
 Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nejen za sebe, ale i za všech-
ny zastupitelky, zastupitele a zaměstnance Obecního 
úřadu Ostopovice popřála š�astné a veselé Vánoce, 
plné pohody, radosti a klidu. 
 Od našeho zvolení uběhlo pět týdnů a my jsme se 
pustili do práce, zastupitelstvo se sešlo dvakrát a rada 
obce třikrát, zvolili jsme členky a členy do jednotlivých 
výborů a komisí. Od příštího roku plánujeme úřední 
hodiny některých komisí a výborů. Připravujeme roz-
šíření webových stránek včetně diskusního fóra pro 
občany, rádi bychom zpřístupnili všechny možné in-
formace občanům (například zápisy z jednání Zastu-
pitelstva obce Ostopovice). Většina zastupitelek a za-
stupitelů jsou „nováčci“, včetně mě, a tak se postupně 
seznamujeme s chodem obce a zároveň se snažíme 
přinést nové podněty a nápady. Připravujeme pro-
gramové priority nejen pro celé volební období, ale 
zejména pro příští rok a to, s ohledem na přípravu 
a tvorbu rozpočtu na rok 2007. 
 Jaký bude rok 2007? Jsem plna očekávání, ale 
doufám, že úspěšný a radostný a hlavně plný zdraví 
a spokojenosti pro nás pro všechny. Těším se na vi-
děnou na zbývajících adventních akcích a na 12. spo-
lečenském plese, který pořádá Zastupitelstvo obce 
Ostopovice.

S přáním krásných svátků
Zuzana Benešová

starostka obce Ostopovice

VÝSLEDKY VOLEB V NAŠÍ OBCI:
Volební účast – z 1147 voličů zapsaných ve voleb-

ním seznamu v naší obci se voleb do zastupitelstva 
obce zúčastnilo 615.

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
KŘES�ANSKÁ  A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ 
STRANA LIDOVÁ

1. Ladislav Polcar ...............................  235 hlasů
2. Marcela Liptáková ..........................  227 hlasů
3. Pavel Hamřík ..................................  200 hlasů
4. Jitka Breineková .............................  195 hlasů

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

1. Milena Dejlová ................................     328 hlasů
2. Jan Kubíček ....................................      318 hlasů

3. Josef Matýšek ................................          288 hlasů
4. Petr Šuman .....................................      241 hlasů
5. Zdeněk Kraus .................................       232 hlasů
6. Simona Žilková  ..............................     202 hlasů

STRANA ZELENÝCH

1. Lenka Lebedová .............................     237 hlasů
2. Zuzana Benešová ...........................     234 hlasů
3.   Luboš Dobšík ..................................         225 hlasů
4. Jan Symon ......................................         211 hlasů
5. Kristina Navrátilová ........................     211 hlasů

ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 
2006–2010
Starostka obce: Mgr. Zuzana Benešová
Místostarosta obce: Ing. Ladislav Polcar
Rada obce: Mgr. Zuzana Benešová, Ing. Ladislav Pol-
car, Josef Matýšek, Ing. Zdeněk Kraus, Jan Kubíček
Výbor kontrolní
předseda: Josef Matýšek
členové: Jan Kubíček, Mgr. Lenka Lebedová
Výbor finanční
předsedkyně: Kristina Navrátilová
členové: Jitka Breineková, Simona Žilková
Komise školská a tělovýchovná 
předsedkyně: Mgr. Lenka Lebedová
členové: MgA. Jan Symon, Pavel Hamřík
Komise stavební
předseda: Ing. Zdeněk Kraus
členové: MgA. Jan Symon, Ing. arch. Petr Šuman
Komise životního prostředí a dopravy
předseda: Luboš Dobšík
členové: Simona Žilková, Ing. Ladislav Polcar, Ing. Zde-
něk Kraus
Komise kulturní a sociální
předsedkyně: Milena Dejlová
členové: Marcela Liptáková, Jan Kubíček

Milé spoluobčanky a spoluobčané, dovolujeme si Vám 
oznámit, že v době od  27. 12. do 29. 12. 2006 budou 
úřední hodiny na našem obecním úřadě zrušeny.
Pokladna bude otevřena naposledy v tomto roce ve 
středu 20. 12. V novém roce se uvidíme od  2. ledna 
2007.

# Ing. Radka Švihálková
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
VÁNOCE SE BLÍŽÍ A MY BYCHOM VÁS RÁDI POZVALI NA LETOS UŽ 
POSLEDNÍ SETKÁNÍ, A TO NA „VÁNOČNÍ KONCERT“ V KAPLIČCE.
PROGRAM PRO VÁS PŘIPRAVIL PAVEL HAMŘÍK SE SVÝMI ŽÁKY. 

PAN HAMŘÍK SVĚDOMITĚ A ZODPOVĚDNĚ PŘIPRAVOVAL PROGRAM 
NA TENTO PODVEČER, ABY SI KAŽDÝ V NABÍDCE NAŠEL NĚJAKOU 

OBLÍBENOU SKLADBU ČI KOLEDU. PROTO SI MYSLÍME, ŽE I PRO VÁS 
BUDE HEZKOU A PŘÍJEMNOU ZMĚNOU, KDYŽ OPUSTÍTE DOMA SVÉ 
TELEVIZORY A MÍSY CUKROVÍ A PŘIJDETE DO NAŠÍ PĚKNÉ A SVÁ-
TEČNĚ NAZDOBENÉ KAPLIČKY POSLECHNOUT SI PĚKNOU HUDBU, 

ROZLOUČIT SE SE STARÝM ROKEM A TAKÉ SE POZDRAVIT

SE SVÝMI PŘÁTELI A KAMARÁDY.
KONCERT SE KONÁ 28. 12. 2006 V 17 HODIN A MY SE TĚŠÍME

NA VAŠI ÚČAST. 

V tomto roce se s Vámi loučíme a děkujeme

za Vaši přízeň a spolupráci. Sponzorům pak za jejich

příspěvky do kultury. 

Vážení občané, hezké a klidné Vánoce, hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti a úspěchů v roce 2007

Vám upřímně přejí Marcela, Jenda a Milena

(členové kulturní komise)

K tomuto přání kulturní komise se připojuje také

redakce Ostopovického zpravodaje a přeje všem 

Vám, čtenářům, požehnané Vánoce a vše dobré 

v novém roce 2007.



Diecézní charita
a Oblastní charita
Brno
Srdečně zveme tříkrálové ko-

ledníky, dobrovolníky a charitní 
pracovníky brněnské diecéze na 
zahájení Tříkrálové sbírky 2007 
otcem biskupem Mons. Vojtě-
chem Cikrle.

Na všechny koledníky v tříkrálo-
vých kostýmech čeká překvapení. 
Mše svatá dne 2. 1. 2007 v 15.00 
hod. v katedrále na Petrově.

U nás v obci Ostopovice bu-
dou Tři králové chodit v sobotu 
6. 1. 2007.

S b í r k a
Tříkrálová 

Je tu další topná sezóna a s ní i ne-
bezpečný nešvar – pálení odpadů 
v domácnostech. Řada lidí bohužel 
přikládá do kamen PET-láhve nebo 
jiné plastové odpady a domnívá se, 
že spálením se odpadu elegantně, 
levně a bez následků zbaví. Při 
spalování v kamnech, kotli či na 
otevřeném ohništi, tedy za poměr-
ně nízkých teplot, však vzniká mno-
hem více škodlivin než v průměrné 
spalovně či průmyslovém podniku, 
které jsou navíc vybaveny speciál-
ními filtry. Při spalování plastových 
hmot v malých topeništích se uvol-
ňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový 
plyn, dioxiny, chlorované furany, 
kyanovodík, fosgen, těžké kovy. Ty 
mohou zapříčinit krevní abnormali-
ty, poškození jater, rakovinu a vý-
vojové vady. 

Jak s tímto nešvarem bojovat? 
Především důsledným informo-
váním, spalování odpadů je navíc 
zakázané, ze zákona o ochraně 
ovzduší vyplývá, že nesmí dochá-
zet k obtěžování obyvatelstva zá-
pachem. Dalším problémem může 
být obtěžování nadměrně hustým 
kouřem z lokálních zdrojů. Řešení 
stížností tohoto typu má v kompe-
tenci obec. Odpad je rozumnější 
a ohleduplnější třídit, recyklovat 
a bioodpady kompostovat. Nejlépe 
přímo u Vás doma. Domácí kamna, 
krby a kotle nelze vybavit drahou 
technologií na čištění spalin, a tak 
záleží na každém z nás, kolik jedů 
vypustíme do vzduchu. Navíc pá-
lením odpadů dochází k zanášení 
komínů a zvýšenému riziku vzni-
ku požáru. Spalování nekvalitní-
ho uhlí a odpadů v domácnostech 
je považováno za největší plošný 
zdroj dioxinů i polyaromatických 
uhlovodíků. Proto spalujte jen to, 
co do kamen patří.

Jak již bylo výše řečeno, pálením 
odpadů vzniká mnoho toxických 

látek. Dioxiny a furany jsou nejen 
rakovinotvorné, ale poškozují ta-
ké hormonální a imunitní systém 
a ovlivňují nervovou soustavu. 
V místnostech, kde se topí, byly 
naměřeny jejich vyšší koncent-
race. V důsledku nedokonalého 
spalování vznikají polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), je-
jichž vliv lze nejlépe připodobnit 
vlivu kouření cigaret. Formaldehyd 
je rakovinotvorný a spolu s ostat-
ními aldehydy a kyselinou chloro-
vodíkovou dráždí oči a plíce. Ben-
zen je taktéž látka rakovinotvorná. 
Stejně tak styren je karcinogenní, 
jeho vlivem dochází při vysokých 
hladinách k poškození očí a sliz-
nice, dlouhodobá expozice ovliv-
ňuje nervový systém a je příčinou 
bolestí hlavy, únavy, slabosti a de-
prese. Množství škodlivých látek 
se odvíjí od toho, co spalujete.

 Pálením odpadů poškozujete 
nejen sebe, ale i své děti a nejbliž-
ší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou 
citlivější děti, těhotné ženy, senioři 
a lidé trpící astmatickým či jiným 
respiračním onemocněním. Mějte 
k nim prosím ohled.

Legislativa pálení odpadů v do-
mácnostech zakazuje. Dle záko-
na č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších od-
padů, ve znění pozdějších předpi-
sů, jsou fyzické osoby povinny na-
kládat s odpadem podle systému 
stanoveného obcí. Podle zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, ve znění pozdějších předpisů, 
jsou fyzické osoby povinny jako 
palivo pro ohniště, grily a krby po-
užívat pouze dřevěné uhlí, čisté 
dřevo, suché rostlinné materiály 
nebo plynné palivo, předepsané 
výrobcem. Obec může podmínky 
spalování zpřísnit vlastní vyhláš-
kou (např. zakázat spalování listí 
a trávy apod.).

 Jak tedy nejlépe postupovat? 
Pokud možno odpad nevytvářet či 
produkovat co nejméně odpadů. 
Myslete na to již při nákupu, omez-
te spotřebu zboží na jedno použi-
tí a ujistěte se, že to, co kupujete, 
je možno opravit, znovu naplnit či 
jinak využít. Snižujte množství od-
padu. Darujte nepotřebné ošacení, 
hračky či nábytek příbuzným, přá-
telům či charitativním organizacím. 
Knihy a časopisy dejte do antikvari-
átu, ale můžete je zkusit nabídnout 
i domovům důchodců, knihovnám 
a dalším institucím. Vždy je lep-
ší věci spravit a znovu použít než 
vyhodit. Máte-li zahradu, kompos-
tujte bioodpady. Získáte tak živiny 
pro půdu (humus), snížíte množ-
ství komunálního odpadu (biood-
pad tvoří až 40 % komunálního 
odpadu) a s ním spojené poplatky 
za jeho likvidaci. Do kompostu dá-
vejte i rostlinný odpad z kuchyně. 
Snažte se třídit odpad. Základem 
je třídění papíru, skla a plastů, třídit 
můžete i kovy, hliník a textil. Použí-
vejte do kamen pouze schválené 
palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, 
aby bylo pořádně vyschlé. S jeho 
vlhkostí klesá výhřevnost a ros-
tou emise škodlivin. Určitě jste již 
slyšeli o dehtování kamen. Dřevo 
dostatečně vyschne přes dvě zi-
my. Nespalujte chemicky ošetřené, 
nalakované ani průmyslové dřevo. 
Popel z kamen, pokud jste pálili 
něco jiného než čisté suché dře-
vo, může obsahovat toxické látky, 
proto ho nepoužívejte na hnojení 
zahrádky. 

 Vím, že toto téma není příliš 
předvánoční, ale je velmi důležité, 
pokud změníme své návyky, ovliv-
ní to nejen nás, ale celé naše okolí. 
Zlepší se ovzduší v obci a to bude 
ku prospěchu nám všem. 

 zdroj: Arnika, MŽP ČR,
Mgr. Zuzana Benešová, starostka    

P O Z V Á N K A  N A            
      P L E S
Vážení čtenáři, protože další 

číslo zpravodaje vyjde až na ja-
ře a plesová sezóna začíná hned 
v lednu, chceme Vás seznámit 
s termínem plesu obecního zastu-
pitelstva a zároveň vás na něj 
pozvat.

12. SPOLEČENSKÝ PLES po-
řádaný obecním zastupitelstvem 
bude v sobotu 27. 1. 2007.

I tentokrát bude připravena tom-
bola a jistě i dobré občerstvení. 
Tak už te
 si můžete do nového 
kalendáře na rok 2007 poznačit, 
kam 27. ledna zamíříte.

Těší se Vás obecní zastupitelstvo.
#za kulturní komisi 

Milena Dejlová
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P O Z O R n a  s p a l o v á n í  o d p a d ů

 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 zabalené do 
pytlů, krabic nebo tašek. Seznam 
věcí:

• ODĚVY, PRÁDLO pro kojence, 
děti i dospělé (nemusí být tříděné)

• OBUV – JEN  NOVÁ!!!
• LOŽNÍ PRÁDLO, PŘIKRÝVKY, 

DEKY, SPACÍ PYTLE, STANY
• DOMÁCÍ POTŘEBY (nádobí, pří-

bory, 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  PROSTŘED-

KY (obvazový materiál, dezinfekč-
ní prostředky, vitamínové příprav-
ky,  NE  LÉKY !!!)

• POTŘEBY PRO ZÁJMOVOU 
ČINNOST ( jehly, háčky, pletací 
dráty, nitě, bavlnky, zbytky příze, 
vlny, látky ...)

• ŠKOLNÍ POTŘEBY (tužky, pe-
ra, pastelky, barvy, štětce, sešity, 
bloky, čtvrtky, papíry, tašky, oma-
lovánky, pravítka, kružítka...) 

• HRAČKY, HRY, HUDEBNÍ NÁ-
STROJE, SPORTOVNÍ POTŘEBY 
(nerozbité, funkční)

• OPTICKÉ BRÝLE (i poškoze-
né), OPTICKÁ SKLA, LUPY

• POHLEDNICE, POŠTOVNÍ 
ZNÁMKY (i použité)

• KNIHY (naučné i beletrie, 
učebnice, slovníky, knihy v češti-
ně i v cizích jazycích)

• TRVANLIVÉ POTRAVINY (cukr, 
mouka, luštěniny, rýže, těstoviny...)

Termíny sběrů pro Charitu Brno 
26. a 27. ledna 2007
23. a 24. února 2007
23. a 24. března 2007
27. a 28. dubna 2007
25. a 26. května 2007
22. a 23. června 2007
• v pátek od 12–17 hod.
• v sobotu od 9–12 hod.

S b í r k a  p r o  CHARITU

s t r o m
VÁNOČNÍ 

I letos se kulturní komise při 
OÚ postarala o zahájení adventu 
rozsvícením vánočního stromu 
u kapličky. Je to již počtvrté, kdy 
se tam sešlo na 150 našich obča-
nů, aby si tuto přípravu na Vánoce 
připomněli. Pan Kubíček všechny 
přítomné přivítal a troubský pan 
farář, P. Tomáš Mikula v krátkém 
proslovu vysvětlil význam tohoto 
času čekání na příchod Spasitele. 
Pak děti z místní školy přednesly 
několik básní a za doprovodu re-
produkované hudby k tomu také 
zazpívaly písničky s vánoční te-
matikou. 

V závěru vystoupila také paní 
starostka Z. Benešová s podě-
kováním a vyzvala děti, aby jí po-
mohly odpočítat rozsvícení na-
modralých světýlek na vánočním 
stromku.

Před akcí bylo možno nahléd-
nout do kaple a po akci byly dě-
tem nabídnuty perníky, prskavky 
a horký mošt. Dospělí si dávali 
svařené víno. Všem, kdož se při-
činili o tuto akci, patří dík.

#Jaroslav Trávníček



KO U T E K  PR O  N A Š E  D Ě T I

Vyber z těchto sněhuláků dva úplně stejné.
Jaká mají čísla?
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Činnostní vyučování, jehož po-
mocí jsme se rozhodli vzdělávat 
žáky na naší škole, je na vědec-
kém základě vytvořený a v pra-
xi ověřený soubor činnostních 
metod a forem učení, který dává 
žákům prostor ke konkrétním čin-
nostem, samostatným úvahám 
a tvorbě vlastních otázek. Žák zde 
není pouze pasivním příjemcem 
informací, ale průběžně projevuje 
vlastní iniciativu – pracuje, pře-
mýšlí, tvoří a hovoří. 

 Základním principem činnost-
ního vyučování je probuzení zá-
jmu (motivace) a získávání nových 
poznatků žáky názorně, vlastní 
činností a prožíváním za pomoci 
vhodných pomůcek a materiálů. 
Toto učení je založeno na metodě 
objevování, kdy žáci sami na zá-
kladě kroků doporučených učite-

lem objevují principy a zákonitosti 
pozorovaných jevů. Žáci vlastní 
manipulací s pomůckami a vlast-
ní tvorbou úloh poměrně rychle 
a především trvale získávají prak-
tické zkušenosti.

Učivo se procvičuje na konkrét-
ních příkladech a situacích, jež 
přináší každodenní život, a tak má 
pro žáky osobní smysl. Příklady 
a modelové situace učí žáky vní-
mat učení jako činnost důležitou 
pro vlastní život a existenci okol-
ního světa. V průběhu činnostních 
vzdělávacích postupů je žák rov-
něž veden k samokontrole, sebe-
hodnocení a odpovědnosti za svá 
rozhodnutí. Učí se spolupracovat 
v týmu, poznává okolní svět a ná-
sledně také sebe.

 Činnostní vyučování považuje-
me za základ pro celoživotní učení, 

pro výchovu a formování harmo-
nicky rozvinuté lidské osobnosti. 
Výsledkem činnostních postupů je 
zdravá individualita – žák komuni-
kující, uvažující, se zájmem o své 
další vzdělávání. Naší snahou je 
v žácích takovéto lidské osobnosti 
podporovat a jsme si jisti, že čin-
nostní výuka je na této cestě tím 
nejlepším prostředkem.

 Jménem ředitelky školy a ce-
lého pedagogického sboru si do-
voluji pozvat rodiče a především 
předškolní děti k zápisu do 1. 
ročníku základní školy, kde se již 
činnostní vyučování plně využívá 
pro rozvoj vašich dětí. Zápis se 
uskuteční v pondělí 15. ledna 2007 
v odpoledních hodinách.

 #Klára Lišková, učitelka
1. a 2. ročníku

MŠ a ZŠ Ostopovice

Činnostní učení  na naší škole

Kuřecí rychlo-řízečky
Kuřecí a nebo také krůtí řízečky, 

3 vejce, hladké mouka, sůl, pepř, 
3 velké lžíce maggi. Tuk na sma-
žení. 

Kuřecí maso omyjeme, osušíme 
a nakrájíme na řízečky! Připraví-
me si těstíčko, do vajíčka dáme 
hladkou mouku, pepř, sůl a maggi 
a vše důkladně promícháme. Ří-
zečky potom namočíme do těs-
tíčka a dáme na pánev pomalu 
usmažit. Omastek musí být hod-
ně rozpálený, aby se těstíčko ne-
chytalo. Řízečky jsou moc dobré 
a š�avnaté. Podáváme je s bram-
borovou kaší.

Koláčky z překládaného těsta 
se škvarečky

½ kg polohrubé mouky, 2 lžíce 
mléka na kvásek, ¼ kg škvarků, 
¼ l kyselé smetany, 20 g droždí, 1 
vejce, sůl, pepř

Připravený kvásek vlijeme do 
mouky, přidáme sůl pepř, vej-
ce a zaděláme smetanou husté 
těsto. Zatím drobně rozsekáme 
škvarky. Vykynuté těsto rozválí-
me, na polovinu placky rozpro-
střeme škvarky a druhou polovi-
nu přes ni přeložíme, zopakujeme 
ještě dvakrát až třikrát. Těsto ne-
cháme asi ¼ hodiny odpočinout, 
pak je rozválíme asi na malík silně 
a vykrajujeme čtverhranné nebo 
kulaté  koláčky a necháme asi ¼ 
hodiny kynout. Pečeme v horké 
troubě do růžova.

Koktejl „Harryho přítelkyně“
2 cl vodky, 2 cl kubánského bílé-

ho rumu, 1 cl citrónové š�ávy, 1 cl 
jahodového sirupu, 2 cl ananaso-
vé š�ávy, 2 cl pomerančové š�ávy, 
80 g jahod (rozmačkat a přes sítko 
propasírovat).

Novoroční punč
¾ l slabšího čaje, 200 g cukru, 2 

pomeranče, 1 citrón, 3 hřebíčky, 
kousek skořice, ½ l červeného ví-
na, 2dl rumu.

Čaj osladíme, přidáme z 1 pome-
ranče a poloviny citrónu strouha-
nou kůru, koření a vše asi 5 minut 
vaříme. Přecedíme, přilijeme víno, 
zahřejeme téměř k varu a odsta-
víme. Vmícháme pomerančovou 
a citrónovou š�ávu, zamícháme 
a nalijeme do nahřátých sklenic.

Dobrou chu� v Novém roce 
přeje redakce

OBČANÉ Z ULICE
VINOHRADSKÁ DĚKUJÍ

BÝVALÉ PANÍ STAROSTCE
ING. LENCE ANDRLOVÉ

ZA ZBUDOVÁNÍ
KANALIZACE A NOVÉ 

KOMUNIKACE NA ULICI 
VINOHRADSKÁ.

Si lves t rovké DOBROT Y
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Spojte body A a B pouze 5 příčkami, které spojují 
nakreslené body.

Léto je už definitivně za námi 
a další školní rok je v plném prou-
du. Ještě v září jsme využili krás-
ných slunečních dnů a vydali se 
v sobotu 16. září na výlet. Naším 
cílem byla vyhlídková věž Klucani-
na.

Cestovali jsme vlakem do Tišno-
va a pak pěšky po turistické znač-
ce až k rozhledně. Bylo pěkné 
slunečné počasí, což nám umož-
nilo opravdu velkolepý výhled na 
Tišnov a vzdálené okolí. Po krátké 
přestávce jsme vyrazili na zpáteč-

ní cestu. Dobu čekání na vlak do 
Brna nám zpestřilo posezení v tiš-
novské cukrárně.

Mohu říct, že výlet se vydařil 
a všichni jsme byli spokojeni s pří-
jemně prožitým dnem.

Na jaře chystáme další celodenní 
výlet, tentokrát se 14. dubna 2007 
vydáme na Pálavu. Bude poněkud 
delší, ale věřím, že stejně dobrý ja-
ko ten předešlý.

#Lenka Brabencová
učitelka MŠ a ZŠ Ostopovice

ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE

Školní  v ýlet  nejen pro děti, ale i pro rodiče
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** pokračování ze str. 3
bude co nejrychleji, protože projekt nevyžadu-
je žádné velké náklady, které by měly dopad na 
obecní rozpočet.
Ale jestli mohu, tak využiji tohoto dotazu a budu 
apelovat na všechny občany obce, že je velmi 
důležité uvědomit si, že 30–40% našeho komu-
nálního odpadu tvoří bioodpad. Což znamená, 
že skoro polovina našich popelnic je plná vě-
cí, které tam nepatří, které patří na kompost, 
kde se dál zužitkují. Kdežto na skládce vytvo-
ří akorát tak metan. Úplně zbytečně ztrácíme 
kvalitní substrát, kterým bychom mohli hnojit 
zahrádky. Ty, kdo ještě nemají kompost, vyzý-
vám, zři
te si ho prosím a noste tam i zbytky 
z kuchyně.
A ještě k obecní kompostárně. Budeme mo-
ci humus odebírat a počítáte s tím, že se bu-
de na kompost odpad svážet?
Určitě. To je naším cílem. Každopádně není 
rozumné řešit dílčí věci samostatně, ale bylo 
by dobré všechno skloubit a vytvořit jednot-
nou a funkční odpadovou strategii pro celou 
obec. Takže nejenom obecní kompost, ale 
řešíme i to, které další suroviny by bylo dobré 
třídit. Protože třeba za sklo a za plasty dostá-
váme zpátky nemalé prostředky do obecního 
rozpočtu, a to netřídí všichni. Ale zpátky ke 
kompostárně, občanům by se nabízela zemi-
na k odebrání a dalšímu využití. Dobře si také 
uvědomuji, že svoz zajistí větší ochotu občanů 
dávat zahradní odpad do kompostárny, místo 
aby ho spálili. Všechno záleží na tom, nakolik 
budeme schopni z rozpočtu tyto služby zajis-
tit. V současné době spolupracujeme s jednou 
nevládní organizací, která nabízí projekt na od-
padové hospodářství pro pět vytipovaných ob-
cí. Těmto obcím vypracují projekt odpadového 
hospodářství. Kromě obecního kompostu jsou 
zde řešeny i další komodity vhodné pro třídě-
ní. Vybraným dvěma obcím dokonce pomůže 
s dotačními tituly. Uvidíme, jak dopadneme 
– doufám, že dobře.
Můžete nám přiblížit systém takzvaného 

pytlového sběru tříděného odpadu? Co to 
znamená pro domácnost?
Pytlový sběr funguje tak, že se do plastových 
pytlů nachystá roztříděný odpad a v daném ča-
sovém období se vyhlásí sběrný den. Zaměst-
nanci obce případně dobrovolníci zajistí sběr 
pytlů, které stojí před domy. Odpad se odveze 
do ekodvora nebo na obecní kompost. Tento 
systém předpokládá serióznost občanů, že 
v tom pytli není nic jiného, než na co je určen. 
Například obec Palárikovo na Slovensku se 
snaží o tzv. nulový odpad. Docílili toho, že 98% 
domácností třídí. Tam funguje pytlový svoz od-
padu, ale zároveň i sí� dobrovolníků, bez které 
to nejde. 
Jste mladá, ambiciózní žena, přesto, nemáte 
strach, že se k vám starší spoluobčané bu-
dou chovat s despektem?
Strach nemám a dost by mě to překvapilo. 
Despekt jenom proto, že jsem mladá, by mě 
opravdu překvapil. Despekt kvůli tomu, že 
jsem něco udělala špatně, bych pochopila, 
ale jenom kvůli mému věku by mě zaskočil. Na 
druhou stranu vnitřně tuším, že by to mohl být 
problém, a je fakt, že jsem se s tím už setkala. 
Při práci v kanceláři ombudsmana. Při šetře-
ních jsem mnohdy despekt cítila, ale čím víc si 
druhá strana uvědomovala, že tam neprosazuji 
jen mocenskou pozici, ale prokazuji znalost 
problematiky, despekt se vytrácel. 
Jaké jsou Vaše priority pro obec?
Naše obec je relativně dobře fungující, nemá-
me dluhy, ale ani žádné velké rozvojové plá-
ny, a tak si myslím, že jí chybí hlavně zázemí 
pro volnočasové aktivity. Jednoduše řečeno 
prostory pro kvalitnější život. Jednou z mých 
dalších priorit je, aby škola a školka byly tak 
kvalitními zařízeními, že zajistí našim dětem 
výborný vstup do života a připraví je dobře na 
další vzdělávání. To, že je to malá venkovská 
škola, může být její obrovskou výhodou. Dá se 
tady velmi dobře předcházet šikaně, děti jsou 
v mnohem větším bezpečí než v Brně, na ulici 
je lidé poznávají, pohlídají to, jestli se kolem 

nich netočí někdo cizí. Všichni se znají a bydlí 
v blízkém okruhu, což je výborné i pro navazo-
vání kontaktů se spolužáky a mimoškolní akti-
vity. Uvědomuji si, že s ohledem na počet dětí 
v obci nemáme odpovídající dětské hřiště ani 
veřejné sportoviště. Nejenom mně chybí do-
mov pokojného stáří. Faktem je, že populace 
stárne a byla bych ráda, kdyby se nám podaři-
lo domov pro seniory v naší obci zrealizovat. 
Jednou větou zdravé a bezpečné prostředí pro 
děti a pro seniory. A my, občané v produktiv-
ním věku, budeme asi trochu odsunuti stranou, 
protože se o sebe dokážeme postarat lépe než 
děti a senioři. 
Další naší prioritou je, aby obec žila udržitel-
ným způsobem i ve vztahu ke krajině, a sem 
patří jak třídění odpadů, tak i promyšlený rozvoj 
obce, zejména s ohledem na dopady na okolní 
krajinu. Moc bych si přála, aby lidé chodili víc 
do přírody, aby viděli, jak je tady krásné okolí, 
aby se víc potkávali s ostatními občany obce 
a netrávili volný čas jen u bazénu a na svých 
zahradách. 
Když přihlédneme k Vašemu věku – nejste 
náhodou nejmladší starostka v republice?
To určitě ne. Za humny máme ještě mladšího 
starostu. Starosta Brna – Střed má jen 25 let.
A z žen, to opravdu nevím. Ale myslím, že ne-
budu nejmladší. 
Jaké jsou ohlasy na Vaše zvolení?
Většinou jsem se setkala s kladnými ohlasy, ale 
nemyslím si, že by byli všichni s mou volbou 
spokojeni. Pikantní je, že ještě před tím, než 
jsem byla zvolena starostkou, mi volal Martin 
Bursík, že si na mne stěžuje jeden občan Os-
topovic, jako bych už byla starostkou zvolena. 
Řekla jsem, že vím, o koho jde, a že půjde urči-
tě i k ombudsmanovi. No a skutečně, kolegové 
z kanceláře mě informovali, že se už byl vyptá-
vat. V podstatě mohu říct, že je mi toho člověka 
hodně líto. Nejspíš se neumí smířit s výsledky 
voleb.

Děkujeme za rozhovor
 #redakce

I letos na podzim pokračovala rukodělná 
setkání našich žen. Tentokrát se věnovaly pří-
pravě na advent.

Ještě před začátkem doby adventní jsme se 
ve čtvrtek 23. 11. 2006 v 17 hodin sešly v míst-
ním pohostinství, abychom si upletly adventní 
věnec. Přišlo asi 30 paní a dívek. Tentokrát se 
nás ujala Jana Šmídková se svou neteří a zku-
šenou zahradnicí Alenou Bartoňkovou a s je-
jich přispěním jsme mohly začít. Na slaměný 
korpus jsme postupně zaplétaly větvičky túje, 
krušpánku nebo různých jehličnanů, co si kdo 
přinesl. Každá z nás si udělala pěkný zelený 
věneček a pak přišlo to nejdůležitější: zdo-
bení podle vlastní fantazie. Měly jsme k dis-
pozici tavné pistole a těmi jsme na věneček 
připevňovaly ozdoby – sušené pomeranče, 
skořici, badyán, burské oříšky a různé další 
druhy zdobítek. 

Každá z nás si mohla dát nějaké občerst-
vení a zpříjemnit si tak pěkný podvečer. Také 
jsme zhlédly krásné výrobky několika šikov-
ných žen a rozhodly jsme se sejít ještě jednou 

a naučit se dělat andílky z těstovin. 
Setkaly jsme se tedy znovu o týden později, 

ve středu 29. 11. Tentokrát se ujaly slova Rad-
ka Švihálková a Iva Krupková a začaly jsme 

tvořit. Nejvíce jsme potřebovaly tavné pistole 
a těmi jsme na malou hlavičku s háčkem na 
zavěšení, zakoupenou v prodejně s výtvar-
nými potřebami, přilepovaly těstoviny. K hla-
vičce postupně přibývaly vlásky, tělíčko, ruce 
a různé doplňky, bu� flétna, nebo stromeček, 
a to vše z těstovin. Nakonec se hotoví andílci 
nastříkali sprejem, bu� zlatým, nebo bron-
zovým, a nikdo už nepoznal, z čeho opravdu 
jsou. Všem se to moc líbilo a pokračují doma 
vlastní výrobou. Nejrůznější tvary těstovin 
umožňují každému uplatnit bohatou fantazii 
a vytvořit si originální dílko, kterým si nazdo-
bí stromeček nebo vyzdobí byt.

Tyto akce jsou vždy velice zdařilé a už nyní 
se těšíme na další dobré nápady vás všech, 
abychom se mohly sejít a pro radost si něco 
pěkného udělat a načerpat novou inspiraci. 
Je dobré se umět zastavit a prožít pěkný ve-
čer s šikovnými „sousedkami“.

Už se těšíme na další příjemné setkání.

#Marcela Liptáková

Žij í  mezi námi  ZUZANA BENEŠOVÁ

A D V E N T N Í  Z A S T A V E N Í
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Ži j í  mezi námi  ZUZANA BENEŠOVÁ
Mgr. Zuzana Benešová
Narozena: 27. 9. 1976
Bydliště: U Kaple 9, Ostopovice
Partner: MgA. Jan Symon
Děti: Ela Amelie Symonová

Na začátek nám dovolte pár osobních otá-
zek. Jak dlouho bydlíte v Ostopovicích?
Pět let. 
Líbí se vám tady?
Líbí se mi tady tak, že jsem se s velkým nadše-
ním chtěla zapojit do aktivit v obci. A to myslím 
úplně vážně. Do Ostopovic ovšem jezdím již 
mnohem déle, Honza odsud pochází, navště-
vovali jsme jeho babičku a chodili na výlety 
po okolí. Okolí bylo asi jedním z důvodů, proč 
jsme se sem přestěhovali z Brna. Máme psa 
a chodíme s ním téměř denně na delší vycház-
ky, což te
 v mém případě bohužel ustalo, ale 
snad se to na jaře a v létě s delšími dny zase 
zlepší.
Vy to te� nemáte daleko do práce?
(Smích) No nemám. Je to tak na papuče. Pro 
mne je to o to větší výhoda, protože máme ma-
lou holčičku, se kterou je te
 na rodičovské 
dovolené tatínek, ale když je nejhůř, tak mohu 
přeběhnout. 
Honzova rodina žije v domě, kde bydlíme, již 
téměř 100 let. Zajímavostí je, že první obecní 
úřad byl v našem domě a Honzův pradědeček 
byl vůbec první starosta obce za Českosloven-
ské republiky. Také naše lípa je údajně jednou 
z lip vysazovaných jako Stromy svobody za 
první republiky. 
Jaké jsou vaše osobní zájmy?
V současnosti je mým největším zájmem naše 
dcerka. V podstatě se točí vše kolem ní, a� jsou 
to výlety spojené s poznáváním přírody, plavá-
ní, cvičení nebo kroužek kreslení. Vše ostatní 
jsem pomalu odsunula na vedlejší kolej, ale 
jinak ráda čtu, chodím na výstavy, mám ráda 
hudbu. Od malička jsem dělala balet, cvičím 
jógu a mám moc ráda zimní sporty – hlavně 
lyžování. 
Při rozsvěcení vánočního stromu jsme zare-
gistrovali dotaz, jehož odpově� vyjasní ně-
které zažité omyly. „Když jste ta zelená, to 
jste jako vegetariánka?“ 
Tak vegetariánka nejsem. Mám maso dost ráda, 
ale jím ho s mírou a snažím se kupovat maso 
z biochovů. A nejen maso, ale i ostatní potra-
viny. Panuje obecně zažitý omyl, že biopotra-
viny jsou jen zrní. Ale tak to není. V biokvalitě 
je možné pořídit již téměř cokoliv, i biošunku. 
Biopotraviny jsou potraviny z ekologického ze-
mědělství, neobsahují chemikálie, žádná aditi-
va nebo tzv. éčka. Jsou sice dražší, ale naopak 
zjiš�uji, že právě protože jsou dražší, kupuji je 
s větším rozmyslem a daleko lépe s nimi hos-
podařím. Snažíme se jíst zdravěji hlavně kvůli 
dceři, ale přemýšlíme i o tom, jaký má naše po-
čínání dopad na okolní prostředí. Nedovedu si 
představit, že bych jí dala maso, které je plné 
růstových hormonů, nebo z telátka, které celý 
svůj krátký životě strávilo v kóji, aby jeho maso 
bylo obzvláš� jemné, nikdy nevidělo pastvinu. 
Nebo si představte slepici, která se v životě ne-
popelila, nehrabala červíky, ale celý život strá-
vila v malinkaté kleci, ke zvířatům se chováme 
někdy opravdu strašně. 

Jaké máte vzdělání?
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masary-
kovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních stu-
dií obor žurnalistika, také na MU v Brně.
Kde jste dosud působila?
V Kanceláři veřejného ochránce práv jako práv-
nička a zároveň jako asistentka ombudsmana 
pana doktora Otakara Motejla. Starala jsem se 
hlavně o zahraniční styky kanceláře. 
Takže umíte dobře jazyky?
Umím dobře anglicky.

Jaké máte politické zkušenosti? Jste řado-
vou členkou ve Straně zelených nebo zastá-
váte nějakou významnou funkci? 
Já jsem dlouholetá sympatizantka Strany zele-
ných. A dlouho mě přemlouvali, abych se stala 
členkou. Myslím si, že obecně není stranickost 
v České republice moc populární. Je to pocho-
pitelné s ohledem na naši minulost. A já jsem 
ještě ke všemu typ, který nikdy moc netíhnul 
k nějakému družení se v různých uskupeních. 
Každopádně v okamžiku, kdy se Martin Bursík 
stal předsedou strany, tak jsem v podstatě ten 
názor změnila a vstoupila jsem. To znamená, 
že rok a půl jsem členkou Strany zelených 
a v okamžiku svého vstupu jsem byla zároveň 
zvolena do Rady krajské organizace pro Jiho-
moravský kraj. Krajská rada má na starosti 
politický program jižní Moravy a veškerou 
agendu s tím spojenou. Staráme se o základní 
organizace a rozvoj organizací na jižní Moravě. 
Měli jsme na starosti kampaň do poslanecké 
sněmovny a pro komunální volby. Zatím další 
funkce odmítám, protože i tak jich mám dost.
Ve vašem volebním programu nás zaujaly 
některé body. Můžete nám například více 
říct o tom, jak si představuje obnovení re-
kreace na rybníčku Šelše? 
Naše myšlenka je, aby se znovu obnovil vodní 
prvek v krajině, protože nám tady v obci chybí. 
Zmizela hasičská nádrž z náměstí, která by-
la moc pěkná. Zmizelo nám krásné koupališ-
tě, které padlo při stavbě Hitlerovy dálnice, 
a zmizela nám i Šelše. A to v podstatě velmi 
nedávno. Ještě vlastně většina mých přátel 

vzpomíná, jak tam chodili jako děti. Protože 
tudy ráda chodím na vycházky – je to tam moc 
pěkné – tak jsem si říkala, že by si obec za-
sloužila obnovit vodní prvek v krajině, koupání 
by mohlo být dalším bonusem, ale měl by to 
být hlavně rybníček s kačenami, kam se mů-
že chodit s dětmi na vycházku a v zimě třeba 
bruslit. Prostě příjemné místo k odpočinku, pro 
rodiny místo na piknik. Může vzniknou rybář-
ský kroužek pro děti atd.
Již při přípravě volebního programu jsem 

oslovila hydrologa, který se zabývá revitalizací 
vodních toků. Bála jsem se, že by to byl nerea-
lizovatelný projekt s ohledem na slabý pramen 
či poškození hráze, ale zatím se zdá, že by 
to neměl být problém. Uvidíme, jak dopadne 
podrobnější průzkum. Úspěch realizace závi-
sí také na naší úspěšnosti v rámci dotačních 
řízení. 
Ještě k vašemu programu. Co bude zname-
nat pro občany vznik mateřského centra?
Po celé republice existuje sí� mateřských cen-
ter. Na jejich zakládání se podílela Ruth Kolín-
ská, která projekt převzala z Německa. Mateř-
ská centra jsou určena pro rodiče nejmenších 
dětí (předškolkový věk), jsou místem, kde se 
mohou scházet, vyměňovat si zkušenosti, po-
řádat přednášky, cvičit s dětmi, ale i si jen tak 
popovídat, prostě trávit čas ve společnosti a ne 
doma sami s dětmi. Vytipované prostory mám, 
uvidíme, jestli budou použitelné. Také zájem ze 
strany rodičů je velký, takže to chce jen elán 
k realizaci. Nebojím se, že by o mateřské cent-
rum neměli rodiče zájem.
Většina z nás má problémy s odpadem ze 
zahrady, a tak vaší stranou proklamovaný 
vznik obecní kompostárny zní velmi slibně. 
Kde ji chcete postavit a v jakém časovém 
horizontu?
V současné chvíli mám za úkol spolu se spolu-
pracovnicemi na obecním úřadě zjistit veškeré 
pozemky, které patří obci. Pak se pokusíme vy-
tipovat nejvíc příhodný pozemek, kde by obec-
ní kompost nejméně rušil okolí. Doufám, že to  
                       ** pokračování na str. 4

Foto archív J. Symon
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Přílet havranů je neklamným 
znamením, že se blíží čas zimní-
ho období. Havran je typický pták 
naší zimní krajiny. Jeho početná 
hejna k nám přilétají ze severních 
zemí a zdržují se od října do břez-
na. Mnozí lidé označují tyto ptáky 
za vrány. Vrány jsou havranům 
dost podobné, ovšem nikdy je ne-
vidíme v tak obrovských zimních 
hejnech. Na rozdíl od vran, které 
žijí samotářsky a rozptýleně, se 
havrani sdružují v početných ko-
loniích, v nichž žije několik desítek 
či stovek ptáků. Zajímavým jevem 

v životě havranů je společné noco-
vání, v našem kraji mají nocoviště 
nedaleko Sokolnic, kde se jich 
shromaž
uje obrovské množství. 
Vždy podvečer, asi tak 30 minut 
před setměním, se sem havrani 
slétávají ze vzdálenosti kolem 30 
kilometrů. Tato velká hejna pro-
vádějí v letu v blízkosti nocoviště 
neuvěřitelné akrobatické kousky, 
což je velmi zajímavá podívaná.

Nocoviště havrani ráno po roze-
dnění opouštějí a rozlétají se do 
okolních polí a měst za potravou.

#František Franc 

HAVRAN Vánoční zvyky a tradice
Co dělá Vánoce kouzelnými více než uklizený 

byt a drahé dárky pod stromečkem? Určitě rodin-
ná pohoda, slavnostní nálada a vánoční tradice 
a zvyky. Jsou jich desítky, spousta se jich váže 
ke Štědrému dni, některé však 
bohužel pomalu upadají v za-
pomnění. Většina vánočních 
zvyků má svůj původ v dobách 
pohanských a je spojena s po-
kusem nahlédnout do budouc-
nosti a z různých znamení vy-
číst další osud. 

Předvánoční zvyk probíhají-
cí na svátek svaté Lucie, tj. 13. 
prosince, je v dnešní době už 
takřka zapomenutý. Tento den 
chodila skupina žen v bílém se 
začerněnými obličeji. To byly Lucky, které nebyly 
zrovna nejhodnější a v domech kontrolovaly čisto-
tu. Celý Štědrý den se měl držet půst, aby člověk 
viděl zlaté prasátko. Večer se kolem stolu scházela 
celá rodina, někde se nechávalo jedno místo s ta-
lířem pro rodinné příslušníky mimo domov nebo 
zemřelé. Vše mělo být na dosah ruky, aby ani hos-
podyně nemusela vstávat od stolu.

Mezi nejznámější štědrovečerní zvyky patří věš-
tění osudu z jablka rozkrojeného napříč a házení 
pantoflem svobodných dívek. Zbytky štědrove-
černí večeře se zakopávaly v sadě, na mezi a pod 
prahem pro lepší úrodu a ochranu domu. Také se 
lilo rozpuštěné olovo do vědra s vodou a z tvaru 
se hádal osud. Další zvyk bylo pouštění malých 
lodiček ze skořápek ořechů a malých svíček. Dru-
hý svátek vánoční, 26. prosince, chodily děti po 
koledě a mládež se scházela v hospodě. 

A jak se slaví jinde ve světě? Nejviditelnějším 
znakem Vánoc v americkém městě jsou bohatě oz-
dobené domy. Nejčastěji se o v Vánocích jí krocan 
s různými přlohami.

Španělské děti dostávají dárky i na Tři krále. Mi-

kuláš jim naděluje dárečky do dřeváků. Na Štedrý 
den přichází Papa Noel (otec Vánoc). V Německu 
Ježíšek přijíždí na divokém větru. Má rezavé vlasy 
i vousy. Děti stejně jako u nás prvního prosince 

dostávají adventní kalendáře, 
aby si zkrátili čekání na ježíška 
mlsáním. Po americkém vzoru 
si Němci zdobí své domy elek-
trickými žárovkami. Na stolech 
většiny domácností leží advent-
ní věnce. 24. prosince přináší 
dárky Der Weihnachtsmann 
(vánoční muž). Jako tradiční 
vánoční jídlo se podává kapr 
nebo husa.

Belgičané se vyžívají ve vá-
noční večeři. Začínají aperi-

tivem a předkrmem, což je většinou nějaký plod 
moře. Pokračují hlavním chodem. Tím je většinou 
krocan. Jako dezert mají „la buche de Noël“, což 
je v překladu jakési Vánoční poleno (sladký koláč 
s krémem). Dárky nosí Saint Nicholas (svatý Miku-
láš) 6. prosince. O Vánocích se dávají pouze malé 
dárečky. Belgičané prožívají všechno jídlo kolem 
Vánoc, a proto mají i tradiční vánoční snídani. Je to 
sladký chléb zvaný „cougnou“, forma na něj mívá 
tvar Jezulátka.

Ve Finsku lidé věří, že Santa Claus žije v severní 
části Finska, která se jmenuje Korvatunturi. Finové 
jako my prožívají vánoční generální úklid. Na Štěd-
rý den ráno se jí rýžová kaše a pije švestkový džus. 
Často se také na Štědrý den chodí na hřbitov zapá-
lit svíčku drahým zesnulým. Před návštěvou Santy 
se jde rodina ještě na chvíli „ohřát“ do sauny.

Stojí za to si připomenout některé tradice a zvy-
ky, které znali a dodržovali naši předci. Určitě to 
zpříjemní slavnostní vánoční atmosféru. Vánoce se 
slaví různě, ale hlavní princip (láska, pohoda a klid) 
je snad zachován všude!

#redakce 
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i n z e r c e

Marta (roz. Zahradníková)
a Ladislav Hanušovi
hledají ke koupi byt

v Ostopovicích

e-mail:
ladislavhanus@seznam.cz

Tel.: 721 634 849

Nestává se často, aby si někdo 
vyhrnul rukávy a pomohl při úkli-
du obecního prostranství. Přesto 
se i v naší obci najdou občané, 
kteří mi v průběhu roku pomohli, 
a� už při úklidu sněhu, sečení trá-
vy či hrabání listí.

Chtěl bych touto cestou těmto 
občanům poděkovat. 

#František Franc 

PODĚKOVÁNÍ

HLEDÁM
ŠIKOVNÉHO STOLAŘE

Z OSTOPZ OSTOPOVIC A OKOLÍOVIC A OKOLÍ
k výrobě polick výrobě polic

a skříní do půdních prostor.a skříní do půdních prostor.

TEL.: 6TEL.: 605 432 43005 432 430

KO U P Ě  B Y T U

 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


