muzikou?
Komediant jsem byl od malička. S bráchou
jsme hráli v kapele, já jsem hrával na bubny,
brácha na saxofon, scházeli jsme se v bosonožské orlovně. V obci byla organizace Orla, kde jsme měli od mládí možnost různého
sportovního a kulturního vyžití. Tady jsem získal základy a hlavně lásku ke svým pozdějším
kulturním zájmům. Hráli jsme různá divadelní
představení, tato činnost skončila roku 1947.
Z vašeho zpívání v kostele známe váš krásný hlas. Vy jste se asi zpěvu věnoval celý
život, že?
Ještě za dob studia jsem se stal členem Akademického pěveckého sdružení Moravan, při
tom jsem soukromě studoval zpěv. Ve svých
25 letech jsem přišel do sboru operety, později opery Státního divadla Brno jako externista.
Ve sboru jsem nastudoval řadu českých a světových oper. Od roku 1967 jsem měl možnost
zúčastnit se s divadlem celé řady zájezdů i mimo republiku. Činnost v divadle jsem ukončil
v roce 2004, poslední moje představení byla
Aida, kterou brněnské divadlo hrálo v Rakousku v přírodním amfiteátru St. Margareten.
Za červenec a srpen tehdy bylo odehráno 33
představení.
Máte přehled, kolik jste odehrál představení?
Samozřejmě, vedl jsem si o své činnosti zápisy.
Za těch padesát let, co jsem v divadle působil,
to byly skoro tři tisíce představení.
Můžete nám jmenovat některé opery, v nichž
jste vystupoval?
Jak jsem říkal, začínal jsem v operetě, to byl
třeba Cikánský baron. Z oper pak Aida, Prodaná nevěsta, Lohengrin, Fidelio, Síla osudu,
Čert a Káča, Dalibor, Othello, Don Carlos, Trubadur, Čarostřelec, Vojna a mír, Jakobín, Vzkří-

šení, Bohéma a další.
Kde všude jste s divadlem hostovali?
Absolvoval jsem celkem 62 zájezdů, na některých zájezdech jsme hráli třeba na různých
místech a různá představení. Sjezdili jsme celou republiku, můžu jmenovat třeba Bratislavu,
Piešany, Olomouc, Prahu, Litomyšl. V Brně
jsme několikrát vystupovali také na Špilberku.
Pokud jde o zahraničí, bylo to na příklad Lipsko, Berlín, Halle, Frankfurt, Linz, Vídeň, Štrasburg, Lyon, Wroclav, Voroněž …
Máte nějaké zajímavé zážitky?
Vzpomínám si na jednu příhodu z tehdejšího
Sovětského svazu: V Moskvě jsme se samozřejmě chtěli jít podívat do mauzolea na Lenina, vystáli jsme frontu a když jsme se blížili ke
vchodu, najednou vidím, že jsem vzbudil pozornost jednoho ze strážců. Lekl jsem se, že
mě snad bude prohlížet kapsy nebo tak něco,
ale on mně ukazoval ke krku – neměl jsem utaženou kravatu! Tak jsem se upravil a mohl jsem
jít dovnitř.
Můj první zájezd za „železnou oponu“ byl v roce 1967, a to do Vídně s Daliborem a do Florencie s Výlety pana Broučka. Byl to pro nás
všechny úplný šok, připadali jsme si jako na
jiné planetě: čistá, upravená města, honosné
parky, všude plno květin a zeleně. A obchody
– pro nás naprosto nepředstavitelná nabídka
zboží všeho druhu. Mohl jsem zvláště dětem
udělat radost z překrásných dárků.
Na přelomu let 1991–92 jsem se zúčastnil zájezdu do Švýcarska, Německa a Francie, kde
jsme měli 10 koncertů Symfonie č. IX L. van
Beethovena. Na Štědrý den se většina z nás
zúčastnila půlnoční mše svaté. Po ní jsme
před kostelem začali zpívat české koledy, což
bylo pro ostatní účastníky překvapení, někteří
Češi se k nám přidali, a tak jsme „koledovali“
dlouho do noci. I když jsme byli v duchu každý
u své rodiny doma, byl to pěkný zážitek.
Již jsem se zmínila o vašem zpívání v kostele, to byla také vaše celoživotní láska, že?

Od mládí až dosud zpívám v chrámovém sboru v Troubsku. Sbor nacvičuje chrámové zpěvy
vždy na Vánoce a na Velikonoce. Každý rok na
Velikonoce se podílím na zpěvu pašijí, pašije
jsem zpíval už od svých 20 let, postavu Ježíše
Krista.
Čím se zabýváte v nyní?
V současné době vzhledem ke zdravotním potížím a také věku jsem musel mnoho ze svých
zájmů omezit. Rád čtu a luštím křížovky a věnuji se své rodině.
#Připravily M. Liptáková a L. Dobrovodská

Odpově

na odpově

Když v ROVNOSTI 15. prosince 2006 v rubrice
Názory vyšel můj článek Jak se žije... v Ostopovicích, informovala mne paní starostka
Mgr. Zuzana Benešová, že vzbudil značnou
nevoli a údiv velké části ostopovických občanů, a to zejména myšlenkou řešit nakupené
problémy připojením Ostopovic k Brnu. Současně mi dala k dispozici kopii článku z ROVNOSTI ze dne 19. prosince 2006 nazvaný Ostopovice: nezávislost za kus chodníku, kterým
reagoval na můj text MgA. Jan Symon. I když
dle mých poznatků reakce mnohých občanů
svědčily spíše o opaku, dovoluji si okomentovat článek pana MgA. Symona v ostopovickém
Zpravodaji (nebo se domnívám, že by pokračující mediální výměna názorů nebyla zajímavá
pro nezúčastněné a neinformované čtenáře).
Především můj článek nebyl v žádném případě
míněn jako „ostouzení“ Ostopovic, kde jsme
s manželem již dříve strávili deset pěkných let.
Také proto jsme se rozhodli do Ostopovic vrátit v létě roku 2003, abychom zde prožili klidné stáří. MHD fungovala (leč do ledna 2004),
v blízké samoobsluze jsme mohli nakupovat
(ale jen do podzimu 2003). Jak se ukázalo, měli jsme bohužel smůlu, že se podmínky života
zhoršily. Právě proto se mi zdají protiargumenty pana MgA. Symona, člena nově zvoleného
zastupitelstva, v mnoha směrech nepřesvědči-
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vé a jednostranné.
Týkají se především výrazného zlehčení cen
jízdného za služby IDS. Autor článku popírá průměrné osmašedesátiprocentní zvýšení
jízdného ve srovnání s městem Brnem (připouští pouze zdražení jízdného z 13 na 19 Kč
za pětačtyřicetiminutovou jízdenku, přitom
u čtvrtletních průkazek jde o zdražení jízdného
o sto procent!). Navíc je skutečně smutné poslouchat na zastávce ostopovické občany, jak
si vyprávějí historky o vynechávajících spojích
a o tom, jak vlastními mobily „nahánějí“ dispečink, aby vyslal na tra autobus, který nepřijel.
Nešastná „příhoda“ se zánikem místní samoobsluhy (kterou si svépomocí postavili Ostopovičtí), by sebelépe vysvětlena, zůstává příhodou se smutným koncem, na který doplatila
celá obec. Jedinou útěchou je ochota majitele
malé prodejny „téměř na konci vesnice“ dovážet nákupy starším, nemocným a „nepojízdným“ spoluobčanům.
Pokud jde o lékařskou péči, samozřejmě si
nemyslím, že by připojením Ostopovic k Brnu
vznikla v obci poliklinika, avšak jen z tisku vím,
že zatímco na Brně-venkově připadá na jednoho lékaře 533 obyvatel, v Brně-městě je to 142
obyvatel (pramen: ČSÚ – data 2001–2002).
Za nevyhovujících dopravních podmínek musí naši občané jezdit na Zdravotní středisko

Ostopovice musí zůstat nezávislé
Podruhé v krátké době reaguji na článek paní
Odehnalové, který lze ve zkratce shrnout asi tak,
že Ostopovické trápí drahá autobusová doprava
a rozbitý chodník do Starého Lískovce, a proto by
bylo lepší, kdyby se obec vzdala své samostatnosti a připojila se k Brnu. Podle paní Odehnalové
by takovýto postup zlepšil kvalitu života v obci.
Kvalitní život v obci • Souhlasím, že je třeba
zvyšovat kvalitu života občanů, narozdíl od
paní Odehnalové však věřím, že nejlépe tohoto cíle dosáhneme právě jako nezávislá obec.
Pouze nezávislá obec totiž může svobodně
rozhodovat o své budoucnosti a v návaznosti činit i potřebné kroky. Asi všichni stojíme
o to, aby veřejná doprava v naší obci byla co
nejkvalitnější a nejlevnější a aby dostupnost
zdravotní péče byla co nejlepší. Stejně tak je
však pro obec životně důležité, aby tu fungovala škola, aby nová výstavba příliš neobtěžovala obyvatele nebo aby za vesnicí nevyrostla
třeba hlučící a smrdící motokrosová dráha.
A to je možné zejména pokud budou Ostopovice samostatnou obcí. Nemyslím si, že kvalitu
života lze posuzovat jen podle ceny jízdenek
nebo stavu jednoho chodníku, který navíc ani
obec nevlastní. Výraz kvalita života znamená
pro každého něco trochu jiného; pro někoho
je to chodník a levný nákup, pro jiného dostatek parkovacích míst a moderní sportoviště,
pro dalšího kvalitní škola a příroda hned za
domem. A ke kvalitnímu životu patří i příjemné mezilidské vztahy, bohatý společenský
život nebo sousedská výpomoc. Nezamlouvá
se mi protiklad, který paní Odehnalová nabízí
v závěru svého textu: bu možnost rozhodovat
o svém územním plánu, nebo zajištění lepší
kvality života. Obě věci spolu totiž souvisí. Bez
promyšleného územního plánování jednoduše

do Střelic. Považuji proto za podnětný názor
paní starostky, že by se v Ostopovicích lékař
„uživil“. Potěšující novinkou pro naše nemocné
spoluobčany je zpráva, že od 1. 1. 2007 budou
Ostopovice náležet k nově budované Oblastní
charitě Tišnov (financované mj. z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky), která bude zajišovat
domácí péči 24 hodin denně a bude hrazena
zdravotní pojišovnou.
Pan MgA. Symon dále píše, že „od zimy bude přes nevyjasněnost vlastnických vztahů
chodník z Ostopovic do Starého Lískovce
udržován ve schůdném stavu“. Jak se každý
může přesvědčit, opak je pravdou. Nebezpečí
úrazu i přepadení ve večerních hodinách trvá.
Slavné „pálicí dny“ mají být vyřešeny zřízením
obecního kompostu. Na to se lze těšit a věřit
v disciplinovanost občanů.
Jestliže jsou, podle MgA. Symona „všechny
(mnou) zmiňované problémy těžko řešitelné
na místní úrovni“, pak se ptám, na jaké úrovni
řešitelné vůbec jsou, když eventuální připojení
k městu Brnu (což by muselo řešit jedině místní
referendum) je podle něho nepřijatelné. Co je
tedy cennější? Možnost rozhodovat o územním plánu obce, „které by se obec změnou
na městskou část vzdala“, nebo zajištění lepší
kvality života občanů?
#PhDr. Alena Odehnalová

názory občanů

nelze zaručit kvalitu života. Co kdyby si chtěl
nějaký investor za obcí postavit továrnu? Nebo hobbymarket, ke kterému denně přijedou
tisíce aut, jak se to právě děje v městské části
Ivanovice? Proč by se Ostopovičtí měli vzdávat
možnosti o takovýchto stavbách rozhodovat?
Ostopovice jsou venkov • Žijeme na vesnici,
přitom na samé hranici města. To je v něčem
více, v něčem méně příjemné. Život je zde poklidnější než ve městě, hluk i dopravní zátěž
jsou zde nesrovnatelně nižší a v lese jsme z domu za pár minut chůze. Známe se, na ulicích se
běžně zdravíme. Jsou to drobnosti, ve městech
však ne až tak obvyklé. Blízkost Brna znamená,
že k tomuto vesnickému komfortu můžeme navíc využívat i výhod města, a už jde o pracovní
příležitosti, vzdělání, kulturu nebo služby. K tomu lze využít i na evropské poměry relativně
frekventovanou hromadnou dopravu.
Doprava může být lepší • Hromadná doprava, respektive její cena, patří bohužel momentálně spíše do kategorie méně příjemného.
Nicméně služby společnosti Tourbus se sice
pomalu, ale přece jen zlepšují. Výpadky jsou
méně časté než v počátcích, někteří nespolehliví řidiči v důsledku stížností už u společnosti
nepracují a v poslední době je na spoj do naší
obce nasazován nízkopodlažní autobus, který
docení hlavně cestující s kočárkem. Jednatel
společnosti Tourbus pan Dzuriš, se kterým je
obec v pravidelném kontaktu, deklaruje nadále
zájem výhrady cestujících řešit, potřebuje však
konkrétní časové údaje o spoji, u kterého k problémům došlo. Už brzy se na internetové stránce obce spustí diskusní fórum, na kterém bude
možnost všechny výhrady prezentovat, což pan
Dzuriš vítá. I to snad přispěje k dalšímu zkvalitnění dopravních služeb. Paní Odehnalová ve

svém příspěvku zmiňuje také stav chodníku do
Starého Lískovce. Chodník není ve vlastnictví
obce, a proto do něj obec nemůže investovat.
Porušila by tím zákon. Co může dělat a co také od letošního roku dělá, je údržba v zimních
měsících. Přiznám se, že moc nerozumím, když
paní Odehnalová píše, že se mohli občané
přesvědčit o opaku. Letos moc sněhu nebylo
a když už nějaký napadl, byl ještě týž den až do
Starého Lískovce z chodníku odhrnut.
Lékař je i v Lískovci • Co se týče lékařské
péče, stojí za připomenutí, že lékaře si dnes
již můžeme svobodně volit. Jistě nikomu není
příjemné měnit lékaře, ke kterému byl zvyklý
chodit, ale pokud je doprava do Střelic skutečně tak komplikovaná, jde asi o méně bolestné
řešení. Nedostupnost domácí pečovatelské
a paliativní péče vnímám podobně palčivě jako paní Odehnalová. To je problémem téměř
v celém Česku a souvisí s celkovým nastavením zdravotní politiky. Myslím však, že i v této
oblasti se už občas zablýskne na lepší časy.
Jak dál? • Je jistě chvályhodné, že manželé Odehnalovi dlouhodobě upozorňují svými
články na nedostatky v dopravě, těžkosti starších občanů s většími nákupy nebo vady chodníku do Lískovce. Zastupitelé o těchto i dalších
problémech vědí a snaží se je řešit. Nicméně
je i na občanech, aby se zapojili a svým dílem
přispěli k lepšímu životu v obci. Proč nezkusit
založit třeba občanské sdružení, které by se zaměřovalo na zprostředkování pomoci starším
a nemocným spoluobčanům nebo na lobování
za spravedlivější tarifní poplatky v rámci IDS
v krajském zastupitelstvu. Obec i občané by
jistě takové sdružení v rámci svých možností
podpořili. Já tedy určitě.
#Jan Symon, člen zastupitelstva obce
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Rozpočet obce Ostopovice na rok 2007 (v tisících Kč)
PŘÍJMY

6

VÝDAJE

Daň z příjmu FO osob ze závislé činnosti

1 800

Daň z příjmu FO ze samostat. výděl. čin.

1 600

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

100

Zalesnění skládky

15

Sběr a odvoz komunálního odpadu

883

Silnice

110

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

396

Chodníky – projekt na ul. Lípová

175

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

25

Daň z příjmu PO

2 200

Hromadná doprava – příspěvek na IDS

100

Příspěvek na os. asistence pro ZP

Daň z přidané hodnoty

2 800

Bezpečnost silnič. provozu – projekt

250

Požární ochrana

Daň z nemovitosti

350

Pitná voda – projekt vod. na ul. Lípová

Poplatek za likvidaci komunál. odpadu

720

Kanalizace – dostavba na ul. Uzavřená,
U Kaple , B. Němcové

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit

50
7 505

27
3
1,3
5

Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy

Revitalizace rybníku
Základní škola – ZŠ a MŠ
Knihovna

250

VÝDAJE CELKEM

40

Kronika

10

Finanční prostředky minulých let

Místní rozhlas a kabelová televize

96

Splátky půjčky SFŽP

62

Splátky úvěru KB

50

Příjmy z pronájmu pozemků

30

Knihovna
Místní rozhlas a kabelová televize
Ostopovický zpravodaj – inzerce
Kulturní akce

1
75
1
110

Ostopovický zpravodaj
Kulturní akce v obci, oslavy 770 let obce

262

Příspěvek pro T. J. Sokol Ostopovice

100

Dostavba dětského hřiště Na Rybníčku

110

Klub důchodců a jiná obč. sdružení
Nebytové hospodářství – obecní budovy

760
300

61

Pohřebnictví

Činnost místní správy

28

Územní plánování

Příjmy z úroků KB

20

Pojištění, nákup pozemků

PŘÍJMY CELKEM

10 290

Domovní čísla
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

Nerovnoprávnost a nespravedlivost
Byl jsem nedávno poučen, že rozhraní dopravních pásem jsou definitivně dána. Asi byrokratickým bohem. A tak zatímco brněnský
důchodce nad sedmdesátku od letošního roku
využívá zdarma všech výhod MHD, tentýž důchodce žijící ale v Ostopovicích – v „systému“
IDS („napojeném“ na MHD) od placení osvobozen není. Za přesun přes pár set metrů mezi
pásmem 410 a pásmy 100 a 101( kde neplatí
nic) musí „vypláznout“ osm korun tam a osm
korun zpět, tedy šestnáct korun z důchodu.
Ocitá se tak v nerovnoprávném občanském
postavení, jehož odstranění záleží prý pouze
na benevolenci a domluvě MHD a IDS. Pro
plastičtější představu: když jedu jako „sedmdesátiletý borec“ z Brna do své obce za Brnem, projíždím šesti brněnskými zastávkami
zdarma, ale průjezd několikasetmetrovým úsekem z poslední zastávky ležící ještě v Brně do
první zastávky v mé obci mne stojí oněch osm
korun tam a obráceně. Nevadí, že polovina tohoto inkriminovaného úseku mezi zastávkami
se navíc nachází ještě na území Brna-města,
až druhá v katastru naší obce. Ale rozhraní pásem je údajně dáno. A basta. Do Brna občas
musím. Proto se mne to týká. A nejen mne. Brno se o své důchodce nad sedmdesát let, ale
i o ty mladší stará. Jiné je to ale pod správou
Jihomoravského kraje. O objemu dopravy a tarifech v okolních obcích rozhoduje Kraj pro-

15 474

FINANCOVÁNÍ CELKEM

6 240
-96
-960

5 184

15

Veřejné osvětlení

Příjem za tříd. odpad, pronájem kont.

18

80

45

222,7

1 183

1 520

Odvody výtěžku z provozování loterií

Dotace ze státního rozpočtu

924

Finanční vypořádání minulých let

Poplatek za provoz. výher. hrac. přístrojů

Správní poplatky

3
20

40
80
100
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
na zastupitelstvu obce 28. 3. 2007
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střednictvím Kordisu JMK, s. r. o., který ovšem
už před několika lety, ihned po zavedení IDS
poškodil občany Ostopovic, když je po padesáti letech, jako nejbližší obec u města, vyřadil z MHD, ale hlavně se zavedením IDS došlo

k neúměrnému zdražení jízdného, bez možnosti slev, které běžně využívají důchodci a občané v Brně i jinde. Nejpřesvědčivější je srovnat tuto nespravedlivost na běžném důchodci
z Brna a z Ostopovic. Ten v Brně zaplatí 540 Kč
za čtvrtletní zlevněnou známku pro pásma
100+101, k tomu se pak připočte roční kupon
za 350 Kč, celkem tedy vydá za rok 2.510 Kč.
Důchodce z Ostopovic musí za čtvrtletí zapla-

tit 1. 170 Kč za pásma 100+101+410, k tomu si
dokupuje roční kupon za 350 Kč, takže za čtyři
čtvrtletí zaplatí 5.030 Kč, což je stoprocentní
zvýšení „díky“ IDS a vyloučení z MHD! Jde
o 630 Kč čtvrtletně „vinou“ pásma 410. Takže
2.520 Kč ho ročně stojí onen krátký úsek mezi
Brnem a mou obcí. Není to nespravedlivost ?
Pan hejtman na vznesené stížnosti kdysi odpověděl svým návrhem na „vylepšení“ chodníku
vybudováním jeho osvětlení pro „pocestné“,
a to za ušetřené peníze, když obec nemusí tolik přispívat do IDS... Hlavně ale argumentoval,
že všem nelze nikdy vyhovět! Jako tragický
výsměch „péče o občana“ působí důchodci,
lidé s taškami a maminky s kočárky, kodrcající se kvůli ušetření osmi zbytečně vyhozeným
korunám po neudržovaném, neosvětleném, hrbolatém, a tedy nebezpečném chodníku mezi
Ostopovicemi a zastávkou Pod Dálnicí v Brně.
Vedle zranění z pádů došlo tu už i k několika
přepadením! A přitom by stačilo, kdyby Kordis JMK, s. r. o. (po vzájemné domluvě MHD
a IDS) posunul pásmo na začátek obce (v minulosti to tak už bylo)! Nebezpečná chůze po
neosvětleném chodníku by byla omezena.
Spolu s prosazením slev jízdného (v duchu letošního výměru ministerstva financí 01/2007)
by to mohl být počin nového ostopovického
zastupitelstva...
# PhDr. Ivo Odehnal

Závěrečný účet roku 2006
PŘÍJMY

SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

Daňové příjmy

Nabídka
R OZ P O Č E T A J E H O P L N Ě N Í

SKUTEČNOST

9 872 400

9 880 644

Nedaňové příjmy

335 500

394 618

Kapitálové příjmy

50 000

22 000

540 700

622 528

10 798 600

10 919 790

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

81 880

Příjmy celkem po konsolidaci
VÝDAJE

10 837 910
SCHV. ROZPOČET PO ÚPRAVÁCH

SKUTEČNOST

Běžné výdaje

7 154 000

6 307 667

Kapitálové výdaje

8 894 100

936 468

16 048 600

7 244 136

Výdaje celkem před konsolidací
Konsolidace výdajů

81 880

Výdaje celkem po konsolidaci
FINANCOVÁNÍ

SCHV. ROZPOČET

Půjčka SFŽP
Splátky úvěru KB a půjčky SFŽP
Financování celkem

Vybrané nové tituly zakoupené
v poslední době

SKUTEČNOST
6 306 000

-2 619 654

-96 000

- 96 000

-960 000

-960 000

5 250 000

-3 675 654

Obec provedla během roku 5 rozpočtových opatření, která byla průběžně schvalována ZO.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2006:

přebytek 4 033 528,70

Výsledek hospodaření HČ k 31. 12. 2006:

přebytek

4 465,85

Zůstatky na účtech u KB k 31. 12. 2006
• Běžný účet

6 934 972,83

• Účelový účet (na kabel. tel.)

1 142,23

• Účet hospodářské činnosti

829 002,72

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

4 761 000,00

Finanční majetek na podílových listech

4 576 029,84

• Inves. společnost ČSOB, Bond mix

1 562 522,87

• IKS KB, Peněžní trh

261 340,80

• Spořitel. inves. spol., Sporobond

2 752 166,17

Údaje uváděny v Kč

Zpracovala: M. Jelínková

vodného a stočného na období 4/07–3/08

K ALKUL ACE NÁKL ADŮ NA VODNÉ ( VO) A STOČNÉ ( ST ), ROK 20 0 6
Vodné (Vo)
Provozovatel

Kč (bez DPH)
380 000

Stočné (St)

Kč (bez DPH)

Provozovatel

240 000

Analýzy

60 000

Platba BVaK

770 000

Energie

190 000

Opravy, údržba

120 000

Opravy, údržba

260 000

El. energie

Poplatek FÚ

205 000

Úroky z úvěru

112 000

60 000

Ostatní služby

55 000

Ostatní služby, materiál
Celkem

V roce 2006 bylo v knihovně zaregistrováno 130 čtenářů, z toho
26 čtenářů do 15 let. Ve fondu
knihovny bylo 5 146 svazků knih
a 9 titulů časopisů, knihovna nakoupila 22 svazků nových knih.
Do knihovny přišlo 1 232 čtenářů, kteří si zapůjčili celkem 6 381
knih a časopisů, z toho:
naučná literatura – dospělí 1 922,
děti 371
krásná literatura – dospělí 3 415,
děti 673.
Byl instalován veřejný internet,
který je k dispozici pro čtenáře
i ostatní občany. Obecní knihovna byla otevřena každou středu
od 14 do 18 hodin a bude tomu
tak i nadále.

7 162 256

Prostředky minulých let

Cena

Knihovny

1 155 000

náklad na Vo/m 3
vyrobeno 82.262 m 3, fakturováno 59.414 m 3

19,25

5 000

Celkem

1 302 000

náklad na St/m 3

21,70

Cena s D PH :
• vodné Kč /m 3 – 2 0, 2 0 Kč
• s to č né Kč/m 3 – 2 2 , 8 0 Kč

Beletrie pro dospělé
Bajev, H.: Přísaha – Chirurg pod
palbou
Birken, G.: Embolie
Brdečková, T.: Slepé mapy
Cimický, J.: Truhla s tisíci zámky
Cole, K.: Cena za rozkoš
Camus, A.: Pád
Cubeca, K.: Prokletí zlatokopů
Egbeme, Ch. R.: Za zlatými mřížemi
Erben, V.: Osamělý mrtvý muž
Faulkner, W.: Prapory v prachu
Fieber, M.: Smrt v reality show
Fielding, J.: Řekni, kde ji najdu
Fojtová, V.: Zástava náhradního
srdce
Gardner, E. S.: Případ dvou advokátů
Hall, S.: Údolí zkázy
Hanibal, J.: S pečetí viny
Hollinghurst, A.: Linie krásy
Hofmann, C.: Bílá Masajka
Hrachovcová, A.: To chce jen klid
a zhluboka dýchat
Chase, J. H.: Láska může být
osudná
Christie, A.: Tajemství Chimneys
James, P. D.: Maják
Koontz, D.: Neobyčejné dědictví
Kuegler, S.: Dítě džungle
Lowel, E.: Plameny v ráji
McKinley, T.: Vzdálený přístav
Pamuk, O.: Istanbul – vzpomínky
na město
Pascarl, J.: Byla jsem princeznou
Pikartová, T.: Muže ani květinou …
See, L.: Tajemství hedvábného
vějíře
Smith, W.: Nářek vlků
Šabach, P.: Občanský průkaz
Štorkán, P.: Chalupářský guláš
s krví
Vondruška, V.: Letopisy královské
komory
# Libuše Pálková

Zpracovala: Mgr. Z. Benešová, K. Navrátilová, M. Jelínková • Schváleno zastupitelstvem obce dne 15. 3. 2007
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Tis č e r ve ný
10

Tis červený (Taxus baccata) je
velmi pomalu rostoucí stínomilná
dvoudomá stálezelená jehličnatá
dřevina. V naší přírodě poměrně
vzácný strom je vysazován jako okrasná dřevina v parcích či
okrasných zahradách. Tis je keřovitého nebo stromkovitého vzrůstu
a může dorůst výšky až kolem 20
m. Jde o velice dlouhověký druh,
který se dožívá i přes tisíc let.
V minulosti byl tis vyhledáván
především pro kvalitní, pružné,
tvrdé a trvanlivé dřevo. Tis je náš

nejjedovatější strom – jedovaté je
jehličí, kůra, dřevo i semeno. Kupodivu růžové dužnaté mišky jsou
jako jediné na tisu neškodné a požírají je ptáci.
Poměrně snadná je množitelnost
a proměnlivost tvarů a především
schopnost druhu snášet nepříznivé prostředí.
Význam tisu je v dnešní době dost
značný. Patří mezi ohrožené druhy rostlin a zákon jej chrání v kategorii silně ohrožených druhů.
#František Franc
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Přehled kulturních akcí
na rok 2007
Vážení přátelé, také letos bychom Vás předem rádi
seznámili s tím, co pro Vás v tomto roce v kultuře
a společenských akcích připravujeme. Je po plesové sezóně, době masopustu a my žijeme přípravou
na Velikonoce. A aby to nebyl jenom předvelikonoční úklid, připravily pro Vás už osvědčené a oblíbené lektorky Magda Jelínková a Radka Švihálková
novou techniku barvení velikonočních vajec. Lekce
ruční práce proběhla 22. března. Koncem dubna
budeme pálit čarodějnice. Loni
se nám čarodějnice spálit nepodařilo, protože nám celý den
pršelo, snad to vyjde letos. Dne
12. května se opět sejdou automobiloví veteráni ze širokého
okolí i ze zahraničí. Je to pro
naši obec velká čest, ale hlavně
zásluha manželů Žilkových. Na
neděli 13. května připravují děti
naší ZŠ program k svátku matek.
Na začátek června zase naopak
připravují maminky k svátku dětí už tradiční procházku „pohádkovým lesem“. Přesně na svátek
našeho patrona Jana Křtitele, 24. června, budou
mladé hody. Jako vždy nebude chybět předhodová zábava, stavění máje, mše svatá u kapličky,
pro děti nezbytný kolotoč a hlavně stárci, kteří se
budou starat o dobrou zábavu a náladu. Školní
rok zahájíme s našimi dětmi hned 1. září a zároveň skácíme „máju“ z hodů. V listopadu budeme
zase slavit svátek svatého Martina taneční zábavou v sokolovně. Před zahájením adventu bychom
ještě rádi stihli zase nějakou zajímavou lekci ručních prací s vánoční tematikou. Již zmíněný advent
začíná 2. prosince, a to jako vždy u naší kapličky

rozžíháním vánočního stromu. V době adventu
máme opět naplánovanou mikulášskou besídku
pro děti, koncert s některým souborem lidových
písní a slavnostní koncert v naší kapličce. Během
podzimu chceme znovu vyjet do některého z pražských divadel. Rádi bychom věděli, kam byste se
chtěli podívat. Ještě jsme nebyli ve Vinohradském
divadle. Co Vy na to? Nebo raději některý z muzikálů? Rádi si poslechneme Váš názor a budeme se
těšit na Vaše návrhy.
V naší obci také nově vznikla
školská komise. Členové této komise úzce spolupracují se školou,
ale také mají připravený zábavný
program pro děti a jejich rodiče,
s kterým Vás budou během roku
seznamovat.
Na závěr bych Vás ráda seznámila s jednou velkou akcí a oslavou.
Naše obec letos slaví 770 let
od založení. Hlavní slavnost se
uskuteční ve dnech 8. a 9. září. Rádi bychom také
připravili výstavu o historii obce – kdo z Vás má zajímavý materiál, budeme moc rádi, když ho pro nás
připravíte. O průběhu příprav oslavy Vás budeme
informovat v dalším čísle zpravodaje.
Vážení spoluobčané, snažíme se sestavit program tak, aby si každý z Vás mohl vybrat. Naše
práce nespočívá jenom v přípravách těchto akcí,
ale také navštěvujeme jubilanty a vítáme nové občánky Ostopovic atd. Moc nás těší, a je nám ctí,
když přijímáte naše pozvání a akcí se zúčastňujete. To je pro nás to největší ocenění, kterým nás
můžete odměnit.
# Za kulturní komisi Milena Dejlová

T Ř ÍD Ě N Í ODPADU
Jak si jistě většina občanů naší obce všimla, přibylo nám na našich
sběrných hnízdech v obci několik
dalších kontejnerů pro sběr a další třídění odpadů. Je nutné, aby
občané třídili odpad dle informačních nálepek umístěných na přední straně jednotlivých kontejnerů.
Na základě průběžné kontroly lze
konstatovat, že tříděný odpad není
ukádán tak, jak by měl. Chtěl bych
proto občanům ujasnit, jak a co do
kontejnerů ukládat. Do kontejnerů
na papír je možné ukládat noviny,
časopisy, reklamní letáky, papírové obaly, kancelářský papír apod.
Nevhazujte sem mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný papír. Do
kontejneru pro bílé sklo lze ukládat jen bílé sklo, láhve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo.
Nepatří sem drátěné sklo, keramika, zrcadla, kameny a podobně.
Různobarevné sklo lze ukládat
pouze do kontejneru pro směsné
sklo. Do kontejneru pro plasty lze

ukládat nápojové kartony, krabice od džusů, sáčky, fólie, výrobky
z plastů, polystyrénu, PET lahve
a různé kelímky od potravin. Do
těchto kontejnerů nevhazujte novodurové trubky, podlahové krytiny, plastové obaly od různých
chemikálií a nebezpečných látek
a zbytky potravin.
Chtěl bych tímto na občany apelovat, aby byl odpad na těchto místech řádně tříděn, aby špatným
tříděním nebyl znehodnocován.
Dále bych chtěl občany upozornit na to, aby do sběrného dvora
nevozili odpadky, které je možné
uložit do kontejnerů umístěných
v obci, které jsou k tomu určeny.
Tyto odpadky již nebude možné
ukládat do velkoobjemových kontejnerů a je nutné v tomto směru
sjednat nápravu. Pokud občan
s takovým odpadem přijede, nebude mu ve sběrném dvoře uložení umožněno.
#František Franc

ZŠ A MŠ, BRNO,
KŘÍDLOVICKÁ 30 B
nabízí žákům budoucích
6. ročníků specializovaný
učební program ve třídách
s rozšířenou výukou
matematiky, přírodovědných
předmětů a informatiky.
Do matematických tříd mohou
být integrováni nadaní žáci ve
smyslu § 17 Školského zákona.
•
PŘIJÍMACÍ POHOVOR
do těchto tříd se koná
ve čtvrtek 3. května 2007
od 9 hodin na ZŠ Křídlovická.
Přihlášky si můžete vyzvednout
v kanceláři školy, vyplněné
odevzdat do 30. 4. 2007.
•
Bližší informace najdete
na webových stránkách školy
www.zskridlovicka.cz.
Náhradní termín přijímacího
pohovoru je 11. června 2007

Pro čtenáře, kteří zaznamenali změnu vzhledu našeho zpravodaje, přinášíme informaci, že od prosincového čísla tiskneme časopis na recyklovaném papíře. Tiskem zpravodaje na recyklovaném papíře
chceme šetřit naše lesy! Své příspěvky můžete zasílat na e-mail: redakce@janakdesign.net

