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Mìsíce kvìten a èerven,
to je doba, kdy se v èásti
Brnìnska konají hody.
Tak tomu bylo zatím
i v Ostopovicích. Mladé hody mají v naí obci
dlouholetou a dosud ivou tradici. Konají se vdy
v nedìli kolem 24. èervna, kdy je svátek sv. Jana
Køtitele, kterému je zasvìcena ostopovická kaple.
V poslední dobì se nad nimi stahují stále vìtí
mraky. Dùvodù je nìkolik, ale ten nejzávanìjí 
to jsou finance. Nelehká ekonomická situace
v naí spoleènosti zasáhla pochopitelnì i zde.
V roce l998 se hody nekonaly. V loòském roce se
uskuteènily, ale byly znaènì prodìlkové. Minusový schodek dotoval nakonec obecní úøad. Od letoního roku dochází ke zmìnì.
Pro
jejich
uskuteènìní
a zdárný prùbìh byla ustavena hodová komise, sloená
ze zástupcù Sokola a obecního úøadu.
ijeme vichni ve stále vìtím
shonu. Toto tempo neovlivníme a nezpomalíme, ale mùeme se na chvíli zastavit
a uvìdomit si, e práce a peníze pøece jen nejsou vechno, e jsou i jiné hodnoty 
tøeba ty nae krásné lidové
tradice. V tomto pøípadì
mladé hody, plné mládí, tance, zpìvu a také krásných lidových krojù. Byla by
opravdu velká koda, kdyby toto vechno zaniklo.
Obracíme se proto na vechny nae podnikatele,
ale i ostatní obèany, aby pøispìli k zachování této
pìkné tradice. Mùete pøispìt finanèní èástkou na
konkrétní vìc, jako je napø. hudba, kroje, máje,
nebo veobecnì na hody. Èlenové hodového výboru jsou garantem toho, e pøedané finance budou pouity jen pro ten úèel, pro který jsou urèeny. Výsledek této akce bude oznámen na veèerní
hodové zábavì a ve Zpravodaji. Finanèní pøíspìvek v jakékoliv výi (dle Vaich finanèních moností) mùete pøedat v úøedních hodinách na obecním úøadì nebo v pátek 23. a v sobotu 24. èervna
v dobì od 18.00 do 20.00 hod. na sokolovnì.
Mnozí z Vás urèitì s touto sbírkou nesouhlasí. Pamatují se na dobu, kdy si stárci ve zaøizovali
a financovali sami. Vìøte tomu, e v dnení dobì
se ádná taková akce bez sponzorù neobejde.
Ostopoviètí obèané pøece nemohou pøipustit, aby
se u nás hody nekonaly.
Poøadatelé vìøí, e poèasí vyjde, hody se vydaøí
a obèané v hojné míøe pøijdou podpoøit místní tradici. Mladé hody by se opravdu mìly stát svátkem
celé naí obce.
Hodový výbor

Hody

Sloení hodového výboru: pøedseda: Jaroslav Èervený,
pokladníci: Ing.David mídek a Ing. Hana Vlachová,
èlenové: Jana Krajplová, Ing. Radka vihálková,
Viktor Beèka, Ivo Indra, Jaroslav Trávníèek.

ZDARMA

Radnice informuje
 Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 25. 4. schválilo územní plán obce. Územní
plán nabyl platnosti dnem schválení pro celé katastrální území naí obce a stanovuje
koncepci rozvoje do roku 2015. Pøijetí usnesení o schválení územního plánu pøedcházela kladná stanoviska orgánù státní správy. Ve výsledném návrhu byly respektovány
i reálné poadavky a pøipomínky právnických a fyzických osob podnikajících podle
zvlátních pøedpisù a obèanù. Po pøedání èistopisu Ateliérem Urbi (do poloviny èervna
r. 2000) vydá obecní rada obecnì závaznou vyhláku, kterou bude vyhláena závazná
èást územního plánu.
 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odprodej 182 m 2 obecního pozemku p.è. 1490 panu
Klobásovi, Nebovidy 86 za cenu 200, Kè/m2. Pozemek se nachází v tìsné blízkosti
katastrálního území Nebovidy.
 Jak ji nìkteøí z obèanù jistì zjistili, od 1. 5. 2000 zaplatí obèan za ukládku odpadu do
obecních kontejnerù poplatek ve výi 10, Kè za objem stavebního koleèka. Je to
pouze symbolický poplatek. Zámìrem jeho zavedení bylo pøevést èást nákladù za
likvidaci odpadu z kontejnerù pøímo na obèany. Kontejnery jsou vyuívány stále více,
a tím je zatìován obecní rozpoèet. Jen doufám, e zavedení tohoto symbolického
poplatku neodradí obèany od ukládání odpadu na urèené místo a e odpad nebude
odkládán v okolní pøírodì!
 Po obci byly rovnì rozmístìny kontejnery na tøídìný odpad  smìsné sklo a plasty.
Kontejnery jsou prozatím na dvou stanovitích  u samoobsluhy Na Rybníèku a na
koneèné zastávce MHD na ulici Nová.
 Tyto kontejnery jsou urèeny pouze pro odpad vyprodukovaný v domácnostech,
v ádném pøípadì jich nemohou vyuívat podnikatelé, kterým tento odpad vzniká pøi
podnikatelské èinnosti. Pokud by nìkterý z podnikatelù mìl o tuto slubu zájem, je
nutná dohoda na obecním úøadì.
 Je potøebné dodrovat pokyny uvedené firmou A.S.A. na kontejnerech. Jeliko do
separaèních kontejnerù na plasty jsou ukládány pøedevím plastové lahve, ádáme
obèany, aby jejich objem minimalizovali (napø. selapáním) a umonili tak ukládku
vìtího mnoství odpadu, aby byly kontejnery lépe vyuity. Pokud budou kontejnery
plné, nevhazujte v ádném pøípadì plastový odpad do kontejneru na sklo, ale vyèkejte
na vyprázdnìní kontejneru. Snad i tímto poèinem odlehèíme pøírodì, která je èernými
skládkami velice zatìována.
 V naí obci bylo instalováno nìkolik nových dopravních znaèek. Nejvìtí novinkou je
oznaèení obytné zóny na ulicích Branky a Na Rybníèku, které by mìlo pøispìt ke
zvýení bezpeènosti v této lokalitì, pøedevím u dìtského høitì.
 Podìkování patøí dárci, který si nepøeje být jmenován a který zakoupil ètyøi nádoby na
výsadbu zelenì nyní umístìné na námìstí U Kaple. O výsadbu tìchto nádob se
postaral OÚ.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

OBECNÍ ÚŘAD A TJ SOKOL OSTOPOVICE POŘÁDAJÍ 25. ČERVNA T.R. TRADIČNÍ

MLADÉ HODY,
Program:

•
•
•
•
•
•

NA NĚŽ ZVOU VŠECHNY NAŠE OBČANY

v pátek večer předhodová zábava pro mladé – hraje skupina Weget
v sobotu – dovoz a stavění máje
v neděli v 9.00 hodin – mše svatá v místní kapli
po skončení mše roznášení rozmarínů s pozváním na hody
ve 14.30 hodin – průvod stárků a hodová zábava
ve 20.00 hodin – večerní hodová zábava

Za příznivého počasí se hody konají na hřišti, v případě nepříznivého
počasí v sále sokolovny. K poslechu a tanci hraje Olšověnka

lesy v katastru obce
Ostopovice

mapku pøipravil
Petr Dubjak

Obec a les
Obec Ostopovice je vlastníkem 7,5 ha lesa a ostatních lesních ploch. Obecní les se nachází
v lokalitách Pøední hora, Urbanùv kopec, el a v èásti lokality Zmoláky.
Obecní les je vìtinou smíený. Skladba porostù  akát, modøín, dub, smrk, borovice a lípa.
Vzhledem k poloze jsou nìkteré porosty tìko pøístupné k výchovnému zásahu a tìbì, zvlátì v lokalitì Pøední hora.
V plánu obce se v letoním, event. pøítím roce pøipravuje zalesnìní bývalé skládky odpadù
o rozloze pøiblinì 3 ha na tzv. Panelce. Jedná se o pozemek, kde i pøes rekultivaci bude velmi
nároèné vypìstovat les kvùli nepøirozené struktuøe lesní pùdy a poloze s nízkou zásobou pùdní
vláhy.
Vlastníkem ostatních lesù na k.ú. obce Ostopovice je pøevánì p. Horský (bývalé troubské
panství) a nìkolik místních obèanù.
Frantiek Franc

Med pro zdraví − rady pro spotřebitele
Med je produktem vèely medonosné, která sbírá
nektar z kvìtù nebo medovici ze stromù, obohatí
je látkami z vlastního tìla a ukládá v plástech,
kde dozrávají v med.
Z tohoto pohledu dìlíme medy na kvìtové (neboli nektarové), medovicové a smíené.
Kvìtové medy mají vyí obsah ovocného a hroznového cukru, jsou pøevánì svìtlé barvy a jsou
bohatí na látky bílkovinné povahy. Mají jemnou
chu a obvykle rychle krystalizují.
Pøednosti kvìtových medù:
 jsou vytváøeny z nektaru ukrytého v kvìtech
nebo vystaveného vnìjímu prostøedí po dobu
nìkolika hodin  vykazují proto nejmení monost ekologického zneèitìní
 jsou snadno stravitelné a umoòují rychlé energetické posílení organismu
 obsahují pyly z jarního pylového spektra naí
pøírody (v pylových zrnech øepky jsou látky
s protinádorovými úèinky, pravidelná konzumace medu s pylovým spektrem dané oblasti
mùe sníit projevy pylových alergií, pylové
preparáty jsou té prostøedky pro léèení prostatických obtíí)
Medovicové medy obsahují více propolisových
látek (které pùsobí baktericidnì), minerálù a stopových prvkù. Oproti kvìtovým medùm mají výraznìjí chu. Medy, které pocházejí ze snùky
nektarového a medovicového pùvodu, se nazývají smíené medy. Kombinace rostlinného pylu
a medovicových látek dává vzniknout lahodné
chuti tìchto medù.
Pøednosti lesních medovicových medù:
 jsou vytváøeny z medovice = ávy rostlinných
sítkovic pøefiltrované trávicím ústrojím stejnokøídlého hmyzu
 obsahují více sloitìjích organických látek
rostlinného i ivoèiného pùvodu  sloitìjí

cukry, více enzymù a baktericidnì pùsobících
látek
 obsahují jen málo pylu z letního pylového
spektra naí pøírody, mají vak významnì vyí obsah minerálních látek
 obsahují významnì zastoupený selen, který
jako antioxidant zvyuje odolnost naich bunìk proti volným radikálùm zvyujícím riziko
nádorových transformací
 mají výraznìjí chu a aroma, a proto jsou více
cenìny
Skladování medu
Krystalizace je pøirozenou vlastností medu. Med
lze ztekucovat bez poruení jeho biochemických
vlastností etrným krátkodobým ohøevem do
50 °C. Z èeských medù dlouhodobì nekrystalizuje pouze med akátový. Neprávem je pøisuzována
krystalizace medu tomu, e pochází z cukru.
Vysoký obsah cukrù pùsobí do znaèné míry samokonzervaènì, pøesto je vak nutno pøi skladování dodrovat urèitá pravidla, aby se dlouhodobì uchovala biologická hodnota medu:
 med skladujeme pøi teplotì do 15 °C
 v suchých místnostech do relativní vzduné vlhkosti 60 %
 chráníme ho pøed
pøímým sluneèním
svìtlem
 k uskladnìní pouíváme výhradnì nádoby ze skla, kameniny, hliníku, smaltovaného nebo pocínovaného plechu
Ve vhodných podmínkách si med
udrí plnì kvalitu
2 roky i déle.
Pøevzato z Internetu a redakènì upraveno

Činnost školní družiny
Do kolní druiny bylo v letoním kolním
roce pøihláeno 25 dìtí. Navtìvují D rády,
nebo je zde èeká veselá atmosféra a pestrá èinnost (koutek pøírody, dopravní problematika, zdravotní výchova, tìlovýchovné
chvilky, návtìva exkurzí a výstav, výtvarné
a ruèní práce, vycházky do pøírody apod.).
Dìtem se nejvíce líbila výstava potovních
známek, exkurze na ranè v Nebovidech, exkurze v knihovnì, houbaøský výlet, pøíprava
zdravých pomazánek, zábavné psychomotorické hry spojené s diskotékou. Na závìr
kolního roku nás jetì èeká spoleèný výlet
do ZOO, na který se ji nyní dìti velmi tìí.
V tomto kolním roce bylo pro potøeby kolní druiny zakoupeno sportovní náøadí (kuelky, kruh, vihadla), výtvarné potøeby, spoleèenské stolní hry. Nejvìtí radost dìtem
udìlal novì koupený papírový domeèek,
který si dìti samy namalovaly a vybavily si
interiér.
Bìhem kolního roku probìhly rùzné akce
a soutìe, napø. drakiáda, karneval, volba
Miss, pìvecká soutì DO-RE-MI, vtipnìjí
vyhrává, soutì výtvarnì-literární, soutì
o nejlepí omalovánku, soutì o nejlepího
ètenáøe, soutì o nejlepího architekta, diskoou, mikuláská besídka s návtìvou èerta, vánoèní besídka a mnoho jiných.
Ze sportovních èinností jmenujme soutìe:
lehkoatletický trojboj, tafety, zimní olympiáda aj.
V prùbìhu celého kolního roku jsou áci
vedeni k základním hygienickým návykùm,
ke spoleèenskému chování, ke správnému
stolování, k dopravní, estetické i ekologické
výchovì, udrování poøádku ve kolní druinì.
Jitka Fialová
v

v

v

Svátek matek
Je jaro, snad nejkrásnìjí roèní období,
a právì v nìm v mìsíci kvìtnu se slaví Svátek matek. Snad kadý si vzpomene na svoji
maminku a by jen kytièkou jí chce v tento
den udìlat radost.
Nae dìti podaly maminkám tuto symbolickou kytièku ve formì ji tradièní besídky. Dìti
z naí Z, M a ZU pod vedením svých
vyuèujících pedagogù nacvièily pásmo básní, písní, taneèkù i hudebních vystoupení.
V úterý 16. kvìtna zasedli v místní sokolovnì
maminky, babièky, ale i tatínci, aby shlédli
projevy svých ratolestí. Dìtem se vystoupení
opravdu povedlo, vdy nìkde ukápla i slza
dojetí, jinde zas byly vidìt rozzáøené tváøe
rodièù nad ikovností zrovna toho jejich kluka èi holèièky.
Vechny dìti vloily do svého vystoupení
urèitì vechnu snahu, aby se líbily. Je troku
koda, e nìkteøí diváci odcházeli jetì pøed
koncem besídky a neocenili potleskem i ty,
co vystupovali jako poslední. Je omluvitelné,
e mladí sourozenci nevydrí dlouho udret
pozornost, a proto maminky opoutìjí sál,
aby neruily ostatní, ale je neomluvitelné takovéto chování u druhých dospìlých.
Magda Jelínková
v

v

v

Přejeme našim dětem hezké prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou.

SLOUPEK KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Z receptáře paní Miluše
Plnìné brambory k veèeøi
800 g velkých brambor. 1 konzerva krùtího masa s vejci, 1 sterilovaný hráek,
1pórek, 3 líce oleje, majoránka, keèup,
sùl, pepø
Brambory ve slupce omyjeme kartáèkem
a uvaøíme do polomìkka. Vychladlé rozkrojíme po délce, bøíko trochu seøízneme, aby brambora sedìla, vydlabeme
støed a pøipravíme náplò: Na oleji osmahneme na koleèka nakrájený pórek, vsypeme krùtí maso a sterilovaný hráek,
pøidáme rozmaèkané støedy brambor,
osolíme, opepøíme, pøidáme majoránku
a 2 líce keèupu a mírnì prohøejeme. Vydlabané brambory rozloíme na pekáè
nebo zapékací mísu, naplníme a zapeèeme v troubì do zlatova. Podáváme ozdobené keèupem. Vhodná pøíloha je zeleninový salát.
Bublanina s rybízem
25 dkg tuku, 25 dkg cukru, 5 vajec, 3 dl
mléka, 35 dkg mouky (polohrubá+hladká), 1 práek do peèiva
Tuk s cukrem a loutky mícháme asi
5 minut, uleháme tuhý sníh a opatrnì
vmícháme do ulehané hmoty. Pøidáme
mouku s prákem a vlijeme na pomatìný a moukou vysypaný plech (velký), posypeme rybízem a upeèeme. Pøed podáváním pocukrujeme.

Firma MOP, s.r.o.,
nabízí:

• dovoz vody do bazénů a zahrádek
• odvoz suti a odpadů, dovoz písku
– kontejnery 3t A30
• drobná stěhování vozem A20
• sečení trávy s možností likvidace
Tel. (05) 38 12 57, 0603 83 78 32–3

Psi a životní prostředí
Zamyšlení
V naí obci bylo kdysi krásné a tiché místo, místo skuteèného klidu a pohody, kde
se opravdový milovník pøírody mohl pokochat krásou a dokonalostí tohoto svìta.
Tímto místem byl rybníèek v eli. Úmyslnì píi byl, protoe dnení stav tohoto rybníèka je alostný a politováníhodný.
V tomto kouzelném místì bylo v minulosti
moné v letních mìsících spatøit poletující
váky nad vodní hladinou a bøehy rybníèka byly lemovány vysokým orobincem. Ve
vodì plavalo velké mnoství rybího potìru
a ostatních vodních ivoèichù. Zde si pøily na své i dìti, které sem chodily v zimì
bruslit, a jsou mezi námi i pamìtníci, kteøí
se zde v mládí koupali a chytali tu ryby.
Dnes je z rybníèka bezcenná díra, kam lidé
házejí ve moné i nemoné, a v zimním
období zde byl zaparkován i vyøazený
osobní vùz znaèky Wartburg.
Neznám sice skuteènou pøíèinu tohoto stavu, ale pøi pohledu na hráz je kadému
zøejmé, e v minulosti dolo k úmyslnému
protrení hráze a vyputìní vody - ke kodì nás vech, kteøí máme toto místo rádi!
Na svìtì jsou velmi cenné hodnoty, které
lze lehce znièit, ale mnohem obtínìji napravovat. To je i pøípad tohoto vskutku ojedinìlého místa. Vzhledem k tomu, e se
jedná o jedinou vodní plochu v naí obci
a náhradu za pùvodní areál v eli, zasypaný Hitlerovou dálnicí, by urèitì stálo za
zamylení, zda by nebylo moné dát tento
rybníèek do pùvodního stavu, aby se i dalí generace mìly kde potìit.
Frantiek Franc

Koutek pro děti
Pøipravila R. vihálková

Komise ivotního prostøedí pøipravuje návrh
obecní vyhláky o zpùsobu a podmínkách chování psù a jejich majitelù na veøejných prostranstvích obce Ostopovice.
V zájmu ochrany zdraví obèanù pøed moným
výskytem infekèních nemocí bude nutné uplatnit finanèní sankce pro ty majitele psù, kteøí
nejsou ochotni uklidit výkaly po svém psu na
veøejném resp. obytném prostranství obce.
ádáme majitele toulavých psù, aby zabránili
volnému pohybu svých psù po vesnici. Psi se
èasto zabìhnou a na dìtské høitì, kde zneèiují dìtem pískovitì a berou jim hraèky.
Nelze vylouèit ani poranìní dítìte pøi nechtìném podrádìní psa, který samozøejmì nemá
náhubek.
v v v

Obec - čistota a pořádek
V oblasti ivotního prostøedí je øada vìcí, které
by bylo tøeba zlepovat, ale èistota a poøádek
jsou ty hlavní. Lidé se to nauèili podceòovat
a spoléhají, e to za nì obec udìlá. Pravdu
mají jen z èásti  na tvorbì ivotního prostøedí
se musíme podílet vichni.
Je èást obèanù, kteøí se chovají v oblasti èistoty a poøádku na veøejných prostranstvích obce,
jako by jim zmizel zdravý rozum. Na okraji
obce kolem silnic nacházíme odloené èi vyházené pytle s odpadem, pneumatiky, autobaterie jiné zbyteènosti. Tito obèané nechtìjí pochopit, e stejnì jako je specializovaný nákup,
musí být i specializovaná likvidace.
Pøíroda a krajina jsou souèástí národního bohatství a na stavu pøírody závisí ná ivot. Nepoøádek a pína svìdèí o nízké kulturní úrovni
obyvatel.
v v v

Auto nebo člověk?
V naí obci se èím dál více rozmáhá parkování motorových vozidel na chodnících. Vyhláka o tomto hovoøí jasnì, avak tito bezohlední
motoristé si pro svoje pohodlí (nebo je to lenost?) postaví vozidlo pøes chodník a chodèe,
ty si choï, kde chce. Chodník je pøece od
slova chodit a pro vozidla je vozovka nebo
parkovitì. V øadì pøípadù nelze po chodníku
ani projít, nato pak projet s dìtským koèárkem, pøípadnì s nákupní takou. Stále narùstající prùjezd vozidel naí obcí velmi ztìuje
vstup do vozovky, zejména dìtem a starím
lidem, aby tyto pøekáky obeli. Nemìli by se
tito øidièi zamyslet nad svým chováním a najít
pochopení pro pìáky? Slunìjí formulaci pro
upozornìní na poruování vyhláky o silnièním provozu snad ji ani nelze pouít, a proto
bude zajímavá reakce potrefených. Upozoròujeme, e tlak budí protitlak. Pøedpokládáme,
e cizí motoristé budou místními hostiteli upozornìni na tento nevar, jemu kadopádnì
chceme zamezit.

TENISOVÝ KLUB
Tatran Starý Lískovec
hledá
chlapce a děvčata ve věku 6–10 roků
Informace na dvorcích u hřiště,
nebo na tel. 43 24 94 14
Vylutìní tajenek z minulého èísla
l 4827 +, 2596 =, 7423
l 16 ryb

Zpráva o bezpečnostní
situaci v obci
Obecní úøad Ostopovice dostal od Obvodního oddìlení Policie Èeské republiky
v Rajhradì souhrnnou zprávu o bezpeènostní situaci v obci v roce 1999. Z této zprávy
vyjímáme:
Poèet trestných èinù spáchaných v obci:
73 (u 25 je známý pachatel)
Poèet pøestupkù spáchaných v obci:
9 (u 5 je známý pachatel)
U trestných èinù pøevládají krádee vloupáním do rekreaèních chat, do staveb a motorových vozidel a u pøestupkù pøestupky proti
obèanskému souití a proti majetku.
V k.ú. Ostopovice bylo dále etøeno
11 dopravních nehod se kodou 287 100 Kè,
tøi lidé byli lehce zranìni.
Policie ádá obèany, aby si uvìdomovali nutnost spolupráce s Obvodním oddìlením Policie Èeské republiky Rajhrad, více si vímali
pohybu cizích osob v obci a podezøelých skuteèností, které by mohly vést ke sníení poètu trestných èinù v obci a zvýení objasnìnosti trestných èinù a pøestupkù.
Adresa: Obvodní oddìlení Policie Èeské republiky, tefánikova 109, 664 61 Rajhrad
Tel.: (05) 47 23 21 9394,
fax: (05) 47 23 06 15
v v v

Brněnské kolečko
Pùvodnì jsem chtìl psát o znaèené cykloturistické trase smìøující pøes nai obec do
podhùøí èeskomoravské vysoèiny. Mezitím se
na køiovatce ulic Boeny Nìmcové a Polní
objevil rozcestník pro novou cyklotrasu
Brnìnské koleèko.
Ostopovice jsou souèástí 71 km dlouhého
okruhu kolem Brna. Cesta vede po málo frekventovaných silnicích a lesních stezkách.
V orientaci pomáhá nìkolik informaèních rozcestníkù a nesèetnì lutobílých cykloznaèek.
V Moravanech mùete shlédnout chov koní,
Masarykùv okruh je i sportovní areál a v pøírodním parku v podkomorských lesích
vzpomenete na Pohádku máje. Brnìnská
pøehrada má rozlehlou rekreaèní oblast,
Sobìicko nabízí lesní nauènou stezku. Bílovicko inspirovalo S.K. Neumana ke Knize
lesù vod a strání. V Líeòském Mariánském
údolí se mùete koupat a lapanice jsou bránou ke slavkovskému bojiti.
Brnìnské koleèko také protíná ve dvou místech jinou cyklotrasu Jantarová stezka.
V Bílovicích mùete s kolem odboèit na sever pøes Moravský kras, Olomouc, Ostravu
a nìkam do Polska, v Holáskách podél
Svratky do Hevlína a pozdìji a do Vídnì.
U Brnìnské pøehrady na Rakovci mùete odboèit na Praskou stezku a vydat se dál severozápadnì za Tinov.
Cykloturistika je trend. Jaký to má význam?
Mùe pøiblíit pøírodní krásy a umìlecké
památky, podporuje zdraví a ekologii. Pro
prùjezdní obce je dobré e s pøibývající popularitou kol se od jara do podzimu plní jejich zahradní restaurace, èi jiné podnikatelské aktivity, naopak na cestách a silnicích je
nutná zvýená opatrnost a vzájemná ohleduplnost mezi automobilisty cyklisty a chodci.
Petr Dubjak

VOJENSKÝ OTEVŘENÝ
PENZIJNÍ FOND, a. s.,

(největší penzijní fond v ČR)
VÁM NABÍZÍ

• státní příspěvky až 50 %
• pravidelné zhodnocení finančních prostředků
• zdarma
– pojištění pro případ trvalých následků úrazu
– pojištění pro případ ztráty života následkem úrazu
– pojištění pro případ ztráty zaměstnání
– pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti

Nabízím uzavření smlouvy v místě vašeho bydliště.
Bližší informace o podmínkách penzijního připojištění, o možnostech spolupráce
s VOPF, a. s., jako smluvní zástupce a dojednání osobní schůzky
na tel. č. 48 52 49 10, ing. Brettfeldová.

COUNTRY U TŘÍ BŔÍZ
OBECNÍ ÚŘAD OSTOPOVICE zve všechny děti i rodiče na

SYMBOLICKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,
které se bude konat v sobotu 9. září 2000 od 15 hodin.
K tanci a poslechu budou hrát country skupiny ŠOK, KRTEK a jiné.
Pro děti zde bude možnost projížďky a koních.
Občerstvení bude zajištěno.
Pokud vyjde počasí jako vloni, máme se na co těšit!

NABÍZÍM
k prodeji nebo pronájmu pozemek v k.ú. Ostopovice
(směrem k Šelši) o výměře 1 109 m2. Pozemek je
vhodný k zahrádkářským účelům.
Telefon:
(05) 41 32 12 38 (středa 10–14 hod.),
(05) 48 52 96 07 (ostatní dny 8–18 hod.)
v

v

v

Vysvětlení ke
společenské rubrice
Vzhledem k tomu, e se objevily rùzné pøipomínky ze strany obèanù o neúplnosti výe
zmínìné rubriky, která byla uveøejnìna
v minulém èísle Zpravodaje, povaujeme za
vhodné podat následující vysvìtlení:
Do naí rubriky jsou zahrnuti pouze obèané,
kteøí mají trvalé bydlitì v naí obci. O obèanech, kteøí v obci bydlí, ale hláeni zde nejsou, nedostává OÚ do své evidence ádné
informace  napø. sòatek, narození dìtí. Proto tito obèané nemohou být zahrnuti do
naich seznamù. Evidence naopak dostává
hláení o obèanech, kteøí zde trvalé bydlitì
mají, ale ve skuteènosti bydlí jinde.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

VYMĚNÍM
městský byt 5+1 v nízkopodlažním
panelovém domě v sídlišti Vinohrady za
rodinný domek v Ostopovicích.
Telefon (05) 44 21 47 25.

Oznámení o otevření nové veterinární ordinace
MVDr. ABERL Miroslav
Sadová 10 – Ostopovice
Návštěvy nejlépe po telefonické domluvě.
Tel. (05) 47 22 30 55, 0602 52 89 46

Hledejte místa v obci

Víte, jak se jmenuje výklenek pro soku?
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