
• Změna č. I územního plánu obce…
Veřejné projednání návrhu zadání změny č. I ÚPO 
Ostopovice se uskuteční v sále pohostinství U Volej-
níků dne 26. dubna 2006 v 18.00 hod. Návrh zadání 
bude vystaven k nahlédnutí do 28. dubna 2006 v kan-
celáři Obecního úřadu Ostopovice a na Městském 
úřadě Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno, stavební úřad 
– oddělení územního plánování a rozvoje. Občané 
a podnikající právnické a fyzické osoby jsou oprávně-
ni podat své podněty k návrhu zadání nejpozději do 15 
dnů od posledního dne vystavení na OÚ Ostopovice 
nebo MěU Šlapanice.
• Rozpočet obce na rok 2006…
Zastupitelé schválili rozpočet obce ve výši na stra-
ně příjmů 10.457.000,- Kč, na straně výdajů včetně 
splátek půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR 
a úvěru u Komerční banky 16.763.000,- Kč. Schodek 
rozpočtu 6.306.000,- Kč bude krytý čerpáním finanč-
ních prostředků minulých let, které jsou vyčleněny 
na větší investiční akce. Podrobný rozpis rozpočtu je 
uveřejněn též v tomto čísle zpravodaje. 
• Vodné a stočné…
 Na základě propočtu předpokládaných nákladů byla 
stanovena cena za vodné a stočné na období 4/2006 
– 3/2007. Vodné bude účtováno v příslušném obdo-
bí 17,70 Kč/m3 bez DPH (18,59Kč/m3 s DPH), stočné 
20,80Kč/m3 bez DPH (21,84Kč/m3 s DPH). Vzhle-
dem ke skutečnosti, že obec je plátcem DPH v oblasti 
své hospodářské činnosti v souvislosti s provozem 
vodovodu a kanalizace, byly ceny 
schvalovány bez daně. Odběratelé 
zaplatí však cenu včetně DPH, proto 
je zde v závorkách uvedena. V po-
rovnání s minulým obdobím je vod-
né navýšeno pouze o 0,09Kč a stoč-
né o 0,34Kč. Kalkulace nákladů je 
uvedena na jiné straně zpravodaje.
• Bezpečnost v obci… 
Jako již každoročně zpracovalo Ob-
vodní oddělení Policie ČR Rajhrad 
zprávu o bezpečností situaci v naší 
obci za rok 2005. Na území naší ob-
ce bylo spácháno 21 trestných činů 
(z toho 3 objasněny), 13 přestupků 
(z toho 9 objasněno) a byla šetřena 
3 náhlá úmrtí. Dále bylo provedeno 52 dalších šetření 
pro soudy, správní orgány a orgány policie.
• Různé stavební informace…
Heslovitě vám přiblížíme stavební aktivity města 
Brna, které se bezprostředně dotýkají našeho kata-
strálního území. Obec Ostopovice obdržela žádost 
o vyjádření k přestavbě železničního uzlu Brno, nebo� 
část kabelizace bude probíhat na území Ostopovic, 
převážně v drážním tělese. Na stavbu protihlukové 
stěny ve Starém Lískovci je vydáno územní rozhod-
nutí. Statutární město Brno zadalo zpracování svého 
územního plánu a byl projednán návrh zadání.
• Záměr prodeje pozemku…
Na prosincovém zasedání zastupitelstvo obce odsou-
hlasilo záměr prodeje pozemku PK 400 v k.ú. Ostopo-
vice, který se nachází na ulici Vinohradské. O odkup 
pozemku požádal majitel sousedního pozemku, který 
i obecní pozemek dlouhodobě užívá. Záměr prodeje 

byl dle zákonných ustanovení zveřejněn na úřední 
desce obecního úřadu.
• Názvy nových ulic…
S postupem výstavby ve dvou lokalitách na katastru 
naší obce bylo nutné zvolit názvy pro dvě nově vzni-
kající ulice. Obecní úřad vyzval občany k podání návr-
hů. Celkem se sešlo 45 navržených názvů, ze kterých 
zastupitelé mohli vybírat. Po diskuzi zastupitelé určili 
název ulice Padělky pro lokalitu Padělky za humny 
a název Větrná pro lokalitu Nad Vývozem. Pro nové 
ulice budou zadány k výrobě nové tabulky s domovní-
mi čísly. Nová domovní čísla budou vyrobena také pro 
ulice v obci, které po roce 1989 změnily názvy, ale do-
posud byly označeny pouze „opravenými“ tabulkami.
• Provoz sběrného dvora…
Sběrný dvůr na ulici U Dráhy byl z důvodů trvání zim-
ního počasí uzavřen až do konce března. Poprvé byl 
otevřen 25. března a od měsíce dubna bude v provozu 
pro občany každou sobotu. 
• Nebezpečný odpad…
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden firmou 
ASA obvyklým způsobem v sobotu 8. dubna. Svo-
zový vůz bude přistaven v 8.00 hod. na ulici Branky, 
v 9.00 hod. u obecního úřadu a v 10.00 hod. u soko-
lovny. Odpad je nutno předat osobně. Nelze ho pře-
dem umístit na veřejné prostranství! Tekuté a sypké 
odpady musí být uloženy v plastových, kovových 
nebo papírových obalech.
• Kabelová televize…

V měsíci únoru zahájila Česká televi-
ze vysílání svého 4. programu s ná-
zvem ČT 4 sport. Na základě nabídky 
provozovatele našeho televizního ka-
belového rozvodu bylo rozhodnuto 
programovou nabídku uživatelům 
rozšířit. Snad jsme sportovním fan-
dům udělali radost.
• Obecní symbol…
Na základě naší objednávky vyho-
tovila společnost Alerion – heraldic-
ký servis z Bystřice nad Pernštejnem 
obecní prapor a obecní znak. Tyto 
symboly jsou provedeny z kvalitního 
saténového materiálu kombinované-
ho s výšivkou. Takto nově vyhotove-

né obecní symboly budou ve své kráse a důstojnosti 
reprezentovat nejen nás, ale také další generace. 
V současné době zdobí zasedací místnost obecního 
úřadu.
• Místo obce městysem?…
Dne 28. 1. 2006 uveřejnil deník MF DNES v příloze pro 
Brno článek s názvem „Kraji ubude 14 vesnic, povýší 
na městečka“. Ve výčtu obcí byly uvedeny i Ostopo-
vice. Po tomto překvapivém zjištění paní redaktorce 
však bylo z naší strany vysvětleno, že Ostopovice ni-
kdy městysem nebyly, takže jim tento statut ani nemů-
že být vrácen. Její zdroj informací nebyl správný. Po 
ověření soupisu na Ministerstvu vnitra ČR paní redak-
torka zjistila, že chybných údajů bude pravděpodobně 
více. Opravný článek sice doposud uveřejněn nebyl, 
ale jisté je, že na statutu naší obce se nic měnit nebude 
a kraji tedy ubude maximálně 13 vesnic.

# Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
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VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení přátelé, doufáme, že v době, 
kdy vyjde náš zpravodaj, tady už bu-
de letos tak dlouho očekávané jaro. 
A i kdyby se snad ještě opozdilo, 
přejeme vám všem hodně pohody 
a radosti, protože bez ohledu na to, 
jak je venku, nejdůležitější je přece 
ono „slunce v duši“, to, co máme 
každý v sobě.



Vážení občané,
 rok 2006 je posledním rokem aktuálního voleb-
ního období. Na podzim tohoto roku se budou ko-
nat volby do obecních zastupitelstev. Termín voleb 
zatím není stanoven, s nejvyšší pravděpodobností se 
uskuteční koncem října. I naše zastupi-
telstvo má tedy poslední půlrok na to, 
aby realizovalo svůj volební program. 
Na následujících řádcích rozhodně ne-
chci rekapitulovat volební období, na to 
je ještě dost času, ale chci Vás seznámit 
s plány na tento rok. 
 V současné době je vydáno územ-
ní rozhodnutí na dostavbu kanalizace 
v obci. Dostavba se bude týkat ulice 
Uzavřené, části ulice Osvobození, ulice 
U Kaple (prostoru za kaplí) a části ulice 
B. Němcové. Toto jen pro upřesnění, ne-
bo� informace o připravované dostavbě kanalizace 
byly již zveřejněny v posledním, prosincovém čísle 
zpravodaje. Vydání územního rozhodnutí se opro-
ti našim plánům opozdilo, nebo� jeden z majitelů 
dotčeného pozemku podmiňoval souhlas se stavbou 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odkup po-
zemku. Paradoxně se jedná o pozemek, který nebyl 
státem vykoupen v době výstavby dálnice D1 a s tím 
související přeložky silnice do Starého Lískovce. Pro 
urychlení získání souhlasu obec tuto smlouvu uza-
vřela a následně bude jednat o vykoupení pozemku 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, který je 
správcem silnice. Po vydání vodoprávního rozhod-
nutí na dostavbu kanalizace a získání dotačních pro-
středků z Ministerstva zemědělství ČR by byla stavba 
neprodleně zahájena. Časově se vše odvine od prů-
běhu vodoprávního řízení a od vyřízení žádosti o do-
taci, ale předpokládané zahájení je ještě v letošním 
roce. Snad jsme si již problémy vybrali.
 Se stavbou také souvisí výstavba parkoviště 

u sokolovny, která je kompletně připravena a byla 
odložena pouze z důvodu koordinace se stavbou ka-
nalizace v ulici Uzavřené a Osvobození. Připravena 
je projektová dokumentace na výstavbu komunikace 
v ulici Uzavřené, která bude též realizována v návaz-

nosti na stavbu kanalizace. 
  V letošním roce se počítá se zásadní 
opravou chodníku před bytovým domem 
Na Rybníčku 2 – 8, včetně přístupových 
schodů od vozovky. Z oprav nás ještě 
čeká část porušené kanalizace v ulici B. 
Němcové (lokální oprava) a oprava vý-
ústního objektu kanalizace do příkopy 
směrem ke Starému Lískovci. V rozpoč-
tu je také vyčleněna částka na oplocení 
dětského hřiště.
 V přípravné fázi se nachází projektová 
dokumentace na komunikaci v ulici Krát-

ká, projektová dokumentace na přestavbu parkoviště 
Na Rybníčku, kde by došlo ke zvýšení kapacity par-
kovacích stání, a projektová dokumentace na výmě-
nu vodovodního potrubí v horní části ulice Lípová. 
Dokončí se architektonický projekt úprav prostoru 
u kaple, se kterým byla veřejnost seznámena kon-
cem ledna v sále pohostinství.
   V tomto roce bude projednána a dokončena 1. 
změna územního plánu naší obce.
   Jak je z výše uvedeného vidět, čeká nás ještě hod-
ně práce, a to nejenom v tomto roce. Vrátím se tedy 
opět v krátkosti k obecním volbám s malým podně-
tem. Kdo má z občanů chu� do práce, nápady, jak 
přispět k rozvoji obce, a cítí zodpovědnost vůči ná-
sledujícím generacím, mohly by být podzimní obecní 
volby pro něj vhodnou příležitostí.  
   Po letošní dlouhé zimě snad konečně přichází ja-
ro. Přeji Vám všem hodně sluníčka, dobrou náladu 
a krásné Velikonoce!

# Vaše starostka
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S L O V O  s t a r o s t k y  o b c e
 Dne 13. května 2006 se opět 
uskuteční setkání veteránů na 
hřišti sokolovny.
 Do naší obce se sjedou maji-
telé automobilových a motocyklo-
vých veteránů. Stejně jako vloni 
proběhne ráno výstava, během 
které můžete svými hlasy roz-
hodnout o vítězích v soutěži ele-
gance. Poté budou veteránisté se 
svými miláčky postupně startovat 
do orientační soutěže. Trasa po-
vede přes Ivančice, Židlochovice, 
s cílem v Hustopečích.
 Výstavu i start bude opět ko-
mentovat pan Prohazka z Rakous-
ka. Doufáme, že bude pěkné po-
časí a sjede i sejde se nás hodně.
 Všichni jste srdečně zváni.
                                  # Milan Žilka

V E T E R Á N S K É
S E T K Á N Í

 K 31. 12. 2005 bylo v Ostopo-
vicích evidováno 1.369 občanů 
(z toho 701 žen a 668 mužů). Nej-
starší občanka je ve věku 97 let 
a nejstarší občan ve věku 92 let. 
Obec má 392 čísel popisných.
V roce 2005:

• 18 spoluobčanů zemřelo (12 žen, 
6 mužů)

• 9 dětí se narodilo (3 děvčata, 6 
chlapců)

• uskutečnilo se 10 sňatků
• 6 manželství bylo rozvedeno
• k trvalému pobytu se přihlásilo 
44 občanů a z obce se odhlásilo 
42 občanů

# Ing. Radka Švihálková
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Pro zajímavost: 
• Pokladniček bylo v letošním roce o 27 více než v loni • Průměr na kasičku je 4 620,94  Kč • Nejvyšší 
finanční částka v pokladničce byla 30 215,50 Kč • Kuriozita: v jedné pokladničce ve Střelicích 16 tisícikorun 
• Největší nárůst oproti TKS 2005 byl v MČ Brno – Zábrdovice, a to o 21 617,50  Kč, v procentech nárůst 
o 47% • V průměru připadá na obyvatele sbírkové oblasti 3,32  Kč • Nejvíce na obyvatele bylo vybráno 
v Rozdrojovicích – 35,98  Kč.

Výsledek finanční hotovosti z po-
kladniček ve městě Brně a okolí
 Dne 13. ledna 2006 byla dopo-
čítána finanční hotovost z Tříkrá-
lové sbírky 2006 ve městě Brně 
a okolí. Sbírka probíhala celore-
publikově od 1. do 8. ledna 2006. 
Hlavním organizátorem sbírky ve 
městě Brně je Diecézní charita 
Brno – Oblastní charita Brno. 
 Na přípravě sbírky se podílelo 
během roku 48 koordinátorů /dob-
rovolníků/. Oblastní charitě Brno 
v době sbírky pomáhalo okolo 
700 dobrovolníků – dětí, studentů, 
skautů, hasičů, lidí z farních charit 
– dobrovolníků všech věkových 
skupin. Jedno je ale vždy spojuje, 
je to dobrovolnictví a snaha po-
moci lidem s postižením, sociálně 
slabým, obětem živelných pohrom 
a katastrof.

 S Oblastní charitou Brno v do-
bě sbírky spolupracovalo 23 úřa-
dů městských částí Brna a 12 při-
lehlých obcí.
 Bylo použito 275 zapečetěných 
pokladniček. Letošní výtěžek Tříkrá-
lové sbírky ve městě Brně a blízkém 
okolí činí 1 270 757,50  Kč.
 V loňském roce byla f i -
nanční hotovost z pokladniček 
1 296 141,50  Kč. Letošní finanč-
ní hotovost z pokladniček je 
o 25 384,- Kč nižší.
Rozdělení výtěžku TKS 2006
• 65% činnost oblastních/farních 
charit na území brněnské diecéze
• 15% činnost Diecézní charity 
Brno
• 10% celorepubliková humanitár-
ní pomoc
• 5% činnost Sdružení Česká kato-
lická charita

• 5% zákonem povolená režie 
sbírky
Oblastní charita Brno využije získa-
né prostředky na podporu zařízení, 
která ve městě Brno provozuje. 

Oblastní charita Brno děkuje všem 
za ochotu pomáhat lidem v nouzi. 

# Michaela Cyprová, asistent PR

          Tentokrát jsme pro vás
připravili kurs techniky 

             drátkování. Sejdeme se 
        ve čtvrtek 6. dubna 2006

v 17 hod. v sále místního
pohostinství U Volejníků. Ma-

       teriál zajištěn, občerstvení si 
zakoupíme na místě. 
Na všechny, kteří mají zájem na-
učit se tuto starou techniku, se 
tradičně těší 

# Ing. Radka Švihálková

P OZ VÁ N K A  na 
další rukodělné setkání 



KO U T E K  PR O  N A Š E  D Ě T I

„PODLE NOSA POZNÁŠ KOSA“.... POZNÁŠ POD-
LE SILUET PTÁKY NA OBRÁZKU?

P
ři

pr
av

ila
 In

g.
 R

ad
ka

 Š
vi

há
lk

ov
á

 Svůj článek bychom chtěli za-
čít úvahou, kde se stala chyba? 
Protože si myslíme, že chyba se 
opravdu stala a z chyb se máme 
poučovat a chyby napravovat. Je 
chyba v naší škole, je v našich dě-
tech či rodičích? Posu�te sami.
 Jak je možné, že naše mateřská 
školka je naplněna „až po střechu“ 
dětmi od nejmenších až po před-
školáky a ve škole máme poměrně 
prázdno. V letošním roce bylo evi-
dováno 13 dětí předškolního věku 
a prvňáčky budeme mít dva. Proč 
děti, které absolvovaly mateřskou 
školku v obci, naráz opouští své 
známé prostředí a odcházejí do 
sídlištních škol, pro ně – do úplné-
ho neznáma. Zde se budou potýkat 
nejen s povinnostmi, které školní 

docházka s sebou přináší, ale ještě 
navíc s dřívějším vstáváním, s dojíž-
děním autobusem, s cizím prostře-
dím ve velké škole, s neznámým ko-
lektivem dětí a v podstatě i učitelů.
 Nechceme po nich příliš? Sa-
mi neustále ve svých rozhovorech 
skloňujeme slovo „stres“, ale ne-
stresujeme nakonec zbytečně své 
děti sami?  
 Když děti začnou dojíždět 
jinam, začnou i v místě bydliště 
ztrácet kamarády a po čase budou 
chtít za svými kamarády dojíždět 
i odpoledne. A rodiče příliš brzy 
o svých ratolestech ztratí přehled.
 Nemyslíme si, že je nutné po-
sílat děti z domácí malé školy, kde 
každý každého zná, kde neexis-
tuje šikana, kde je malý kolektiv 

dětí – vrstevníků z jedné vesnice, 
do velkých brněnských škol. A to 
a� už se jedná o různé důvody 
– množství kroužků, lepší tělocvič-
ny, výuka cizích jazyků atd. I na 
malé škole se dají vytvořit dobré 
podmínky pro všestrannou výuku 
a dokonce ještě lepší, protože na 
malé škole se neztratí jednotlivá 
identita každého žáčka.
 Naše škola je sice „malotřídka“ 
– ale to proto, že není dost dětí. 
Mnozí naši rodiče chodili do spoje-
ných tříd a te� jsou z nich inženýři, 
lékaři ...
Přáli bychom si, aby se rodiče příš-
tích prvňáčků zamysleli nad našim 
článkem a dopřáli svým dětem tro-
chu bezstarostného dětství. 

# redakce zpravodaje

NAŠE ŠKOL A – kde se stala chyba?

 Byly doby, kdy se v naší pří-
rodě téměř z každé meze ozývalo 
čiřikání koroptve polní. Ještě kon-
cem 40. let minulého století byla 
koroptev jedním z nejhojnějších 
ptáků v naší krajině. Bohužel však 
díky velkoplošnému hospodaření 
zemědělských družstev v průběhu 
minulého období došlo k rozorání 
mezí a zcelování pozemků, které 
snížilo koroptvím potravní nabíd-
ku a možnosti přirozeného úkrytu, 
a tím i úspěšnost rozmnožování. 
Tak došlo během několika málo let 
ke zhroucení populace koroptví.
 Mnoho myslivců se již začalo 
smiřovat s tím, že koroptve z kraji-
ny zcela vymizí. Koroptve se u nás 
sice vyskytují dodnes, ale jejich 
populace je velmi malá a často 
jsou na koroptve nejbohatší okraje 
měst s rumištními plochami s pes-
trou vegetací. Koroptvím vyhovuje 
členitější terén, kde nalézají více 
plevele a nesužují je chemické po-
střiky. Velké lány jsou pro ně nepře-
hledné, ztrácejí zde orientaci a při 
hledání hnízda doslova zabloudí 
a snůška zůstane opuštěná.
 Doufejme, že se při lepším za-
cházení s přírodou stavy koroptví 
zvýší, a tak se dočkáme návratu 
živočicha, který byl vždy považo-
ván za perlu naší přírody.

# František Franc

K O R O P T E V
         P O L N Í
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DEJ 4+ MEZI ČÍSLICE TAK, ABY BYL VÝSLEDEK 
73, ANIŽ BY SE NĚKTERÁ ČÍSLICE OPAKOVALA.

 Dne 17. 12. 2005 uspořádal 
oddíl stolního tenisu již 7. ročník 
turnaje ve stolním tenise pro ši-
rokou veřejnost. Zůčastnilo se 19 
hráčů a hráček od 10–70 let s tě-
mito výsledky:  
1. Šmíd Stanislav
2. Janovský Jiří
3. Čížek Alois
4. Foltýn Jan
5. Ovesný David
6. MUDr. Kala Petr
7. Nezval Jaroslav
8. Pospíšil Pavel
9. Prokopová Alice st.
10. Zelený Kamil
11. Veit Karel
12. Krejčík Pavel
13. Kopeček Petr
14. Prokopová Alice ml.
15. Krejčík Jakub
16. Novák 
17. Hermanová D.
18. Slezáková M. 
19. Slezáková A.
Sponzoři: firmy Area, Spomat, 
Welding servis, AKB servis, ILH, 
s.r.o., Restaurace U Volejníků, 
Sport Šenk, Faunas, Ferona, Pep-
si Cola, Petr Martinů.
Všem sponzorům děkuje za oddíl 
stolního tenisu  Antonín Michálek.

Vánoční turnaj stolního tenisu  

 TJ Sokol Ostopovice uspořádal 
již tradiční maškarní víkend. V pá-
tek 17. 2. byla maškarní zábava 
pro dospělé. Tentokrát jsme zvolili 
poněkud recesistický styl 70. let. 
Měli jsme trochu obavy z přístupu 
lidí, ale byli jsme mile překvapeni 
– večer byl dlouho dopředu vypro-
dán. V sále se dobře bavili „pioný-
ři“, „svazáci“, „příslušníci lidových 
milicí“, „vojáci naší lidové armády“, 
„členové SNB“ a mnoho dalších 
masek. Příjemný večer již tradičně 
doplnila skvělá hudba REFLEX pa-

na Štěrbáčka a travesty show RE-
NESANCE z Brna. Samozřejmostí 
byla bohatá tombola. Myslíme si, 
že večer se opět vydařil! Všichni 
se báječně bavili a určitě se těší na 
příští rok. Již dnes víme, jaké téma 
maškarního plesu zvolíme, ale ne-
budu to zatím prozrazovat, aby to 
pro vás bylo překvapení.
 Ve svém víkendovém progra-
mu jsme samozřejmě nezapomně-
li ani na naše děti. V neděli 19. 2. 
byl již tradičně uspořádán dětský 
maškarní ples. Účast masek a je-

jich doprovodu byla velká, takže 
v sokolovně ani nestačila místa. 
V odpoledním programu nechy-
běly hry, pěkná taneční hudba ani 
bohatá tombola.
 Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem sponzorům, bez kterých by-
chom tyto akce v dnešní době ne-
mohli uspořádat, ale také těm, kte-
ří bez nároku na odměnu přiložili 
ruku k dílu při přípravě krásných 
zážitků.
# Pavel Krejčík, starosta TJ Sokol 

Ostopovice 

Tradiční maškarní víkend
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 Ve dnech 8.–9. dubna 2006 proběhnou 
oslavy 100. výročí založení včelařského spol-
ku ve Střelicích. Srdečně zveme všechny na-
še spoluobčany na výstavu, která bude v tyto 
dny, vždy od 8.00 do 18.00, k vidě-
ní na obecním úřadě ve Střelicích.
 Budete mít jedinečnou mož-
nost poodhalit tajuplný svět včel 
a péče o ně. Kromě historického 
i soudobého včelařského nářadí 
a informačních panelů bude k vi-
dění skleněný úl osazený živými 
včelami, dobové dokumenty a fo-
tografie. Budete moci obdivovat 
zručnou práci perníkářek a ochut-
nat originální medové pivo, které 
si budete i moci zakoupit. K za-
koupení bude rovněž k dispozici 
brožura o historii našeho spolku, 
doplněná bohatým obrazovým 
materiálem.
 Náš spolek již sto let sdružuje 
včelaře nejen ze Střelic, ale i z Popůvek, Ne-
bovid, Ostopovic a Troubska.
 Dne 8. dubna ve 14.00 jsme pro Vás na 
obecním úřadě přichystali přednášku vče-

lařky MUDr. Jany Hajduškové o apiterapii 
(léčení včelími produkty). Paní doktorka je 
ve včelařském světě uznávanou autoritou, 
pomocí medu, propolisu, ale i včelího je-

du přírodě blízkou cestou stimuluje lidský 
organismus tak, aby si dokázal s nemocí 
úspěšně poradit i bez náročných chemic-
kých přípravků. Kromě jiného doporučuje 

med jako vhodný zdroj pro tělo jinak těžko 
dostupných minerálů. MUDr. Jana Hajduš-
ková je autorkou knihy Včelí produkty očima 
lékaře. Spolek pobočný Zemského ústřed-

ního spolku včelařského mar-
krabství Moravského byl ve Stře-
licích u Brna založen železničním 
strážníkem a ornitologem panem 
Františkem Klímou dne 1. dub-
na 1906. Za dobu svojí činnosti 
dosáhl několika významných 
úspěchů, v roce 1912 získal na 
Včelařské výstavě v Boskovicích 
Diplom zemského ústředního spol-
ku včelařského. V novodobější his-
torii stojí za zmínku udělení čestné 
vlajky Českého svazu včelařů naší 
organizaci v roce 1976. Včelaři za-
sadili množství stromů, které kráš-
lí jejich obce dodnes. Ale více již 
prozrazovat nebudu, doufám, že 
se setkáme na včelařské výstavě 

8.–9. dubna 2006 nebo na přednášce o api-
terapii 8. dubna 2006 ve 14.00 hod. obojí ve 
Střelicích na obecním úřadě.

# Ing. Václava Hrubá

o místním poplatku za provoz systému shromaž�ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 18. 12. 2002

Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo dne 
13. 12. 2005 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 
35 a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 15 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku o místním poplatku za pro-
voz systému shromaž�ování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kterou se mění následující ustanove-
ní vyhlášky č.1/2002 ze dne 18. 12. 2002:

Čl. 5 Sazby poplatku
1) Poplatek činí ročně pro:
A) fyzickou osobu, která má v obci
 trvalý pobyt – 480,- Kč 
 Poplatek je tvořen:
 a) částkou stanovenou ve smyslu ust. §
 10b odst. 3 písm a) zákona o místních
    poplatcích ve výši 241,- Kč 
   b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 
 10b odst. 3 písm b) zákona o místních
 poplatcích ve výši 239,- Kč 
B)  fyzickou osobu, která má ve vlastnictví 
 stavbu určenou nebo sloužící
 k individuální rekreaci, nacházející se na 
 území obce, ve které není hlášena
 k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
 – 250,- Kč
   Poplatek je tvořen:
 a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 
 10b odst. 3 písm a) zákona o místních 
 poplatcích ve výši 11,- Kč
 b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 
 10b odst. 3 písm b) zákona o místních 
 poplatcích ve výši 239,- Kč
2) Rozúčtování nákladů obce předchozího 
roku na sběr a svoz netříděného komunální-

ho odpadu na fyzickou osobu je stanoveno 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
vyhlášky.
3) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 
100,-Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1, 
písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt a dosáhne 
v příslušném kalendářním roce 75 a více let 
nebo jí je 6 či méně let. 
4) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši 
100,- Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1,  
písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba, 
která má v obci trvalý pobyt a je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP-P. 
Splnění podmínky pro vznik nároku na po-
platkovou úlevu je poplatník povinen proká-
zat správci poplatku nejpozději ke dni splat-
nosti poplatku. 
V případě, že poplatník se stane držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP-P po datu splatnosti 
poplatku, je tuto skutečnost povinen doložit 
správci poplatku do 15 dnů. 
5) Správce poplatku může na základě žá-
dosti poplatníka v jednotlivých případech 

poplatky snížit nebo prominout, a to z důvo-
du zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se čl. 5, čl. 11 a čl. 12 obecně závazné 
vyhlášky obce Ostopovice č.1/2002 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž�ování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů ze dne 18. 12. 
2002.

Čl. 12 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti 1. 1. 2006.
4. Ostatní ustanovení obecně závazné vy-
hlášky obce Ostopovice č.1/2002 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž�ování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů ze dne 18. 12.2002 
zůstávají v platnosti.

Vyvěšeno: 14. 12. 2005

Milan Žilka                    Ing. Lenka Andrlová
místostarosta               starostka obce 

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.3/2005

PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE OBCE OSTOPOVICE Č. 3/2005 

Kalkulované položky za rok 2004 Celkem

Náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v r. 2004 287 446,-  Kč

Odvoz kontejnerů na netříděný komunální odpad v r. 2004 98 318,-  Kč

Celkové náklady obce na sběr a svoz NTK v r. 2004 385 764,-  Kč 

Osoby celkem 1613 

Náklady na fyzickou osobu 239,- Kč 

V Ostopovicích 13. 12. 2005

Milan Žilka, místostarosta                                           Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Včelaři ze Střelic oslaví 100 let
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pokračování ze str. 4
 Jenže svižné tempo dokázali Němci udržet  
pouze necelý rok. Již na počátku roku 1940, 
několik měsíců od začátku 2. světové války, 
se tempo zpomaluje. Kvůli vyčerpávajícím vá-
lečným neúspěchům Německa je potom 30. 
dubna 1942 stavba dálnice „dočasně“ zasta-
vena. Staveniště jsou tedy opuštěna a pouze 
hlídána, aby nebyla rozkrádána do doby, než 
se Říše opět vzpamatuje. Jenže nic takového 
už nepřichází. Naopak. V roce 1945 jsou Něm-
ci poraženi a staveniště je vyklizeno nadobro. 
I když bylo rozestavěno několik desítek kilo-
metrů dálnice, kterou stačilo pouze dokončit, 
nebyl o dostavbu zájem. Mapa Evropy se změ-
nila. Německo o svá území přišlo a Breslau, 
nově Wrocław, získali Poláci a Vídeň se opět 
stala hlavním městem Rakouska. Rovněž nám 
bylo navráceno pohraničí a my jsme znovu 
získali suverenitu. Dálnice sever-jih se tak sta-
la pro naší zemi naprosto zbytečnou a tak na 
exteritoriální dálnici zůstalo ohromné množství 
staveb, jako mostů, náspů, terénních zářezů 
a dalších, odsouzeno k zániku. Jen jediný krát-
ký úsek byl tehdy využit pro vedení silnice od 
Brněnské přehrady do Troubska. Dnes se tato 
komunikace příznačně jmenuje Stará dálnice.
Podívejme se, jak se o průběhu této stavby píše 
v kronice: Brzy po začátku okupace, ještě roku 

1939 bylo započato se stavbou říšské dálnice 
Breslau-Wien, která probíhala po katastru Os-
topovic. V červenci sem počaly proudit stovky 
dělníků a desítky německých mistrů. Byly pro 
ně vybudovány dva tábory dřevěných baráků. 
Na „Úlehlách“ asi pro 500 dělníků a druhý zvaný 
„Musterlager“ na „Padělkách“. Ten byl vybaven 
kinosálem, koupelnami, sprchami, bazénem. 
Po zrušení tohoto tábora byl na zachovaný vo-
dovod napojen postupně celý dolní konec ves-
nice až po ulici odbočující na „Preshaus“.
 Na vytyčené trase dálnice byly odstraně-
ny ještě nedozrálé plodiny, vykáceny ovocné 
stromy a rybízové keře. Bagry počaly rozebírat 
„Horbaňák“ a všechny přilehlé vinohrady a mo-
torové vláčky začaly zavážet Šelši, údolí mezi 
„Hajky“ a „Netroufalkami“. Tento kout zvaný 
„Masarykovo údolí“ byl rekreačním střediskem 
celého okolí. Na přírodním jevišti hrávaly všech-

ny okolní ochotnické spolky divadlo, odbývaly 
se tam výlety, benátské noci a jiné lidové slav-
nosti. Ve třicátých letech byl přebudován jeden 
ze dvou rybníků na betonový bazén, byly posta-
veny šatny a upraven pramen pitné vody.
 V roce 1942 byly práce na stavbě dálni-
ce náhle přerušeny (podjezdy u „Horbaňáku“ 
a „Zápuštinek“ a přes střelickou silnici zůstaly 
až dodnes nedokončeny). Dělníky i stroje pře-
stěhovala stavební firma na stavbu leteckých 
továren ke Kuřimi a Líšni, které byly budovány 
jako náhrada za zničené továrny při bombardo-
vání Německa americkými a anglickými letec-
kými svazy. Tolik kronikář. Podívejme se ještě 
na popis zbytků stavebních prací ze začátku 
40. let 20. století:
 V prostoru mezi dnešní dálnicí D1 u Troub-
ska a železniční tratí z Brna do Střelic měla být 
vybudována velká dálniční křižovatka mezi naší 
protektorátní dálnicí a německou exteritoriální 
dálnicí. Křižovatka měla mít tvar úplného čtyř-
lístku, jak tehdy bývalo u staveb německých 
dálnic zvykem. Naše dálnice v těchto místech 
sice ještě stavěna nebyla (stavělo se pouze 
z Prahy po Humpolec a pak až v Chřibech), ale 
protože Němci tudy již stavěli, musela být kři-
žovatka vystavěna v předstihu. I když ze země 
není vidět téměř nic, rozsah křižovatky včetně 
ramen byl ještě nedávno, před zahájením vý-

stavby rodinných domků, docela dobře vidět 
z letadla. 
 Přes silnici z Ostopovic do Střelic měl být 
postaven dálniční most. Silnice, která měla být 
překlenuta, byla dokonce již prohloubena, ne-
bo� dálnice tu nevedla po náspu, ale volně v te-
rénu – ve stejné výšce jako silnice. Samotný 
most však už postaven nebyl a dnes jen podle 
uměle vytvořeného dolíku, kterým silnice ve-
de, se dá určit místo, kde měl stát. 
 Dálniční těleso bylo od železniční trati 
směrem k jihu ve vysoké fázi rozestavěnosti. 
Přes polní cestu u „Zápuštinek“ byl postaven 
dálniční most, avšak nebyla na něm již osaze-
na nosná deska – mostovka. Most má z obou 
stran vybudovány náspy.
 Také přes polní cestu ve stráni pod Urba-
novým kopcem byl stavěn dálniční most, který 
zůstal nedokončen. Průjezdy jsou tzv. tunelo-

vého typu, tedy s klenbou, která měla být za-
sypána zeminou. Postaveny však byly pouze 
boční části mostu. Vnitřní klenba pod samot-
nou dálnicí se již stavět nezačala. Proto dnes 
most připomíná spíše dvě kamenné brány.
 Mezi Ostopovicemi a Nebovidy se dálnice 
poměrně jednoduše vyrovnávala se stoupáním 
po svahu Urbanova kopce, ale jeden ze skal-
natých výběžků už musel být prokopán hlu-
bokým zářezem. Na tomto romantickém místě 
a zároveň jednom z nejvyšších bodů na trase, 
byla naplánována i dálniční odpočívka. Proto 
se zdejší zářez stavěl tak široký. Ale práce by-
ly přerušeny právě v době, kdy byla odtěžena 
jen asi polovina skalního masívu, a proto zde 
dodnes zůstaly dobře patrné jednotlivé stupně 
těžby – tzv. schody.
 Mezi Ostopovicemi a Nebovidy se dálnice 
musela vyrovnat s hlubokou roklí (Masary-
kovým údolím). Avšak v místě, kde by každý 
předpokládal spíše most, byl vybudován jeden 
z nejvyšších náspů, který je několik desítek 
metrů vysoký. Pravděpodobně bylo potřeba 
zpracovat obrovské množství zeminy z hlou-
beného zářezu skrz Urbanův kopec, který se 
nachází hned vedle. A tak byl namísto mostu 
zvolen násep. Bohužel kvůli dálnici muselo být 
zasypáno koupaliště na dně rokle, které bylo 
napájeno místním, tehdy ještě vydatným pra-
menem.
 Tento gigantický násep v sobě skrývá kla-
sický klenutý propustek („Hitlerák“), ale ten 
má oproti ostatním velkou zvláštnost. Podze-
mím totiž vede v mírném oblouku (do zatáčky) 
a jeho výpus� není tradičně až na dně rokle, jak 
by se předpokládalo, ale stavitelé umístili vý-
pus� vysoko nad patou náspu. Voda vytékající 
z propustku tak musí dolů do rokle ještě sté-
ci po svahu. Obdivuhodná je i samotná délka 
propustku, která je přibližně sto metrů. Propus-
tek byl dokončen v roce 1941, ale jeho okolí již 
upraveno nebylo. Propustkem však stejně ni-
kdy moc vody neproteklo, jestli vůbec nějaká. 
Pramen potoka se totiž před stavbou nacházel 
v místech náspu a dnes vlastně vyvěrá přímo 
pod náspem. Takže potok žádnou propus  
skrz násep nepotřeboval a dlouhý propustek 
byl spíše postaven pro odvodnění horní části 
rokle, pokud by byla při větších deštích zapla-
vena. Mohutný násep dálnice vytvořil jakousi 
zemní přehradní hráz a pokud by tu propustek 
nebyl, vzniklo by z rokle přehradní jezero.
 Na stráni mezi obcemi Nebovidy a Mora-
vany vede dálniční těleso přímo po vrcholové 
partii – hřebeni. Terénní vlny byly vyrovnány 
náspy a zářezy. Těleso je dnes dobře znatelné 
i z dálky díky náletovému porostu.
 Také u silnice z Moravan do Nebovid je tor-
zo dálničního mostu přes silnici. I jemu chybí 
nosná deska.
 To jsou pozůstatky této stavby v našem nej-
bližším okolí. Podobných stop je po celé trase 
rozestavěné německé dálnice celá řada. Jsou 
velmi dobře zmapované a popsané na interne-
tových stránkách, odkud jsem čerpala infor-
mace: www.dalnice.com a www.ceskedalnice.
cz/historie.htm. Zajímavé informace o historie 
dálnic na našem území jsou také v publikaci 
Václava Lídla Poslové zapomenuté budoucnos-
ti, kterou vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

# Libuše Dobrovodská

Německá dálnice – polozapomenutý projekt
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 obce Ostopovice na rok 2006 (v tisících Kč)Rozpočet

Německá dálnice – polozapomenutý projekt
 Krajinu ve svém okolí většinou bereme jako 
něco daného, jako něco, co je tady odedávna. 
Téměř si neuvědomujeme, že tvářnost krajiny 
v okolí Ostopovic doznala značných změn po-
měrně nedávno, v době druhé světové války, 
když zde probíhala stavba tak zvané Hitlerovy 
dálnice, po níž za vesnicí zbyla torza nedo-
končených mostů. Práce na dálnici pokročily 
již dosti daleko, takže i když nebyla dostavě-
na, její pozůstatky jsou dodnes patrné po celé 
její trase. Zbytky „Hitlerovy“ dálnice je možno 
nalézt například v blízkosti městečka Trnávka 
nedaleko Moravské Třebové či u obce Ledce 
poblíž Hrušovan u Brna. Také v blízkosti hráze 
Brněnské přehrady lze ještě dnes spatřit vy-
čnívající šedé betonové bloky, jež se měly stát 
součástí mostu přes řeku Svratku.
 Pozornost k tomuto polozapomenutému 
projektu se obrací zejména v poslední době, 
kdy se hovoří o tak zvané dálnici R43, která má 
vést severojižním směrem a o jejíž trase se ve-
dou vášnivé spory. Jednou z možností je vést 
tuto rychlostní komunikaci právě po trase ne-
dokončené německé dálnice. 
 Abychom lépe pochopili problém „Hitle-
rovy“ dálnice, musíme zabrousit do historie. 
Předválečné Československo mělo hranice 
s Německem od Šumavy až po Ostravu. Po-
té, co fašistické Německo zabralo sousední 
Rakousko, se německá hranice s Českoslo-
venskem prodloužila na jihu až k Bratislavě. 
Rázem se tak z tehdejší svobodné Českoslo-
venské republiky stal jakýsi úzký klín, vražený 
hluboko do nitra velkoříše. Dvě největší města 
na východě Německa Breslau (Vratislav, pol-
sky Wrocław) a Wien (Vídeň) tak bylo možné 

spojit bu� obrovskou oklikou, anebo nejkratší 
cestou, ale přes cizí území, přes nás.
 Tuto situaci měla vyřešit 320 km dlouhá 
dálnice, která měla vést z dnešní Wrocławi 
až k Brnu. Samotnému Brnu se měla dálnice 
vyhnout dlouhým obchvatem kolem Kuřimi 
a Brněnské přehrady. U Troubska pak měla být 
vybudována křižovatka s naší českosloven-
skou dálnicí z Prahy na Podkarpatskou Rus. 

Od Troubska pak měla německá dálnice vést 
kolem Ořechova a Syrovic k Pohořelicím a do 
Mikulova a dál do Vídně.
 Naše země o výstavbu žádné takové dál-
nice zájem neměla, ale německá vláda podmi-
ňovala dohodou o stavbě německé autostrády 
záruku hranic našeho státu, okleštěného po 
Mnichovském diktátu. Potřebné pozemky mě-
la naše republika poskytnout zdarma, zatímco 
výstavbu mělo financovat Německo.

 Mělo se jednat o dosti netypickou raritu. 
V dnešní době by se dala srovnat s Panamským 
průplavem ve Střední Americe, kde pruh území 
podél plavebního kanálu přes Panamskou re-
publiku také patřil cizí zemi – USA. Podobně 
to mělo být i s dálnicí, která si získala označení 
„exteritoriální“, tj. dálnice vedoucí mimo teritori-
um vlastního státu. Dálnice měla být součástí 
Německa. Českoslovenští občané měli mít 
možnost používat dálnici také, ale najíždět by 
mohli jen na několika výjezdech, kde měly být 
celnice. Ještě však nebyl dokončen ani projekt 
a Německo si vše ještě více ulehčilo. Na jaře 
roku 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, 
což znamenalo i změny pro samotnou dálnici. 
I když jsme formálně nadále byli samostatný 
stát, byl zbytek okleštěné republiky, nyní už 
i bez Slovenska, pod přímým řízením Říše. 
 Přípravné a projekční práce byly zahájeny 
již začátkem roku 1939 a samotná stavba exte-
ritoriální dálnice byla slavnostně zahájena 11. 
dubna 1939, tedy ještě o necelý měsíc dříve, 
než se začala stavět naše, tzv. protektorátní 
dálnice. Bylo zahájeno budování dálnice v dél-
ce 83,5 km, z toho asi 76 km na území protekto-
rátu. Ve skutečnosti pak už stavby jiných úse-
ků než tohoto nikdy zahájeny nebyly. Výstavba 
německé dálnice probíhala zpočátku velice 
rychle. Všech 320 km její délky z Vratislavi do 
Vídně mělo být dokončeno ke konci roku 1940, 
tedy za dvacet měsíců. Stavba začala protek-
torátu ihned odčerpávat mnoho pracovních sil, 
jak dělníků, tak inženýrů. Kvůli termínu dokon-
čení se zde pracuje na dvě směny po deseti 
hodinách. 

pokračování na str. 5

Zpracova la :  I ng .  Lenka  Andr lová ,  Magda  Je l í nková
•  Schvá leno  na  zas tup i te l s t vem obce  14 .  3 .  2006

PŘÍJMY VÝDAJE

Daně,poplatky,dotace                10 072 Lesní hospodářství a pozemky 105             – TJ Sokol 60

z toho: Daně   9 050 z toho: Zalesnění pozemku 5            Veřejné osvětlení 396

           Poplatky 822,4            Odkup pozemku 100            Pohřebnictví 15

           Dotace 199,6 Doprava 2 917            Územní plánování 80

Zemědělská činnost  30 z toho: Silnice 382            Územní rozvoj 40

     – Pronájem obec. pozemku            Chodníky 2 435            Záležitosti bydlení (d.č.) 130

Vnitřní obchod a ostat. hospod. 50            Provoz veř. dopravy 100            Sběr a odvoz

     – Výtěžek VHP Vodní hospodářství 6 406             – nebezp. odpadu 30

Služby pro obyvatelstvo 248 z toho: Odpadní vody (kanali-
zace ul. Uzavřená a ul. U Kaple)

6 356             – komunálního odpadu 750

z toho: Příjem za KT 80            Péče o vzhled obce a VZ 845

           Kulturní akce  110 Pitná voda (projekt  vodovodu) Dávky sociální pomoci 25

           Třídění odpadu 56 Služby pro obyvatelstvo 4 019 Všeobecná veř. správa a služby 2 235

           Knihovna, zpravodaj 2 z toho: MŠ+ZŠ p.o. příspěvek 1 100 z toho: Místní zastup. orgány 832

Všeobecná veř. správa a služby 57 neinvest. přís. na žáky 120            Činnost míst. správy 1 400

z toho: Místní správa  37            Knihovna 113            Příspěvek svazu včelařů 3

           Přijaté úroky KB 20            Míst. rozhlas a kabel.TV 131 splátky úv. KB a půjčka SFŽP 1056

PŘÍJMY  CELKEM                           10 457            Místní zpravodaj 65 VÝDAJE  CELKEM                                16 763

           Kulturní akce 130 Schodek vzniklý mezi příjmy a výdaji bude kryt 

finančními prostředky minulých let.             Příspěvek – KD 7

                          –  Jubilanti 7

50
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Ži j í  mezi námi   VLASTA PACALOVÁ
Paní Pacalová – jak jste se vůbec k folkloru 
dostala?
 Začalo to tak, že jsme chtěly obnovit folk-
lorní činnost v naší obci. A Anička Slámová, to 
byl takový impulzivní člověk, který se do všeho 
zapojoval. Ona sama tančila kdysi v Horáckém 
souboru. Pocházela od Třebíče a tenkrát hod-
ně kamarádila s Bohuškou Benešovou, jejíž 
babička Kristýna Šmídová byla taková studni-

ce písniček, krojů, pamatovala si ledascos, co 
se kdysi dělo. Ty dvě se daly dohromady, pak 
se přidala ještě Hanka Havlátová, sehnaly har-
monikáře a připravily tři písničky, které Anička 
Slámová vytáhla ze zpěvníku paní Šmídové. 
Jejich styl byl osobitý, zemitý a každý, kdo je 
slyšel, tak jim říkal – nenechte toho, začněte 
s tím něco dělat.
 Anička Slámová posbírala po dědině pár 
lidí, kteří měli zájem. U nás vždycky bývala vel-
ká tradice babských hodů. Přidaly se ženské, 
které chodily cvičit a taky by se rády „proho-
dily“ v kroji. Začaly trošku nacvičovat. Anička 
měla jednu velikou výhodu. Její manžel byl 
všestranný muzikant – hrál v kapele ve Vojen-
ských stavbách, kde pracoval. Vojenské stavby 
se chtěly účastnit různých soutěží, a tak jsme 
to dali dohromady. Oni nám hráli a my jsme jim 
tančily a zpívaly. 
 Holky se začaly rozhlížet po půdách a skří-
ních, co zbylo z krojů jejich babiček. Začaly se 
vytahovat jednak slavnostní kroje, jednak kri-
zetky – což je pracovní kroj (pruhovaná sukně, 
fěrtoch, jupka a šátek uvázaný většinou do-
zadu). Slavnostní ostopovický kroj tvoří bu�  
bílá vyšívaná sukně nebo sukně brokátová 
s několika spodničkami. Když se šlo večer 
tančit, tak se sundala vyšívaná půlka (bílý tří-
cípý šátek uvázaný křížem přes prsa) a místo 
toho se vzala brokátová kordulka. V té době to 
znamenalo vzkříšení ostopovických krojů. No 
a tenkrát každá vytáhla, co měla, a udělal se 
soubor žen. Nacvičilo se první pásmo – „bab-
ský hode“. Začínalo to tak, že ženy šly s roz-
marýnami a buchtami zvát na hody. Mezitím 
šel had žen, které zpívaly písničku, a zaváděl 
se kruh dovnitř. Potom se tančila mazurka, ta 
byla z Tuřan, něco se zazpívalo a mezitím vtrhl 
mezi ženy stárek (Jarek Havlíků), který ukradl 
ženám právo – to byla vařejka. Ženy ho za to 
opásaly do zástěry a tančily s ním sólo a pak 
to tím hadem zase končilo. Většinou se zpívaly 
písničky milostné, jako „Aj hore, aj dole, pod 
Brnem se mračí, jak se mně líbily Jeníčkove 
voči.…“, to se nikde jinde nezpívalo, než tady. 
Moc hezky to zpívaly Cílenka Pernová nebo 

Fanynka Nováková. Pak bylo něco žertovného 
– ženy se trošku vytahovaly, a tak. 
 Potom jsme měly další pásma a jezdily 
jsme za Vojenské stavby na různé vojenské pře-
hlídky – v Kroměříži, ve Varnsdorfu, v Chrudimi, 
podle toho, kde se soutěžní kolo konalo. Měly 
jsme dobré postavení, protože jsme byly vytan-
cované, scházely jsme se i třikrát do týdne. 
Jak se váš soubor jmenoval? 
 Vostopovský babe – to vymyslela Anička 
Slámová. Pod tím názvem jsme figurovaly ješ-
tě ve Strážnici. My jsme se do Strážnice do-
staly díky tomu, že Zdena Jelínková dělala pro 
festival regionální pořady a připravila pásmo 
z Brněnska Brněnská brána. Tam měla různé 
soubory, od Křenováku počínaje až po sou-
bory z Troubska, Hajan, Střelic, a přibrala tam 
také nás. Moc jsme se líbily (u nás byly ženské 
vždycky dost zpěvné a to byla naše devíza). 
Od té Strážnice se odvíjely další činnosti. Jez-
dily jsme na různá vystoupení a cokoliv se na 
obci dělo, toho jsme se účastnily.
   Tatínek vedl osvětovou besedu a jednou 

donesl domů kroniku. Tam se promítla pověst 
o tom, jak vznikl název Ostopovice. Napsala 
jsem to pro Aničku Formanovou, osobitě vyklá-
dala, že tady byly jen samé lesy, vedla tudy jen 
formanka (cesta). Pak se postavila první hos-
poda a začaly se stavět první domy. Formani, 
jak jeli kolem, tak volali na zedníky, aby stavěli 
„vo stopo více“!  Od toho vznikl název Vostopo-
vice, a tím jsme začínaly dračky.
A kolik vás v souboru bylo? 
 No, když jsem to počítala, tak takových 40. 
Někteří už mezi námi bohužel nejsou.
S vámi pak hrála muzika Hájek? 
 Později, když skončila spolupráce s muzi-
kou z Vojenských staveb. To táta malé Katky 
Slámové (měla asi 6 let a začala hrát na housle) 
vozil dcerku s námi a ona budila hotovou sen-
zaci. Byla výborná muzikantka, s kuráží, a při 
vystoupení se postavila jako primáška, i když 
samozřejmě ten prim nehrála. Katka se potom 
obklopila děvčaty, jako byla Radka (Havlíková) 
Dobšíková, Jana (Bartoňková) Kuklová, Bar-
bora (Slámová) Opršalová – ta začala hrát na 
basu, a tak vznikla dívčí kapela Hájek. A holky 
byly bezvadné. Všude s námi jezdily. 
 Účastnili jsme se různých festivalů, byli  
jsme ve Varnsdorfu, Kroměříži, Hodoníně, Br-
ně, Strážnici (2x), Křenovicích, Černovicích, 
Omicích a každý rok jsme se účastnili festivalu 
„Brněnsko tančí a zpívá“. To se někdy odbýva-
lo v Troubsku a někdy v Brně na Staré radnici. 

Naše tance jsou natočeny jako dokument pro 
Strážnici.
Kdy skončily babské hody?
 Nevím, ve kterém roce skončily, protože po 
nich jsme dělaly ještě ženáčské hody, ty byly na 
Václava. „Babský“, ty byly na Kateřinu. Někdy 
v 80. letech za námi přišel Vašek Kovářík, co 
pak zpíval se skupinou Gajdoši, jestli bychom 
nezazpívaly v jejich pásmu koledy. Tak jsme se 
tenkrát naučily tři koledy (8 ženských) a vystou-
pily jsme na vánočním pořadu v Rubínu. Líbilo 
se to a také nás to tak chytlo, že jsme vánoční 
akce začaly dělat s Javorníčkem. Starý Javor-
ník k tomu hrál, to bylo v době, kdy se koledy 
nesměly, ale tam se vždycky zpívaly – celý sál 
zpíval. Javorníček mě měl jako takovou tetičku. 
Vždycky jsem těm dětem vyprávěla o Vánocích. 
 Pak jsem to zkusila s ostopovickými dět-
mi. Paní učitelky vytipovaly pár dětí a já jsem 
je učila povídání a písničky (Kristinka Černých 
byla moc šikovná – zpívala jako malá holčička 
krásně koledu „Já su malá panenka…“) a měli 
jsme pozvaný i Javorníček jako hosty. Tenkrát 

se ukázalo, že děti z Ostopovic jsou moc šikov-
né a nejsou o nic horší než Javorníček. Každé 
Vánoce jsme připravily asi na třičtvrtě hodiny 
program koled a povídání a pak to pokračova-
lo besedou u cimbálu. Doneslo se cukroví a co 
kdo měl doma napečeného. Na stoly se uděla-
ly svícny a lidi si s námi zpívali koledy. Někdy 
nám hrál harmonikář, někdy děvčata z Hájku.  
A kdy asi tato tradice skončila?
 Skončilo to asi po roce 1994. Muzikantky 
už pak měly jiné zájmy. 
A vy jste se te� přidala k důchodcům a pro-
vázíte je po hradech a zámcích. 
 Už ve Svazu žen jsme pořádaly zájezdy 
a protože jsem v této oblasti pracovala, tak to 
nebyl problém,  protože všude jsou mí kolego-
vé. Ale to, co uměl pan Horák, to už nikdy nikdo 
nedokáže. Od dětství se zajímal o historii. Byl 
tak dokonalý, že měl doma připravené kartičky 
a ze své kartotéky vytáhl informace o místech, 
kolem kterých se jelo. Věděl o všech zajíma-
vostech a� už to byla továrna, hora, odkud 
a kam teče řeka, kdo se tady narodil.
Nechcete znovu oživit folklor v naší obci?   
 Celý život dělám ve službách, a tak mám 
pocit, že mám sloužit. Mám pocit, že je potře-
ba dávat lidi dohromady tak, aby se to stmelilo. 
Byla bych ráda, kdyby k tomu došlo, ale to už 
není pro mě. To by měly dát dohromady mladší 
holky, třeba ty, které chodí do cvičení.

# redakce

Vzpomínky paní „A�ky“ Pacalové 
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 Tento projekt vznikl z podnětu Magdale-
ny Kožuské na vybudování prostor v Nebovi-
dech, kde by v odpoledních a večerních hodi-
nách mohly probíhat různé zájmové činnosti 
a kroužky, určené především místním dětem, 
mládeži i dospělým, ale i lidem z nejbližšího 
regionu. K tomuto účelu byla zahájena celková 
rekonstrukce rodinného domu č. 67. Po nut-
ných úpravách, financovaných ze soukromých 
zdrojů, se podařilo slavnostně dům otevřít pro 
plánovanou činnost 17. září 2005.
 Dům je od té doby působištěm i sídlem 
občanského sdružení Tydlidům, které provo-
zuje toto centrum a svou činnost zaměřuje 
především na jazykovou, sportovní a výtvar-
nou oblast. Probíhá zde paličkování, atypické 
výtvarné techniky, body-styling, judo, výuka 
angličtiny, orientální břišní tance, cvičení pro 

maminky s dětmi a pro malé děti a kojence, 
výtvarná dílna. Většina aktivit zahrnuje všech-
ny věkové skupiny. K dispozici je i čítárna, 
resp. knihovna a herna jako relaxační místnost 
s velkým akváriem, do budoucna využitelná 
i k promítání filmů. Ke sportovním činnostem 
je určena tělocvična se dvěma šatnami, jedna 
místnost je využívána jako jazyková učebna. 
Další výhodou zmíněných prostor je výhradně 
nekuřácké prostředí, přístupový areál s lano-
vou dráhou, pískoviště a velká zahrada.
 Příspěvky účastníků jednotlivých kroužků 
a dílen jsou vybírány vždy na pololetí a tvoří ze-
jména náklady na provoz domu, platby energií, 
potřebný materiál a vybavení. Celá organizace 
je nezisková, to znamená, že lektoři a vedou-
cí jednotlivých aktivit vykonávají svou práci ve 
svém volném čase bez nároku na výdělek.

 Do budoucna plánujeme masáže a jógu 
pro seniory, kurzy sebeobrany pro dívky, rela-
xační a rekondiční cvičení a divadelní kroužek, 
počítačovou místnost, případně keramickou 
dílnu. Spolu se stálým týdenním rozvrhem, 
který je na místních vývěskách, chystáme také 
příležitostné veřejné akce přístupné všem dě-
tem i dospělým. 
 Na závěr si dovolíme poděkovat všem, kteří  
jako jednotlivci nebo firmy jakkoli pomohli při 
realizaci projektu Tydlidům, zejména pak těm, 
kteří vyjádřili ochotu spolupracovat i nadále.
Jakékoli náměty a dotazy rádi zodpovíme na 
tel. č. 602 956 843 a budeme se těšit na vol-
ný čas strávený s vámi. Brzy budou v provozu 
také webové stránky, kde budou zveřejněny 
všechny aktuální informace o našem centru.

# Magdalena Kožuská

C e n t r u m volného času T YDLIDŮM v Nebovidech

i n z e r c e

KOUPÍM GARÁŽ 

kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 546 220 361.

 HLEDÁM ZAHRADU

kdekoli v Brně i s chatou. Finance mám. 
Tel.: 546 220 361.

KOUPÍM POZEMEK

v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím 
nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 776 809 213
Zn.: Brno i okraj.

 Vernisáž – slovo, za kterým se skrývá se-
šlost uměnímilovných osob v čele s mistrem, 
který představuje své dílo. Mírně nervózní 
a rozjitřený blahem poslouchá v kruhu obdi-
vovatelů  zasvěcená slova o svém umění z úst 
významného kunsthistorika a se slzou v oku si 
poslechne jedinečný hudební minikoncert. Tak 
takovou vernisáž jsem zažila mnohokrát a při-
znám se, že někdy jsem při pohledu na obrazy 

nevěděla, o čem znalec umění hovoří. Tento 
dlouhý úvod jsem si dovolila z toho důvodu, 
abych zdůraznila, jak velký rozdíl může být me-
zi vernisáží obvyklou a vernisáží, která proběh-
la ve čtvrtek 2. února v Galerii Jeřabinka.
 Čí to byl nápad, aby vystavující umělce 

uvedly jejich děti, nevím. Jedno však vím – že 
to byl nápad skvělý. Neotřelé a hlavně láskypl-
né povídání dětí o díle svých rodičů navodilo 
příjemnou atmosféru. Když to všechno shrnu 
– příjemně strávená hodinka s uměním.
 Svá díla v malém prostoru vystavovali 

Radka Švihálková a Ví�a Barák. Galerie byla 
zcela zaplněná a když jste se chtěli podívat 
na vystavené obrázky a sošky, museli jste se 
prodrat davem. Motivy pro lyrické perokresby 
paní Švihálkové vychází z přírody a hned tak 
se neokoukají. Vlastně mi připadá, že dělá pří-
rodu ještě hezčí. Inspirace pana Baráka také 
vychází z přírodních motivů, jemně lechtivých 
a odchylných od těch, které můžeme najít na 

louce. Ale – také se hned tak neokoukají. 
 Te�, když čtete tyto řádky, tak si už bohužel 
výstavu neprohlédnete, skončila 28. února. Ale 
pokud se chcete obohatit krásou umění, tak si 
určitě nenechte ujít další počin těchto umělců.

# Věra Janáková

V Ý S T A V A    v  G a l e r i i  J e ř a b i n k a



Zajímavosti o knihovně
Víte, že v roce 2005
• bylo v knihovně zaregistrováno 
134 čtenářů, z toho 21 do 15 let
• ve fondu knihovny bylo 4 922 
svazků knih a 8 titulů časopisů
• v roce 2005 knihovna nakoupila 
158 svazků nových knih
• do knihovny přišlo 1205 čte-
nářů, kteří si půjčili 6 610 svazků 
knih a časopisů.
Všem čtenářům děkuji za jejich 
návštěvu v knihovně a zároveň 
do knihovny srdečně zvu i ostatní 
občany.
Obecní knihovna je opět otevřena 
vždy ve středu od 14–18 hodin.

NĚKTERÉ Z NOVÝCH TITULŮ KNIH ZAKOU-
PENÝCH V POSLEDNÍ DOBĚ:
Beletrie pro dospělé
Adler, S.: Měla jsem zemřít jako 
černá vdova
Bártů, J.: Rodinná pouta
Braun, L.J.: Kočka, která žila na 
vysoké noze
Buberle, M.: Kantořina – těžká 
dřina
Brown, D.: Andělé a démoni
Brůhová, M.: Paní Spravedlnost
Bureš, J.: Jak jsem v devětačtyři-
cátém utekl hledat svobodu …
Cramond, M.: Medvědí zabijáci
Deutermann, P. T.: Lovecká sezóna
Furst, A.: Království stínů
Gallo, M.: Caesar imperátor
Jardine, Q.: Screen Savers
Kaye, M.M.: Vzdálené vrcholky 
hor
Monyová, S.: Otcomilky
Moravcová, J.: Smrt nenosí brýle
Mankell, H.: Mrtví ve člunu
Roberts, N.: Klíč vědění, díl 1., 2.
Stýblová, V.: Lužanská mše
Smith, W.: Triumf slunce
Vandenberg, P.: Páté evangelium
Zábrodská E.: Žila jsem v zemi 
Alláhově
Naučná pro dospělé
Bauer, J.: Co v učebnicích dějepi-
su nebylo
Bonatti, W.: Hory mého života
Brodesser, S.: Jak plynul čas po-
dél řeky Svratky
Harrer, H.: Sedm let v Tibetu
Jarolímková, S.: Co v průvodcích 
nebývá
Kolomacká, M.: Láska a posedlost
Mathé, I.: Etiketa
Owen, Ch.: Kouzlíme s papírem
Pacner, K.: Vyzvědačky pod rudou 
hvězdou
Potterfield, P.: V zóně smrti
Rollová, K.: Staňte se svým body-
guardem
Tarabusová, Z.: Jak voní Indie
Toufar, P.: Intrikáni v české his-
torii
Toulky minulostí světa 7.
Výšivka vlnou od A do Z

# Libuše Pálková

K n i h o v n y
Nabídka

VÝDAJE SCHV. ROZPOČET SKUTEČNOST

Daňové příjmy  8 691 000 10 071 973,50

Nedaňové příjmy 830 600 931 090,19

Kapitálové příjmy 40 000 39 600,00

Přijaté dotace 2 145 300 2 163 254,00

Příjmy celkem před konsolidací 11 707 300 13 205 917,69

Konsolidace pří jmů (převod mezi účty) 17 604,00

Příjmy celkem po konsolidaci                                                                                                                          13 188 313,69

VÝDAJE SCHV. ROZPOČET SKUTEČNOST

Běžné výdaje 7 707 000 7 133 047,72

Kapitálové výdaje 2 254 000 950 382,80

Výdaje celkem před konsolidací 9 961 000 8 083 430,52

Konsolidace výdajů 17 604,00

Výdaje celkem po konsolidaci                                                                                                                             8 065 826,52

FINANCOVÁNÍ SCHV. ROZPOČET SKUTEČNOST

Prostředky minulých let (rezerva) -1 249 300 -4 625 487,17

Půjčka SFŽP +559 000 +559 000

Splátky úvěru KB a půjčky SFŽP -1 056 000 -1 056 000

Financování celkem -1 746 300 -5 122 487,17

Obec provedla během roku 5 rozpočtových opatření, která byla  průběžně schvalována ZO.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2005:                                                                 přebytek 365 437,40

Obec zřídila hospodářskou činnost na provoz obecního vodovodu a kanalizace.
Obec se stala od 1. 2. 2005 plátcem DPH. 

Výsledek hospodaření  HČ k 31. 12. 2005:                                                                     schodek 548 473,89        

Zůstatky na účtech u KB k 31. 12. 2005 

• Běžný účet  4 401 414,24

• Účelový účet (na kabel. tel.)  82 094,75

• Účet hospodářské činnosti 657 410,66

Úvěr u KB Brno-venkov (úvěr poskytnut KB ve výši – 7 081 000  v r.  2004 )              5 721 000,00 

Finanční majetek na podílových listech 4 524 953,62

• Inves. společnost ČSOB, Bond mix 1 540 880,14  

• IKS KB, Peněžní trh 257 022,75                  

• Spořitel. inves. spol., Sporobond 2 727 050,73 

Přijaté  dotace  celkem • neinvest. dotace  na úroky z úvěru  200 000,00

                                        • dotace na zalesnění skládky 2 250,00

                                        • dotace na opravu vyústního objektu kanalizace 200 000,00

                                        • dotace MŠ a ZŠ p. o. na budování přírodní zahrady 30 000,00

                                        • dotace na poskytnutí sociál. dávky 5 000,00

Závěrečný účet roku 2005 ROZPOČET A JEHO PLNĚNÍ 

vodného a stočného na období 4/06–3/07Cena
K A L K U L AC E N Á K L A D Ů N A VO D N É ( VO )  A  S T O Č N É ( S T ) ,  R O K 2 0 0 6  

Vodné (Vo) Kč (bez DPH) Stočné (St) Kč (bez DPH)

Provozovatel 350 000 Provozovatel 154 000 

Analýzy 60 000 Platba BVaK 651 000

Energie 120 000 Opravy, údržba 300 000

Opravy, údržba 300 000 Ostatní služby 50 000

Poplatek FÚ 140 000 Materiál 10 000

Ostatní služby, materiál 20 000 Celkem 1 165 000

Celkem 990 000 náklad na St/m3 20,80

náklad na Vo/m3 17,70 Cena s DPH:
• vodné Kč/m3 – 18,59 Kč
• stočné Kč/m3 – 21,84 Kč

vyrobeno 70 tis. m3 , fakturováno 56 tis. m3 

Zpracovala: Ing. L. Andrlová,  M. Jelínková • Schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 3. 2006

Zpracovala:  M. Jelínková 
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 Nastává jarní období a to je nej-
vhodnější doba k výsadbě jehlična-
nů. Obliba jehličnanů v úpravách 
zeleně stále vzrůstá. Co je toho 
příčinou? Je to tím, že jehličnany 
jsou u nás téměř jediným oživujícím 
prvkem přírody v dlouhé době ve-
getačního klidu, který trvá prakticky 
celou polovinu roku. V době vege-
tace pak umocňují účinkem kontra-
stu působivost opadavých listnáčů, 
svou tmavší barvou a vážným a klid-
ným výrazem. Jejich barva a tvar se 
během roku výrazně nemění.

 Jehličnany jsou nejlepším poza-
dím pro pestré barvy květin a svět-
lé prvky vůbec. Příjemná je i jejich 
pryskyřičná vůně. Nejpůsobivější 
jsou jehličnany zavětvené až k ze-
mi. Aby se tak mohly vyvinout, ne-
smějí být tísněny v hustém porostu.
Při výsadbě  jehličnanů vždy zvažu-
jeme jejich velikost v dospělém sta-
vu. Pro malý prostor můžeme vybrat 
z velkého počtu zakrslých a štíhlých 
rostlin. Představu o rozměrech zís-
káme odpozorováním v přírodě ne-
bo parcích. Je smutné, musíme-li 
odstranit překážející exemplář, když 
nejlépe narostl, a to jen proto, že stí-
ní do oken nebo brání provozu na 
cestě, případně svými přesahující-
mi větvemi obtěžuje sousedy.

# František Franc 

Přehled kulturních akcí 
 Je začátek března nového roku a členové kul-
turní komise Vás ještě neseznámili s programem, 
který pro vás připravili na první polovinu letošního 
roku. Už máme za sebou plesovou sezónu. V na-
ší sokolovně bylo uspořádáno celkem 5 plesů 
včetně dětského. Návštěvnost 
jednotlivých plesů byla pěkná, 
i když někdy bylo plesat více 
hostů než místních. Te� má-
me dobu masopustu a tomu je 
také přizpůsoben náš program. 
I letos se uskuteční zájezd na 
muzikál do Prahy. Minulý rok byli 
všichni, kdo se zájezdu zúčastnili, 
moc spokojeni, proto se zájezd do 
divadla znovu vypraví. Věřím, že 
tento jarní výlet za divadlem do 
Prahy zůstane již dobrou tradicí.
 Začátkem dubna mají naše ženy znovu příle-
žitost naučit se něčemu novému z ručních prací. 
Paní Švihálková se na toto setkání už připravuje.
 Jako další akci jsme připravili besedu o vý-
pravě na Antarktidu. O průběhu této výpravy jste 
před rokem mohli číst v časopisech i denním tisku 
a jistě by byla velká škoda, kdybychom nevyužili 
osobního setkání s účastníkem výpravy a naším 
občanem Ing. Andrlem, který nás seznámil s dů-
vody, průběhem a zajímavostmi výpravy do daleké 
ciziny a extrémních podmínek.
 V květnu vystoupí děti naší školy a školky s přá-
ním maminkám k jejich svátku – „Svátku matek“.
Dne 13. května bude opět sraz „automobilových 
veteránů“. Určitě to bude zajímavé podívání pro 

všechny milovníky automobilů.
 Začátkem června mají svátek děti a to je čas, 
kdy členové TJ Sokol již několik roků organizují pro 
děti a jejich rodiče „Procházku pohádkovým le-
sem“. Červen pak zakončíme tradičními „mladými 

hody“. Pozvánku na tuto slavnost 
ještě uveřejníme v červnovém 
čísle našeho zpravodaje.
 Jako vždy vás pozvu do obec-
ní knihovny, kde si každý, kdo 
rád čte, určitě vybere, nebo vám 
s výběrem pěkné knihy poradí 
paní knihovnice.
 V sokolovně se zase mohou 
scházet všichni ti, kdo mají rádi 
pohyb, a to od rodičů s dětmi, 
žen, milovníků tchai-ti, až po 
hráče národní házené, které se 

věnují hlavně chlapci a muži. I v oddíle stolního 
tenisu by rádi uvítali naši mládež. A to ještě není 
všechno, další dvě cvičení jsou ve školce. Je to 
zdravotní cvičení pro ženy a nově také jóga. Na 
naši obec je to jistě velký výběr.
 Také máme tu výhodu, že máme tak blízko 
do lesa a krásné přírody. Mnozí z nás si našeho 
krásného okolí užívají. V zimě na běžkách a od ja-
ra do podzimu na kolech nebo také na obyčejné 
procházky. Máme tu moc hezky a dost často si to 
neuvědomujeme. Vyjděte si třeba ke třem břízám 
a po cestě se rozhlížejte a možná zjistíte, že není 
třeba jezdit někam daleko, aby vám bylo hezky, 
a to doma v Ostopovicích. 

# Za kulturní komisi Milena Dejlová
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 Věci pro Charitu sbíráme do va-
gonu vedle nástupiště č. 5 u hlav-
ního nádraží ČD (zastávka Nové 
sady tramvají č. 1, 2, 4, 8, 12 a 13).
Prosíme všechny, kteří chtějí při-
spět, aby věci přinesli svázané do 
balíků nebo v pytlích či krabicích.
Dodržte čas sběru!!!  Věci přinese-
né po odbavení vagonu nemáme 
možnost uskladnit.
 Seznam věcí, které můžete 
přinést do sbírky organizované 
Charitou Brno:
• ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, 
děti i dospělé (nemusí být tříděné)
•  OBUV – JEN  NOVOU !!!
• LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, 
DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
• DOMÁCÍ POTŘEBY (vybavení do-
mácnosti: nádobí, příbory, utěrky...)
• HYGIENICKÉ A TOALETNÍ PO-
TŘEBY (mýdla, kartáče, šampóny, 
žínky, zubní pasty a kartáčky, holi-
cí strojky a mýdla, hřebeny, ruční-
ky, toaletní papír...)
•  PRACÍ PROSTŘEDKY
• ZDRAVOTNICKÉ  PROSTŘEDKY 
(obvazový materiál, dezinfekční 
prostředky, vitamínové přípravky,  
NE  LÉKY !!!)
• POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU 
ČINNOST (jehly, háčky, pletací 
dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, 

vlny, látky ...)
• ŠKOLNÍ POTŘEBY (tužky, pera, 
pastelky, barvy, štětce, sešity, blo-
ky, čtvrtky, papíry, tašky, omalo-
vánky, penály, pravítka, kružítka...) 
• HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁ-
STROJE, SPORTOVNÍ POTŘEBY 
(nerozbité, funkční)
• OPTICKÉ BRÝLE (i poškozené), 
OPTICKÁ SKLA, LUPY
• POHLEDNICE, POŠTOVNÍ ZNÁM-
KY (i použité)
• KNIHY (naučné i beletrii, učebni-
ce, slovníky, knihy v češtině i v ci-
zích jazycích)
• TRVANLIVÉ POTRAVINY (cukr, 
mouka, luštěniny, rýže, těstoviny, 
čaj, káva, kakao, sušené mléko...)

Tuto sbírku pravidelně
opakujeme na konci měsíce
v určený pátek a sobotu do

vagonu na nádraží ČD vedle 5. 
nástupiště

Termíny sběrů pro Charitu Brno 
27. a 28. ledna 2006
24. a 25. února 2006
24. a 25. března 2006
28. a 29. dubna 2006
26. a 27. května 2006
23. a 24. června 2006

Pátek vždy od 12–17 hod.,
v sobotu od 9–12 hod.

   Vámi darované věci vozíme do 
Střediska křes�anské sociální po-
moci v Broumově. Zde se vše ve 
chráněné dílně, kde pracují zdra-
votně postižení spoluobčané, třídí, 
opravuje, balí a podle konkrétních 
požadavků expeduje.
 Středisko pravidelně zásobuje 
v České republice uprchlické tábo-
ry, centra pro bezdomovce, ústa-
vy sociální péče, dětské domovy, 
pěstounské rodiny, ženy samoži-
vitelky, důchodce, nezaměstnané, 
imigranty, rodiny s příjmy pod so-
ciálním minimem ...
 Z Broumova šlo mnoho tun 
materiální pomoci do Arménie, 
Karabachu, Rumunska, Iránu, 
Bangladéše, na Ukrajinu, do 
Ruska, Ghany, Peru a především 
do Chorvatska, Bosny, Hercego-
viny, Slovinska a Kosova.
Finanční pomoc můžete poskyt-
nout také přímo na účet:
 Čs. spořitelna, a.s., Trutnov
 pobočka Broumov
 č.ú. 1302698349/0800
 variab. symbol DAR 

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
pí Halámková tel. č. 543 249 684,  
pí Keprtová tel. č. 543 214 816

S b í r k a  p r o  CHARITU

Obl iba j eh l ičnanů
  na 1.  po lo le t í  roku 20 06


