
Komunální volby…  Ve dnech 20. a 21. října se 
uskuteční komunální volby. Volební místnost na 
obecním úřadě bude otevřena v pátek od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. 
Voliči jsou povinni si s sebou přinést platný průkaz 
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 
Voličské lístky obdrží voliči (občané s trvalým poby-
tem v Ostopovicích) do svých domácností. Voličské 
lístky lze též obdržet v den voleb přímo ve volební 
místnosti.

Územní plán obce…  Zastupitelstvo obce na svém 
veřejném zasedání dne 20. září 2006 schválilo Zadá-
ní změny č. I územního plánu obce, a to na základě 
veřejného projednání návrhu zadání. Schválený do-
kument byl předán k dalšímu zpracování pořizovateli 
uvedené změny územního plánu, oddělení územního 
plánování a rozvoje, stavebnímu úřadu Městského 
úřadu Šlapanice. Vzhledem k tomu, že od 1. ledna 
2007 vstoupí v platnost nový stavební zákon, bude již 
konečná fáze změny územního plánu projednávaná 
v novém roce dle nového staveb-
ního zákona.

Základní škola, příspěvko-
vá organizace obce…  Ředi-
telka naší školy požádala vedení 
obce o uvolnění finanční částky 
91.800,- Kč z rozpočtu obce, 
jako doplatku na přímé náklady 
na vzdělání v roce 2006. Jedná 
se o doplatek na mzdy pracov-
níkům školy za období září až 
prosinec 2006 z důvodu podli-
mitního počtu žáků v základní 
škole. S finanční rezervou bylo 
již počítáno při tvorbě rozpočtu 
na tento rok. Přesná částka však 
byla upřesněna v měsíci září dle 
přihlášeného počtu žáků. 

Finanční příspěvek pro TJ 
Sokol Ostopovice… Finanční příspěvek ve výši 
50.000,- Kč z rozpočtu obce obdrží TJ Sokol Osto-
povice na dofinancování nákladů na opravu venkovní 
fasády sokolovny a výměnu oken.

Opravy v obci…  V měsíci červenci byla dokončena 
oprava chodníku včetně přístupových schodů před 
bytovým domem na ulici Na Rybníčku č. 2–8. Celko-
vá cena opravy činila 355.890,- Kč. V měsíci srpnu 
byla provedena oprava výústního objektu deš�ové 
kanalizace a úprava koncové délky stoky na ulici B. 
Němcové před prvním domem ve směru od Starého 
Lískovce. Cena za opravu činila 165.300,- Kč. Mimo 
uvedené větší opravy byly odstraněny závady na sys-
tému místního rozhlasu a na rozvodech veřejného 
osvětlení.

Domovní čísla…  Rada obce zadala výrobu no-
vých smaltovaných tabulek s domovními čísly a ulič-
ních tabulí. K tomuto kroku přistoupila z více důvo-
dů. Na mnoha domech tabulky s orientačními čísly 

s názvem ulice chybí nebo jsou nahrazeny majiteli 
nestandardním, pouze číselným značením. Některé 
tabulky ještě nesou původní názvy ulic před změ-
nou po roce 1989. Je nutné též připravit označení 
domů v nově vznikajících ulicích. V neposlední řadě 
zákon o obcích ukládá povinnost označení domů 
čísly popisnými. Z uvedeného vyplývá, že každý 
dům bude následně označen dvěmi tabulkami. Jed-
nou s názvem ulice a číslem orientačním, což jak 
sám název napovídá má sloužit k orientaci. Nejde 
jen o to, že příslušný dům snáze najdou například 
naši přátelé, ale především je usnadněna orientace 
pro příslušníky záchranného systému, zdravotníky 
a hasiče. Druhá tabulka s číslem popisným slouží 
k evidenci domů. Označení domů upravuje zákonná 
norma a majitelé domů jsou povinni své domy při-
dělenými tabulkami označit. Umístění uličních tabulí 
s názvem ulice musí zajistit obecní úřad po dohodě 
s majiteli nemovitostí, vždy na začátku a konci ulice. 
Zakázka byla zadána firmě Smaltovna Tupesy, a.s., 
a celková smluvní cena činí 241.841,- Kč.

Veřejný internet v obecní 
knihovně…  Během měsíce 
října bude zprovozněn v obec-
ní knihovně veřejně přístupný 
internet, na jehož zavedení se 
podílí obec společně s minis-
terstvem informatiky. Prozatím 
bude k dispozici v době, kdy 
knihovna má otevřeno pro vý-
půjčky knih. Po jisté zaváděcí 
době budou pravidla jeho využí-
vání upřesněna.

Dětské hřiště…  Na dětské 
hřiště na ulici Na Rybníčku byly 
nainstalovány nové hrací a le-
zecké prvky. Dále byly započaty 
práce na oplocení prostoru hřiš-
tě. Výroba kovového oplocení 
z pozinkovaného materiálu byla 

zadána firmě Zámečnictví Čípek. Práce by měly být 
hotovy do začátku zimy.

Dostavba kanalizace… Ministerstvo zeměděl-
ství ČR sdělilo k naší žádosti o poskytnutí stát-
ní finanční podpory na rozšíření kanalizační sítě 
v obci – ulice Uzavřená, U Kaple a B. Němcové, 
že z důvodů nedostatku finančních prostředků 
nebyla zařazena do návrhu akcí k zahájení v roce 
2006 a není možno poskytnout příslib financování 
v tomto roce. V průběhu I. čtvrletí roku 2007 bu-
de žádost znovu projednána. Zahájení výstavby 
v tomto roce tedy není možné. Příprava projektů 
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitos-
tem však proběhne dle původních informací po-
daných majitelům dotčených nemovitostí.

# Ing. Lenka Andrlová,
starostka obce
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Vážení spoluobčané,
     v měsíci říjnu proběhnou v celé České republice 
řádné volby do zastupitelstev obcí. Končí tedy voleb-
ní období, ve kterém jsem i díky vaší důvěře mohla 
stát v čele naší obce. Bylo mi ctí se aktivně podílet na 
jejím rozvoji, na jejím veřejném životě. Veškerá moje 
snaha byla stále směřována ve prospěch obce jako 
celku, a to ve všech směrech. Ne vždy bylo možné 
konat dle představ vás občanů i mých. Existují platné 
zákony a rozdělené kompetence, kterými je vede-
ní obce povinno se řídit. Ne vždy jsem také mohla 
vyhovět všem vašim žádostem. Ve většině případů 
snad došlo k vyřešení problematiky ke spokojenosti 
vás občanů.  
     Veřejný život obce však není závislý na jednotliv-
ci, na starostce. Chci poděkovat nejprve všem svým 
kolegům ze zastupitelstva obce. Někteří se účastnili 
práce v zastupitelstvu aktivněji, někteří méně. Tak 
už to bývá a podle toho také patří míra poděkování 
každému z nich. Zastupiteli však veřejný život také 
nekončí.
 Chtěla bych poděkovat redakční radě Ostopovic-
kého zpravodaje, která se pravidelně a zodpovědně 
podílí na zpracování obecního čtvrtletníku. Také na-
šim kronikářům, kteří veškeré dění pečlivě zazname-
návají v obecní kronice. Je nutné nezapomenout na 

členy sportovních a zájmových organizací, kteří be-
zesporu obohacují veřejný život. Děkuji všem, kteří 
se alespoň malou měrou o něj v posledních letech 
zasloužili. Moc si cením práce vykonané pro druhé, 
pro prospěch nebo potěšení jiných. Vím, jak v dnešní 
době je problematické  najít si čas na tuto činnost.
     Milí spoluobčané, z veřejného života naší obce 
v současné době odcházím. V následujících komu-
nálních volbách mě již nenajdete na žádné kandi-
dátce. Částečně je to z vůle jiných, ale konečné roz-
hodnutí je z vůle mé. Pracovala jsem pro obec ráda. 
Jsem hrdá na to, co se v posledních osmi letech 
podařilo v obci změnit snad k lepšímu, ale lituji toho, 
co se především z finančních důvodů vybudovat či 
zrealizovat nestihlo. Mohu ale prohlásit, že obec pře-
dávám s připravenými zásadními projekty a se zajiš-
těným financováním. 
     V nadcházejících komunálních volbách nás čeká 
výrazná personální změna ve vedení obce a ve slo-
žení zastupitelstva. Komunální politika je nejvěcnější 
a nejúspěšnější formou politické činnosti. Stojí za to 
se na ní podílet, by� „jen“ svou volební účastí. 
     Přeji naší obci a jejím občanům vše dobré!

Vaše starostka
Ing. Lenka Andrlová
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S L O V O  s t a r o s t k y  o b c e
 V sobotu 23. září se na na-
šem obecním úřadě konalo malé 
kulturní dopoledne. Přivítali jsme 
„do života“ 8 dětí, z toho 3 chlap-
ce a 5 děvčat. K obohacení celé-
ho programu nám přispívají děti 
z místní školy, a� už básničkou, 
zpěvem nebo hrou na hudební 
nástroj. Nesmíme také zapo-
menout na projev paní starostky 
a podpis rodičů do kroniky. Rádi 
uvidíme nejen Vás, milí rodiče, ale 
i prarodiče nebo jiné hosty, nebo� 
vítání dětí je nejen věcí rodičů, ale 
i ostatních členů rodiny. K dis-

pozici je také pan fotograf, který 
vyfotí nejen Vaše děti, ale i celou 
rodinku pohromadě. Myslím, že 
s malým dárkem a kytičkou od-
cházejí všichni v dobré pohodě 
a potěšeni.
 Toto odpoledne bylo završeno 
uzavřením svazku manželského. 
Za znění poledních zvonů vchá-
zejí snoubenci Miroslava Pešková 
a Petr Kozák do obřadní místnos-
ti obecního úřadu. Po skončení 
svatebního obřadu vycházejí již 
novomanželé Kozákovi do krás-
ného, podzimního dne a nech� je 
tento slunný den provází celým 
životem.
                      # Marcela Liptáková

V Í T Á N Í OBČÁNKŮ

 Zastupitelstvo obce schválilo 
dne 19. 5. 2003 „Program Zastu-
pitelstva obce Ostopovice na vo-
lební období 2002–2006“. Tento 
program obsahuje celkem deva-
tenáct základních bodů, z nichž tři 
nebyly zcela splněny. Nejprve tedy 
se zmíním o těchto nesplněných 
bodech programu a vysvětlím, 
proč tomu tak bylo.
1. Nebyla provedena oprava míst-
ní komunikace v ulici Krátká, a to 
z důvodu stále probíhající výstav-

by infrastruktury a rodinných do-
mů v lokalitě Padělky za humny. 
Oprava by měla následovat po do-
stavbě infrastruktury a dokončení 
alespoň většiny rodinných domů. 
Před prováděním zásadní opravy 
musí dojít k přemístění autobuso-
vé zastávky z křižovatky. 
2. Provedení úpravy obecního po-
zemku na ulici Osvobození, nebo-
-li výstavba parkoviště u sokolovny 
a parková úprava prostoru, bylo 
odloženo až po výstavbě kanaliza-

ce v ulici Uzavřená a jejího napoje-
ní přes ulici Osvobození. Důvodem 
je využití prostoru jako zařízení 
staveniště pro stavbu kanalizace.
3. Parková úprava náměstí u kaple 
je připravena ve fázi studie. I zde 
je nutné provést nejdříve dostavbu 
kanalizace a veřejného osvětlení.
Se zahájením dostavby kanaliza-
ce na ulici Uzavřená, U Kaple, ale 
současně i na ulici B. Němcové 
bylo počítáno již v letošním roce. 

**pokračování na str. 3 

REKAPITULACE PRÁCE  zastupitelstva obce za volební období  2002–2006

Nové tituly knih zakoupených
v posledním období:

Beletrie pro dospělé
Creasey, J.: Alibi
Denker, H.: Experiment
Fowler, Ch.: Vražda za oponou
Márquez, G. G.: Plukovníkovi
nemá kdo psát
Harris, J.: Spi, bledá sestřičko
Hercíková, I.: Možná ho najdeš 
na ulici
Hůlová, P.: Cirkus Les Mémoires
Jiran, J.: 2006: Česká sci-fi
Khoury, R.: Poslední templář
Krupa, M.: Mělké sibiřské
hroby

**pokračování na str. 7 

ZABEZPEČENÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO 
KLIENTY BAKEŠOVY NEMOCNICE PO 1. 7. 2006 
(PO UKONČENÍ ČINNOSTI TÉTO NEMOCNICE).

(Naše obec obdržela informativní dopis s datem 
3. 7. 2006, který podepsal MUDr. Josef Drbal, 
vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Z dopisu vyjímáme in-
formace, které se týkají obyvatel okresu Brno-
-venkov.)

 V souvislosti s ukončením činnosti Bakešovy 
nemocnice ke dni 30. 6. 2006 je zajištěna zdravotní 
péče o její klienty následovně:
Lůžková zdravotní péče: V rámci zákonného prá-
va na svobodnou volbu lékaře a zdravotnického 
zařízení se mohou klienti obrátit na následující pra-
coviště, která jsou připravena jim poskytnout zdra-
votní péči, což jsou v oboru chirurgie
• Nemocnice Ivančice, p.o.
• Nemocnice Milosrdných bratří, p.o.
• Vojenská nemocnice Brno, RTB Holding, a.s.
• Nemocnice Delta, spol. s.r.o. 
Součástí služeb v dané odbornosti je péče o běž-

ná traumata (úrazy).    
V případě „neúspěchu“ při svobodné volbě lékaře 
a zdravotnického zařízení dle § 11 od.1 písm.b) zá-
kona č.48/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
je pro klienty z území Brna-venkova zabezpečena 
zdravotní péče v oboru chirurgie v
• Nemocnici Ivančice, p.o.
• Nemocnici Milosrdných bratří, p.o.
• Vojenské nemocnice Brno.
V oboru úrazové chirurgie (traumatologie – zdra-
votní péče o polytraumata) v 
• Úrazové nemocnici
• Fakultní nemocnici Brno.
Specializovaná a superspecializovaná péče bu-
de poskytována ve
• Fakultní nemocnici Brno
• Fakultní nemocnici U svaté Anny
• Úrazové nemocnici
• Masarykově onkologickém ústavu.
Následná lůžková péče v
• Nemocnici Ivančice, p.o.
• Nemocnici Milosrdných bratří, p.o.
• Fakultní nemocnici Brno
• Fakultní nemocnici U svaté Anny.

N O V É  T I T U LY       
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KO U T E K  PR O  N A Š E  D Ě T I

BULDOKA KAŽDÝ ZNÁ.... V OBRÁZKU SE UKRÝ-
VÁ NÁZEV ZEMĚ, ODKUD POCHÁZÍ PŮVODEM.
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Mayle, P.: Navždy Provence
Monyová, S.: Střípky z ložnic
Roberts, J. M.: Svatokrádež 
Stránská, L.: Náhodný dotek
Sussman, P.: Poslední tajemství 
chrámu 
Tavares, M. S.: Rovník
Valentová, V.: Zmatení jazyků 
aneb Bruselský cestopis
Viewegh, M.: Báječný rok

Naučná literatura pro dospělé
Brychta, M.: Ráj, který Kolumbus 
nedobyl
Buckley, V.: Královna Kristýna
David, P.: Za strašidly do lesů
a skal
Fiala, L.: Safari po afrických
a asijských městech
Galland, M. S. G.: Gustav Klimt 
Herl, M.: Brusel (Turistický prů-
vodce)
Hirsch, H.: Polsko (Turistický prů-
vodce)
Chodilová, D.: Brno (Turistický
průvodce)
Kunc R.: Cestami trollů
Mandžuková,J.: Co pít, když …
Matragi, B.: Blanka Matragi
Němcová, P.: Vždy s láskou,
Petra
Sladký, J.: Írán plný mučedníků
Toufar, P.: Nemravné kratochvíle 
našich předků
Weatherford, J.: Čingischán
a utváření moderního světa

Beletrie pro děti
a mládež
Blyton, E.: Dobrodružství na Mě-
síčním hradu
Brezina, T.: Frankensteinův
mrakodrap
Březinová, I.: Básník v báglu
Friedrich, J.: Čtyři a půl kamará-
da ..
Mac Combie, K.: Šíleně
nudný zapadákov
Šimková, B.: Anče a Kuba
mají Kubíčka
Wilson, J.: Divný dárek

Naučná literatura pro děti
a mládež
Birmelin, I.: Moje morče a já
Boëlle-Rousset, C.: Klíč k nábo-
ženství: srovnání čtyř největších 
světových náboženství
Donkin, A.: William Shakespeare 
a jeho dramatická jednání
Drijverová, M.: České dějiny oči-
ma Psa
Elsner, H.: Vikingové
Ganeri, A.: Otřesná zemětřesení
Hollmann, P.: Můj křeček a já
Rittrich, S.: Můj kanárek a já
Stichmann-Marny, U.: Copak to 
tu kvete?
Verhoef, E.: Chov psů

# Libuše Pálková

N O V É  T I T U LY       
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LOVEC ZACHYTIL V DALEKOHLEDU POUZE
UŠI ZVÍŘAT. VÍŠ KTERÝCH?

Z Á J E Z D  D Ů C H O D C Ů
 Tak se mi nějakou souhrou ná-
hod stalo, že jsem se zúčastnila na 
přelomu srpna a září zájezdu na-
šich důchodců do Belianských Ta-
ter. O jejich návštěvě jsem již delší 
dobu snila, a tak jsem tuto možnost 
s radostí přivítala a velmi se těšila. 
Před odjezdem však celý týden 
pršelo, ale meteorologové slibovali 
zlepšení počasí. Ve čtvrtek, když 
jsme odjížděli, již nepršelo, ale by-
lo docela zima. Cestou nám však 
opět s malými přestávkami pršelo. 
Jedna z těch přestávek nám vyšla 
při návštěvě Liptovské Mary.
 K večeru jsme přijeli do Ždiaru, 
kde jsme byli ubytovaní v příjem-
ném stylovém penzionu Ždiar – 
Goralská krčma. Vedoucí zájezdu, 
pan Juraj Grexa, rodák z podtat-
ranské krajiny a znalec Tater, měl 
připravený program jak pro zdat-
nější účastníky zájezdu, tak i pro ty 
ostatní, aby všichni mohli poznat 
krásy hor. Ještě ve čtvrtek večer 
nebylo jisté, zda sliby meteorologů 
vyjdou, nebo nám hory ukáží svou 
stinnou stránku. V pátek ráno nás 

vítala šedá obloha jen s malými 
modrými ostrůvky. Rozdělili jsme 
se na 2 skupiny a ti zdatnější se 
vydali na horskou túru k Zelené-
mu plesu, podél Bieleho potoka. 
Cestou se nám ukázali tatranští 
velikáni v plné kráse, zalití slun-
cem. Horskou túru jsme zvládli za 
6 hodin, autobus na nás čekal na 
smluveném místě a všichni jsme 
byli nadšeni. Ostatní účastníci na-
vštívili Štrbské pleso, Hrebienok 
a přilehlé okolí. V sobotu ráno nás 
vítala modrá obloha – téměř bez 
mráčku. Pan Grexa zvolil původně 
plánovaný program, a to pro zdat-
nější náročnou cestu Monkovou 
dolinou a ostatní šli na méně ná-
ročnou, ale překrásnou procházku 
Bielovodskou dolinou, což je nej-
delší a také nejkrásnější tatranská 
dolina. Cestou se nám naskytly 
úchvatné pohledy na tatranské ští-
ty, umocněné modrou oblohou. Se 
zdatnějšími turisty jsme se sešli po 
asi dvouhodinovém čekání v osa-
dě Javorina. Tuto dobu každý vyu-
žil po svém. Někdo se prošel okol-

ní přírodou, někdo poseděl chvíli 
v místním bufetu. O půl čtvrté, jak 
bylo domluveno, dorazili zdatnější 
z vydařené horské túry, která byla 
snad ještě náročnější než včerejší. 
Večer jsme poseděli ve stylové 
restauraci a trochu si i pozpívali. 
Místní hosté se někdy i přidali.
 Při nedělní cestě domů jsme 
se ještě zastavili krátce na Štrb-
ském Plese. To už nám počasí to-
lik nepřálo, ale přesto jsme tatran-
ské hory viděli v celé jejich kráse. 
Cesta domů pak proběhla bez 
jakýchkoliv problémů, takže jsme 
v neděli asi v 18 hodin v Ostopovi-
cích vystupovali z autobusu všichni 
spokojení s velmi vydařeným zá-
jezdem. Na jeho úspěšnosti měla 
nemalý podíl i přízeň počasí, ale 
hlavně vedoucí pan Grexa, který ce-
lý zájezd organizoval, zajistil velmi 
pěkné ubytování, se svatým Petrem 
dohodl počasí a se svou znalostí 
Tater navolil program tak, aby mě-
li všichni účastníci krásné prožitky 
z úchvatné tatranské přírody.

# Zdeňka Adámková

BÁSNIČKY O BRNĚ 
autor Ivo Odehnal

Kobližná
Ti co kráčí Kobližnou
častokrát se oblíznou
když se někde zpovzdáli
koblížek k nim skutálí

U Jakuba
U Jakuba už hodinku
stojí Vojta s Kubou
Hledí vzhůru na zadinku
s otevřenou hubou

Kaunicovy koleje
Kaunicovy koleje
nemažou se olejem
přesto nevrzají
(Zdá se něco tají)
Na nádvoří jako svíce
stály kdysi šibenice ...



Ž i j í  m e z i  n á m i       Zdeněk Burian
 Od zavedení železniční dopravy bylo mno-
ho místních občanů zaměstnáno na dráze 
v různých funkcích a i nyní máme mezi sebou 
spoluobčana, pana Zdeňka Buriana, který svo-
je pracovní roky prožil na kolejích jako stroj-
vůdce. Deset let jezdil s parními a poté 32 let 
s elektrickými lokomotivami.
 Nyní se s námi ochotně a rád podělil o svo-
je zkušenosti a znalosti z této oblasti, za což 
mu děkujeme. 

 
 Začal jako topič na parní lokomotivě, ale 
brzy si doplnil vzdělání a stal se strojvůdcem. 
Každý strojvůdce musel mít platnou zákonitou 
zkoušku z řízení a obsluhy parních lokomotiv 
a obsluhy parních kotlů. Topič měl jen zkouš-
ky z obsluhy parních kotlů. Topoči měli také 

na starosti přimazávání některých kluzných 
částí stroje. Práce na parních lokomotivách 
byla náročná a zodpovědná. Strojvůdce loko-
motivu řídil a měl 1 až 2 topiče. Dva byli jen na 
rychlících s ručním přikládáním a na delších 
linkách, například na lince Praha – Bratislava 
s lokomotivou řady 387 zvanou Mikádo. To-
peniště mělo plochu kolem 4m2 a rozmístňo-
vat na něm uhlí vhazované lopatou po celé 
ploše bylo náročně. Ve 2. polovině 20. stole-
tí byl vyvinut mechanický přikladač „Štokr“, 
který dodal uhlí až do topeniště a nahradil tak 
práci topičů. 
 Železniční dopravu ovládala pára od svého 
počátku v 19. stol. až do 70. let 20. století. Par-
ní stroje byly nejdostupnějším zdrojem energie 

a na lokomotivách bylo jejich využití nejzřetel-
nější. Výkonnost lokomotiv se postupem doby 
zvyšovala i zefektivňovala, jako všechno ostat-
ní. Brněnská lokomotiva řady 498.106 s pojme-
nováním Albatros je držitelkou nejvyšší dosa-
žené rychlosti parním strojem – 162 km/hod. 
Jelo se to na zkušebním okruhu u Velimi. 

 Tra� kolem naší obce vede převážně po 
náspu, ale zčásti i v zářezu do terénu. Vybudo-
vána byla pro dopravu kvalitního černého uhlí 
rozvíjejícímu se průmyslu v Brně a okolí. Tra� 
byla původně jednokolejná a na přelomu 19. 
a 20. století zřídili v oblasti „trojdomku“ (u dál-
nice) výhybnu pro křižování vlaků s možností 
dobírání vody do lokomotiv – nezbytného to 
faktoru parního stroje. U „trojdomku“ byl vy-
datný pramen vody a pro nasycení lokomotiv 
tu byla k tomu účelu vybudována studna. Tyto 
napáječe nemohly chybět na žádném větším 
nádraží a říkalo se jim choboty. Někdy se při-
hodilo, že voda lokomotivě došla, a tak museli 
přijet do stanice hasiči a vodu doplnit. 
Tolik tedy několik zajímavostí o tak všední vě-
ci, jako byla parní lokomotiva, která tak dobře 

sloužila lidem, vozila je a tlačila pokrok ku-
předu.

# připravil Jaroslav Trávníček

 Několika jízdami parních vlaků na trase 
Brno – Zastávka u Brna (dříve Boží Požehnání) 
nám připomněly České dráhy 16. a 17. září 150 
let trvání této trati. 
V sobotu dopoledne 
byla souběžná jízda 2 
parních lokomotiv me-
zi Brnem a Střelicemi.
 Parní lokomotiva 
řady 464.2, stroj pře-
vážně pro osobní do-
pravu, vyjela z hlavní-
ho nádraží s vagony 
jako osobní vlak a lo-
komotiva řady 556.0, 
což byla ve své době 
nejvýkonnější loko-
motiva parní trakce pro těžkou nákladní pře-
pravu, vyjela jako nákla�ák z Horních Heršpic 

a závodily spolu. Právě na náspu u naší obce 
nákladní vlak předjížděl osobák. Byly to tak tro-
chu symbolické závody.

Moderní zabezpečo-
vací zařízení umož-
ňuje tuto souběžnou 
jízdu po obou kolejích 
v jednom směru, če-
hož bylo využito pro 
zmíněnou atrakci. Ce-
lá akce nalákala mno-
ho diváků jak kolem 
trati, tak i do Zastáv-
ky na různé kulturní 
programy, které tam 
po oba dva dny pro-
bíhaly. 

# připravil Jaroslav Trávníček
(foto – archív p. Buriana a p. Dobrovodský)

150 LET trasy Brno – Zastávka u Brna
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REKAPITULACE PRÁCE   zastupitelstva obce za volební období   2002–2006
**pokračování ze strany 2

Z důvodu zařazení žádosti o dotaci na Minis-
terstvu zemědělství ČR na příští rok musí být 
i zahájení výstavby kanalizace odloženo. Při 
zahájení stavby by obci byla krácena případná 
finanční dotace.

Následující část rekapitulace, členěná 
podle jednotlivých oblastí činnosti, bude 
věnována naopak tomu, co bylo v obci vy-
konáno, a obecním financím. 

 1. FINANCE A MAJETEK                              
 OBCE 
Stav na běžném účtu k 30. 9. 2002:        
2 452 214,- Kč
Stav na běžném účtu k 30. 9. 2006:                   
9 310 611,- Kč
Stav na účtu hospodářské činnosti
k 30. 9. 2006:             
268 640,- Kč
Hodnota podílových listů ve vlastnictví obce:                       
4 506 957,- Kč
Závazky k 30. 9. 2006
– úvěr u KB:            
-5 001 000,- Kč (sjednaný úrok 5,8%)
– půjčka u SFŽP ČR:    
-391 200,- Kč (sjednaný úrok 1,5% ) 

ZÍSKANÉ DOTACE
SFŽP ČR – výstavba kanalizace v ulici Vinohradská 
– podpora
2 796 000,- Kč (z toho 60% dotace, 20% 
půjčka s úrokem 1,5%)   čerpáno 2003–2004
Ministerstvo zemědělství ČR – dostavba vodovodu + 
vodojem                    
7 436 000,- Kč
čerpáno  2002–2003  
Ministerstvo zemědělství  ČR – zalesnění skládky 
40 300,- Kč  
čerpáno 2003–2006                    
Jihomoravský kraj – dotace úroků
z úvěru                                                     
433 000,- Kč
čerpáno  2004–2006
Jihomoravský kraj – oprava výústního objektu
kanalizace                             
200 000,- Kč 
čerpáno 2005

ZÁSADNÍ ZMĚNY V MAJETKU
• odprodej podílových listů ČSOB za 
1 000 000,- Kč
• bezúplatný převod pozemků od 
Pozemkového fondu ČR (8 776 m3)
• prodej stavebního pozemku PK 104 (4 895 
m3)
• prodej pozemků pod garážemi na ulici Na 
Rybníčku
• majetkoprávní vypořádání pozemků u úče-
lové komunikace k vodojemu (nákup, prodej)

 2. ÚZEMNÍ PLÁN                                          
V roce 2006 schváleno Zadání změny č. 
I územního plánu obce.
Po zrušení stavební uzávěry z důvodu nedo-
statku pitné vody v roce 2004 zahájena vý-
stavba rodinných domů v lokalitách Padělky 
za Humny a Nad Vývozem soukromými inves-
tory dle územního plánu.

 3. VODOVOD A KANALIZACE                
VODOVOD
2002–2003 dostavba vodovodních řadů v obci 
a výstavba vodojemu, změna systému záso-
bování vodou; následně probíhalo postupné 
odpojování starých vodovodních řadů v uli-
cích Vinohradská, Školní, U Kaple, B. Němco-
vé, Nová

KANALIZACE
• 2003–2004 výstavba oddílné splaškové 
a deš�ové kanalizace v ulici Vinohradská
• 2004 – výstavba hlavní stoky splaškové ka-
nalizace v ulicích Lípová, Školní, U Kaple, Na 
Rybníčku; napojena kanalizace z Troubska
• opravy výústních objektů deš�ové kanaliza-
ce u zdrže za železničním mostem a na ulici B. 
Němcové směrem ke Starému Lískovci; prů-
běžné opravy na kanalizačních řadech
• provádění pravidelné deratizace kanalizač-
ních stok  

 4. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, MÍSTNÍ             
 ROZHLAS
• rekonstrukce některých rozvaděčů, průběž-
né opravy a výměny osvětlovacích těles
• nové osvětlení u Pomníku padlým
• pořízeny světelné prvky na vánoční výzdobu 
obce
• rozšíření rozvodů místního rozhlasu do nově 
budovaných ulic Větrná a Padělky

 5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,              
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
• nákup 2 ks nových velkoobjemových kontej-
nerů do sběrného dvora
• nákup 12 ks kontejnerů na vytříděný plastový 
a skleněný odpad; navýšení počtu sběrných 
kontejnerů
• mobilní svoz nebezpečných odpadů 2x roč-
ně dle zákona
• likvidace černých skládek na katastrálním 
území obce
• likvidace odstavených autovraků
• zalesněn prostor bývalé skládky odpadů za 
obcí
• výstavba dvojgaráže v prostoru sběrného 
dvora na obecní malotraktor a zařízení na 
údržbu veřejné zeleně 
• doplnění prvků na dětském hřišti
• vybudování stanoviště cyklotrasy ve spolu-
práci se Sdružením „Cyklistická stezka Brno 
– Vídeň“
• vybudování odpočinkových laviček v okolí 
obce

 6. MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA            
 OSTOPOVICE 
• od 1. 1. 2003 MŠ a ZŠ sloučena v jeden 
právní subjekt; vznik příspěvkové organizace 
obce
• postupně budována školní zahrada
• úprava fasády základní školy, výměna okapů 
na budově ZŠ
• úpravy a opravy v obou budovách i ve školní 
kuchyni

 7. KABELOVÁ TELEVIZE                               
• rozšíření kabelového rozvodu do nově budo-
vaných ulic Větrná a Padělky
• postupné vylepšování grafiky a ozvučení 

obecního infokanálu
• rozšířena programová nabídka o programy 
ČT 24, ČT Sport, NOE
• převedení některých programů na digitální 
příjem

 8. OBECNÍ BUDOVY                                     
• v budově obecního úřadu přebudována za-
sedací místnost včetně nábytkového vybavení; 
vznikla důstojná místnost nejen pro jednání 
zastupitelstva, ale i pro konání obřadů vítání 
dětí (uskutečnily se i dva svatební obřady)
• výměna oken na budově obecního úřadu
• úprava fasády budovy obecního úřadu a ví-
ceúčelové budovy na Lípové

 9. MÍSTNÍ KOMUNIKACE                              
• schválen pasport komunikací v obci
• výstavba nové komunikace v ulici Vinohrad-
ská
• výstavba chodníku na ulici B. Němcové
• oprava chodníku před bytovým domem na 
ulici Na Rybníčku

 10. KNIHOVNA, SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI,
 KULTURA 
• přidělen obci obecní prapor Poslaneckou 
sněmovnou parlamentu ČR 5. března 2004; 
vyhotoven vyšívaný obecní prapor i znak
• od 1. 1. 2003 knihovna zařazena pod obcí; 
zaveden veřejný internet; provedena revize 
knihovního fondu a jeho postupná obnova
• blahopřání jubilantům, vítání dětí do života
• věnována pozornost zlepšení kulturního vy-
žití občanů; navázáno na již stálé kulturní ak-
ce; stěžejní obecní ples a pořádání Mladých 
hodů; nově rozsvěcení vánočního stromu, 
zábava při kácení máje; pořádání zájezdů na 
divadelní představení do Prahy
• uspořádání výstavy k 90. výročí založení již 
neexistujícího Sdružení dobrovolných hasičů 
Ostopovice
• podpora sportovních a zájmových organi-
zací v obci
• od roku 2004 nová grafická úprava Ostopo-
vického zpravodaje

 11. ZPRACOVANÉ PROJEKTY                     
 PŘIPRAVENÉ K REALIZACI
• Parkoviště před sokolovnou; pravomocné 
stavební povolení
• Parkoviště před sokolovnou – parkové úpra-
vy; realizační projekt
• Rozšíření kanalizační sítě v obci – ulice Uza-
vřená, U Kaple a B. Němcové; vodoprávní po-
volení; podaná žádost o dotaci na Ministerstvu 
zemědělství ČR a zařazená do seznamu akcí 
s nárokem na přidělení dotace v roce 2007
• Komunikace v ulici Uzavřená; stavební po-
volení
• Parkoviště v ulici Na Rybníčku; projekt pro 
stavební povolení
• Rekonstrukce vodovodu v ulici Lípová; pro-
jekt pro vodoprávní povolení   
• Studie průtahu silnice podél obce ve směru 
Moravany – Starý Lískovec
• Studie úprav náměstí
• Přechody pro pěší; návrh projednaný s Do-
pravním inspektorátem Policie ČR

# Ing. Lenka Andrlová,
starostka obce
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Komunální volby       Ostopovice 2006

KVALITA ŽIVOTA V OBCI
• zasadíme se o větší bezpečnost na veřejných ko-
munikacích v obci (měřič rychlosti, příčné prahy, zú-
žené profily)
• obnovíme rybníček Šelše k rekreačním účelům 
obyvatel obce
• nesouhlasíme a budeme zásadně proti výstavbě R 
43 kolem obce Ostopovice
• podpoříme urychlené dokončení kanalizace v obci
• budeme usilovat o zachování a rozšiřování zele-
ných veřejných prostranství, zrekonstruujeme ná-
městí a přilehlé prostranství jako místo pro odpočinek 
a setkávání obyvatel obce
• investujeme do veřejného sportoviště
• podpoříme spolkovou činnost v obci a zasadíme 
se o vznik mateřského centra
• zavedeme bezdrátový internet zdarma pro obyva-
tele obce
• podpoříme kulturní akce konané v obci (hody, diva-
delní představení, koncerty, jarmark atd.)
• pokusíme se vyjednat lepší přepravní podmínky 
v rámci IDS
• podnikneme kroky k realizaci domova pokojného 
stáří v obci

DĚTI JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
• vybudujeme bezpečné a krásné dětské hřiště
• chceme zachovat základní školu v obci a zastavit 
odliv žáků do brněnských škol, pomůžeme základní 
škole zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělá-
vacích plánů, podpoříme inovativní vzdělávací pro-
gramy, rozšířenou výuku cizích jazyků i větší zapojení 
rodičů do rozhodování o chodu školy 
• budovu školy otevřeme veřejnosti tak, aby se sta-
la nejen místem, kam rodiče na půl dne posílají své 
děti, ale především aby se stala centrem společen-
ského, kulturního i sportovního dění v obci, podpoří-
me investice do oprav a modernizace základní školy 
a školky, včetně zlepšení jejich vybavení
• podpoříme mimoškolní aktivity pro děti

TŘÍDIT BUDE SNADNÉ
• usnadníme domácnostem třídění odpadků, zasa-
díme se o zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
• rozšíříme počet tříděných surovin v ekodvoře, po-
stupně zavedeme systém takzvaného pytlového sbě-
ru tříděného odpadu
• budeme prosazovat změnu systému poplatků za 
popelnice tak, aby domácnosti, které třídí a vyhazují 
méně, platily adekvátně nižší částku 
• podpoříme vznik obecní kompostárny, která umož-
ní využít větve, listí i trávu ze zahrad či zbytky z kuchy-
ní, a předejdeme tak pálení tohoto odpadu 

VSTŘÍCNOST A OTEVŘENOST V KOMUNIKACI 
S OBČANY, OPATŘENÍ PROTI KORUPCI
• zveřejníme všechny informace o práci na úřadě
• velké stavby, rozvojové záměry či zásadní změny 
územního plánu projednáme s občany, nová výstav-
ba nesmí být na úkor kvality života v obci, musí být 
zachována prostupnost krajiny a zajištěna dostatečná 
občanská vybavenost
• otevřeme obecní úřad veřejnosti, rozšíříme úřední 
hodiny 
• všechny informace budou aktuálně dostupné na 
internetových stránkách obce
• rozhodování o rozpočtu obce otevřeme občanům, 
nad rámec zákona budeme náměty od občanů sbírat 
a vyhodnocovat průběžně tak, aby zajímavé nápady 
mohly být zohledněny již při přípravě rozpočtu 
• budeme vždy prosazovat, aby hospodaření obce 
bylo dlouhodobě udržitelné a zajiš�ovalo rovnoměr-
ný rozvoj všech částí obce i všech oblastí života v ní. 
Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života 
občanů a přinesou základní vybavenost pro všechny
• zasadíme se o rozšíření pomoci lidem v těžkých 
životních situacích, a� už ve formě poradenství včet-
ně bezplatného právního nebo pomoci se zajištěním 
azylového bydlení, asistenční služby, pomoci rodině 
v krizi či nabídky místa v denním stacionáři

Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s programem, s nímž se ucházíme 
o Vaše hlasy v komunálních volbách, které se uskuteční ve dnech 
20. a 21. října 2006. Oceníme Vaši podporu. Předem děkujeme. 
Kandidátky a kandidáti za Stranu zelených do Zastupitelstva obce Ostopovice.

VOLEBNÍ PROGRAM ZELENÝCH V OSTOPOVICÍCH

Hlas pro kvalitu života
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Žilková Simona (43, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Kubíček Jan (50, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Dejlová Milena (56, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Ing. Kraus Zdeněk (55, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Matýšek Josef (62, vedoucí MTZ, bez politické příslušnosti)
Ing. Vrbka Marek (45, OSVČ, člen Občanské demokratické strany)
Ing. Arch. Šuman Petr (33, vedoucí středisek, bez politické příslušnosti)
Ottová Hana (54, v domácnosti, členka Občanské demokratické strany)
Ing. Coufal Jaromír (61, technik, člen Občanské demokratické strany)
Tuška David (31, řidič, člen Občanské demokratické strany)
Koš	álová Helena (58, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Žilka Milan (43, OSVČ, bez politické příslušnosti)
Coufal Petr (25, OSVČ, člen Občanské demokratické strany)
Davidová Milada (56, technik, členka Občanské demokratické strany)
Plichta Patrik (30, zdravotník, člen Občanské demokratické strany)

Komunální volby       Ostopovice 2006

Motto:
Vstřícnost 
a vlídnější tvář,
rovný přístup
ke všem 
občanům

Vážení spoluobčané,
volební program kandidátů ODS Ostopovice logicky na-
vazuje na přijaté a realizované programy našich kandidá-
tů v předchozích třech volebních obdobích. Předpoklá-
dáme pokračování v rozpracovaných a připravených 
akcích, ale i zahájení nových aktivit, vše v návaznosti na 
objem obecních prostředků i dalších financí, získaných 
z podpůrných zdrojů. Naším prvořadým cílem je maximál-
ní vstřícnost a rovný přístup ke všem občanům s respek-
tem k jejich soukromému vlastnictví. Naši kandidáti, kteří 
budou zvoleni do zastupitelstva obce, budou v jednotli-
vých oblastech samosprávy prosazovat:

 OBLAST OBECNÍHO MAJETKU, HOSPODAŘENÍ  
 S OBECNÍMI PROSTŘEDKY, ROZVOJ OBCE 
� svědomitou péči o majetek obce
� pozornost vyrovnanému rozpočtu obce
� využití v optimální míře dotačních, podpůrných a úvě-
rových možností financování nutných investičních akcí 
tak, aby byla zaručena schopnost povinného spolufinan-
cování a splátek případných úvěrů
� v rámci podpory rozvoje obce zaměření zejména na 
 – dokončení první změny územního plánu

 s maximálním respektem k soukromému vlastnictví 
 občanů naší obce
 – dokončení rozpracovaných a již připravených

 investičních akcí (kanalizace v ulicích Uzavřená,
 Boženy Němcové, U Kaple, vodovod v ulici Lípová,
 parkoviště u sokolovny, úprava náměstí U Kaple)
 – dobudování chybějících chodníků v okrajových

 částech obce a opravu stávajících chodníků
 – zahájení přípravných prací pro možnost vybudování 

 úpravny vody pro snížení tvrdosti, obsahu železa 
 a manganu
 – podporu aktivit, uvedených v dalších oblastech

 programu
� prověření vhodnosti změny příslušného stavebního 
úřadu z MěÚ Střelice na MěÚ Šlapanice se sídlem v Br-
ně, Opuštěné ulici

 KANDIDÁTNÍ LISTINA A VOLEBNÍ PROGRAM ODS OSTOPOVICE  
  pro volby do zastupitelstva obce Ostopovice konané ve dnech 20. a 21. října 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

� úřední hodiny OÚ, zejména v období vybírání poplat-
ků, přizpůsobíme potřebám občanů
� zlepšíme informovanost o dění v obci a na obecním 
úřadě

 OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, DOPRAVY      
 A BEZPEČNOSTI 
� zaměření na úpravu okolí obce a péči o veřejnou ze-
leň, zkvalitnění ovzduší v obci, údržbu místních komu-
nikací, včetně zajištění nutných technických prostředků 
a včetně využití možností veřejně prospěšných prací
� využití všech možností pro zlepšení dopravní obsluž-
nosti obce,
� zvýšení dopravní bezpečnosti v obci (přechody pro 
chodce u školy a u kaple, měření rychlosti)
� koordinovaný postup s okolními obcemi ve vztahu k re-
gionálnímu územnímu plánu a územnímu plánu města 
Brna včetně zamítavého postoje k plánovaným rychlost-
ním komunikacím

 OBLAST ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU            
� navýšení rozpočtových prostředků na podporu vzdě-
lávání, kultury a sportu v obci
� zlepšení spolupráce se ZŠ a MŠ s cílem zvýšit počet 
žáků v poměru k počtu dětí bydlících v obci
� opravu ZŠ a MŠ
� zajištění dalšího rozvoje služeb místní knihovny
� podporu rozvoji a udržování místních tradic
� spolupráci s místními zájmovými organizacemi i se 
sdruženími zastupitelů na okrese Brno-venkov
� podporu zájmové činnosti a vzdělávání dospělých

 OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE                 
� zlepšení dostupnosti zdravotní péče
� zajištění pomoci starším a nemocným spoluobčanům
� opravu zdravotního střediska
� poskytování jednorázové sociální výpomoci občanům 
v nouzi

ODS
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 Bylo to již dávno, před mno-
ha lety, když jsem se po přečtení 
sáhodlouhých návodů rozhodl 
vypěstovat si kaktusy ze semene. 
Chtěl jsem tomu věnovat co nej-
větší péči. Sehnal jsem si kvalitní 
hlínu, semena dezinfikoval, vodu 
na zalévání filtroval, měřil teplotu, 
stínil, zkrátka jako v laboratoři. 
Byla to velká radost, když začala 
klíčit první semena. Den za dnem 
jich přibývalo. Moje radost bohu-
žel netrvala dlouho. Mezi vzklí-
čenými semeny se objevila bílá 
plíseň a na druhý den se objevily 
první ztráty. Zavolal jsem jednoho 
ze známých, ten radil postříkat li-
hem. Stalo se. Plíseň jako by se 
ztratila, ale objevila se zelená 
řasa. Druhý z přátel doporučoval 
práškovou síru. A tak to začalo. 
Postřikoval jsem a práškoval vším 
možným, co kdo radil, a v misce 

jakoby navzdory všemu plísně 
přibývalo – bílá, růžová, jedna ja-
ko mech, druhá jako pavučinka, 
země kornatěla, mech ji zarůstal.
Za 14 dní jsem všechno vyhodil 
na hromadu kompostu, zaklínaje 
se, že semena už nechci vidět.
 Později v létě jdu náhodou 
kolem kompostu a vidím mezi 
trávou a kaménky mladou rost-
linu. Zbystřím pozornost a hle, 
sem tam napolo zakryté sedí se-
menáčky. Vybral jsem jich plný 
truhlíček. To bylo překvapení! 
Co hynulo při „velké péči“, tomu 
se dařilo na obyčejné hromadě 
kompostu.
Je vidět, že ani přehnaná péče 
nemusí přinést zaručený úspěch!

# František Franc

Pozvánka do divadla
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VŠEHO MOCškod í

i n z e r c e

KOUPÍM GARÁŽ 

kdekoli v Brně i v horším stavu.
Dohoda jistá.
   Tel.: 776 809 213

 KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
 pokud možno stavební (menší i větší).
 Prosím nabídněte. Rychlé jednání.
 Tel.: 776 637 839

KOUPÍM RODKOUPÍM RODINNÝ DŮINNÝ DŮMM
Koupím RD 3 + 1 a více
v Ostopovicích 

Vjezd a zahrada upřednostněna.
Cena do 2,6 mil. Kč. 
Tel.: 776 246 343

KOUPÍM RODINNÝ DŮM 

Koupím rodinný dům v Ostopovicích a okolí. 
Platba hotově. Tel.: 776 206 702

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ

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

KOUPÍM DŮM
V OSTOPOVICÍCH 

s garáží nebo vjezdem do 
dvora, případně s malým 

pozemkem

Tel.: 547 353 164,
mobil: 737 567 608 
p. O. Buchberger.

Obec Ostopovice pořádá
v sobotu 25. LISTOPADU 2006 zájezd do „Zlaté kapličky“ na představení

NAŠI  FURIANTI
(Ladislav Stroupežnický)

Hra, která se stala jedním ze základních kamenů české dramatické lite-
ratury, o všedním životě lidí v idylicky vyhlížející vesničce. Pod povrchem 
sousedské družnosti bublají dramata – kdo se stane ponocným, kdo je 

prvním sedlákem, kdo je neznámý žhář ... ?

Hrají: Jiří Štěpnička, Miroslav Donutil, Johanna Tesařová, Ondřej Pavelka, David Prachař, Jaromíra 
Mílová, Josef Vinklář, Ta�jana Medvecká, Václav Postránecký, 

Začátek představení v 19 hod.
Cena zájezdu 590,- Kč / osobu (vstupenka + doprava). Přihlášky (včetně  zaplacení zájezdu) přijí-
má obecní úřad co nejdříve, nejdéle však do 10. listopadu 2006, na OÚ, tel.: 547 211 381.
Těšíme se na další společný kulturní zážitek.

 DĚTSKÝ SVĚT KVÍTEK NABÍZÍ PRO RODIČE A DĚTI TYTO AKTIVITY 
• Cvičení pro rodiče s dětmi – veselé a hravé cvičení s písničkou a pohádkou 
 (prostory OC MAX, Kubíčkova 8, Brno – Bystrc)
• Plavání pro rodiče s dětmi – vodní radovánky s výukou plaveckých dovedností, pro děti 
 od 1,5 roku (bazén ZŠ Pastviny, Brno – Komín)
• Miniškolka – dopolední program pro děti od 1,5 roku bez přítomnosti rodičů 
 (prostory OC Max, Kubíčkova 8, Brno – Bystrc)
 Informace a zápisy do programů na tel.: 604 840 740 pí Fialová, 605 387 456 pí Sedláčková

 KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ  

(i menší ve špatném stavu)

 • Jen solidně
 • Platím hotově
 • Jsem přímý zájemce 

Zn.: Brno i okraj Tel.: 546 220 361


