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Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
ráda bych Vás informovala, že v rámci zadávacího
řízení byl vybrán dodavatel stavby na dostavbu kanalizace v obci Ostopovice, a to firma Silnice Brno, spol.
s r. o. Koncem května byla podepsána smlouva o dílo
a v nejbližších dnech bude zahájena stavba. Protože
jsou před námi hody, oslavy 770 let obce a další kulturní akce, museli jsme velmi pečlivě naplánovat harmonogram jednotlivých stavebních úseků tak, aby nedocházelo ke kolizím s jednotlivými akcemi, ale i přesto Vás
žádám o trpělivost, protože tak rozsáhlá stavební akce
se nás všech více či méně dotkne. Lokalita U Kaple bude dokončena do srpna 2007, ulice Boženy Němcové
do poloviny října a ulice Uzavřená do listopadu 2007.
Komunikace v ulici Uzavřená bude dokončena v příštím
roce, až dojde k řádnému sesednutí povrchu, o konkrétním termínu budete informováni.
Dne 24. dubna 2007 se uskutečnilo veřejné setkání k tématu zklidnění dopravy v obci. S problematikou
a možnostmi zklidnění dopravy v obcích nás seznámil
pan Martin Robeš (odbor stavební a dopravní, ÚMČ
Brno-Nový Lískovec). Z řad přítomných občanů vzešlo
mnoho podnětných připomínek a návrhů, které budou
předány projektantovi, aby je co nejvíce zohlednil a zapracoval do projektové dokumentace „Zklidnění dopravy v obci Ostopovice“.
V prosinci 2006 jsem požádala ekologický institut
Veronica o zpracování návrhu tzv. zeleného úřadování
(v žádném případě se nejedná o stranickou příslušnost,
jde o termín běžně používaný pro tzv. ekologizaci budov, neboli environmentálně příznivé chování institucí
financovaných z veřejných prostředků) pro obecní úřad,
víceúčelovou budovu na Lípové a MŠ a ZŠ Ostopovice.
A co zelené úřadování přináší? Snížení zátěže pro životní
prostředí díky pořizování ekologicky šetrných výrobků,
zdravější prostředí pro návštěvníky a pracovníky, může
také znamenat úsporu nákladů a mimo jiné je příkladem
pro ostatní, že pokud se jen trochu chce, jde změnit
leccos. Základní principy zeleného úřadování se promítají v konkrétních opatřeních a nákupních kritériích,
které provádíme v následujících oblastech: kancelářské
potřeby, papír a výrobky z papíru, nakládání s odpady,
spotřeba energie, čištění a úklid, zařízení a vybavení
úřadu, hospodaření s vodou, jídlo a doprava. Konkrétně
používáme kancelářské potřeby šetrné k životnímu prostředí, šetříme papír, tiskneme oboustranně, používáme
recyklovaný papír, třídíme odpad, používáme šetrné čistící prostředky, které neohrožují životní prostředí ani nás
atd. Další opatření zejména v oblasti úspor vody a energií budeme postupně zavádět. Rádi Vás seznámíme jak
s návrhem, který nám zdarma zpracovala Veronica, tak
i s konkrétními opatřeními, které jsme postupně zavedli.
V prosinci 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna
záměr rozšířit zadání nového Územního plánu města
Brna o 3. variantu konceptu bez rychlostní komunikace
R 43. Rada obce Ostopovice s tímto záměrem souhlasí
a podporuje jeho vypracování, protože se domníváme,
že případný odsun R 43 z lokality Veselka by mohl mít
zásadní vliv i na případnou neexistenci tzv. jihozápadní
tangenty, neboli rychlostní komunikace, která je plánována v těsné blízkosti naší obce (a přes těleso dálnice
D1 navazuje právě na R43). Následně byla na Obecní

úřad Ostopovice doručena dokumentace o hodnocení
vlivů na životní prostředí – změny a doplnění – „Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“ (je
zde počítáno s oběma trasami, nejen tou přes Brno,
ale i druhou v koridoru Boskovické brázdy) z Ředitelství silnic a dálnic a zároveň žádost z Ministerstva
životního prostředí ČR o zveřejnění oznámení na
úřední desce, kterým seznamujeme občany s tím, že
záměr stavby rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim je v současné době podroben procesu hodnocení vlivů na životní prostředí, a občané mají
možnost do této dokumentace nahlédnout, pořizovat
si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie a podávat k ní vyjádření. V současné době není o jihozápadní tangentě
jednáno, nicméně, snažme se bránit proti její realizaci
včas. V naší obci bohužel na rozdíl od okolních obcí
neexistuje žádné občanské sdružení, které by vystupovalo proti rychlostním komunikacím v blízkosti obce
a nás nejvíce ohrožující jihozápadní tangentě. Takové
občanské sdružení je vždy velmi důležitým partnerem
obce při hájení zájmu občanů.
Možná jste si všimli aktivit v lokalitě Podskalní mlýn,
což je oblíbené místo pro pěší i cykloturistiku s bohatou historií. Nový majitel mlýnu a přilehlých pozemků
plánuje výstavbu jezdeckého areálu a výletní restaurace v prostorách mlýnu. Lokalita by měla být brzy
elektrifikována a měla by zde vzniknout nová trasa pro
pěší i cyklisty. Závěrem mi dovolte Vám popřát krásné,
bezstarostné a slunné prázdniny.
#Mgr. Zuzana Benešová, starostka obce
POZVÁNKA NA HODY
Dne 24. června slavíme
svátek našeho patrona
sv. Jana Křtitele. V tuto
dobu vždy pořádáme
MLADÉ HODY, a proto
bych Vás na ně ráda pozvala a seznámila Vás
s programem připravovaným na tyto pro naši obec
slavnostní dny. V pátek
22. 6. bude ve 20 hodin
předhodová zábava, na
níž bude pro všechny věkové kategorie hrát kapela Karla Pešla. V sobotu v 17 hodin budou stárci stavět „máju“ a čekají, že je přijdeme podpořit. V neděli
v 9 hodin bude před kapličkou mše svatá. Po mši
vyjdou pořadatelé za doprovodu dechové hudby zvát
dům od domu všechny občany na odpolední program
a večerní taneční zábavu a když jim otevřete, dostanete s pozváním i snítku voňavého rozmarýnu. Odpoledne od 14 hodin projdou stárci celou obcí na sokolovnu, kde budou tančit, zpívat a hlavně udržovat dobrou
náladu. I letos nacvičují besedu – kterou, to poznáme
až tam. Večerní zábava začíná ve 20 hodin. K tanci
a poslechu bude celou neděli hrát známá a oblíbená
Petrovanka.
Pro děti jsou objednány pouové atrakce. Te už
si jenom budeme přát, aby bylo hezké počasí a my si
hodů mohli užít.
#Za kulturní komisi Milena Dejlová
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Jak píšeme v tomto zpravodaji, chystáme se v době oslav
výročí obce uspořádat na sokolovně výstavu zachycující historii
i současnost naší vesnice. Chtěli
bychom vystavovat nejenom tradiční podklady, které jsou k dispozici na obecním úřadě, ale také
další materiály, které by obsáhly
život v obci v současnosti i minulosti v celé jeho šíři.
Chceme vás proto poprosit,
abyste se zamysleli nad tím, čím
byste na tuto výstavu mohli přispět
každý z vás. Nemáte doma nějaké
fotografie zachycující, jak to v Ostopovicích dřív vypadalo nebo jak se
zde kdysi žilo? Fotografie starých
zvyků a spolků, které zde dříve působily? Ale nemusí to být jenom fotografie, zajímavé budou i dobové
předměty dokládající život našich
babiček a prababiček. Jak již bylo řečeno, nechceme se zabývat
jenom minulostí, ale také tím, čím
naše vesnice žije v současné době. To, co dělá radost Vám, by jistě
potěšilo i ostatní spoluobčany, kteří by ocenili vaši šikovnost, trpělivost nebo vkus. Byli bychom rádi,
kdybyste nám na výstavu zapůjčili
své rukodělné výrobky, třeba výšivky, obrázky, řezbářské práce,
vypěstované kaktusy, bonsaje, aby
bylo vidět, jak trávíte volný čas, čím
se bavíte. Děkujeme všem, kteří
přijmou naši výzvu a zapojí se do
přípravy oslav.
#redakce

VÝPIS USNESENÍ ZE Z ASEDÁNÍ Z ASTUPITELST VA OBCE
4. ZASEDÁNÍ ZE DNE 22. 5. 2007
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Mgr. Lenku Lebedovou a ing. Ladislava
Polcara.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
usnesení z jednání rady obce ze dne 26. 3., 2. 4., 16.
4., 2. 5. a 9. 5. 2007.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská
škola a Základní škola Ostopovice za rok 2006, který
činí 26 947,94 Kč.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce za rok
2006.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou a přijímá a zároveň provádí tato nápravná opatření:
1. systémové opatření – do budoucna bude postupovat v souladu s § 15 a 16 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů,
2. zastupitelstvo schvaluje radě obce provádět
rozpočtová opatření dle § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro případ neočekávané či výjimečné situace.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2008–2010.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2007 (viz příloha č. 5).
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
Smlouvu o dílo č. 069/07 s firmou SILNICE BRNO,
spol. s r. o.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje radu obce, aby zvážila připomínky technického dozoru a zapracovala je do návrhu smlouvy o dílo č. 069/07.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje mandátní smlouvu č. IČ/Ost-kan/04/07.

• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje novou
smlouvu na zpětný odběr elektrozařízení s firmou
ASEKOL, s. r. o., a pověřuje starostku jejím podpisem.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje prodej
obecního pozemku p.č. 778 k. ú. Ostopovice ing. Bořivoji Kňourkovi.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje záměr
obce o prodeji části obecního pozemku p. č. 538 v k.
ú. Ostopovice.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu – lokalita Podskalní
mlýn.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje směrnici
č. 1/2007 obce Ostopovice o cestovních náhradách.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí závěry z jednání paní starostky s firmou KORDIS
JMK ze dne 4. 4. 2007.
5. ZASEDÁNÍ ZE DNE 29. 5. 2007
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva
obce Marcelu Liptákovou a Jana Kubíčka.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání zastupitelstva.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje Smlouvu č. 069/07 s firmou SILNICE BRNO, spol. s r. o.,
o dílo „Rozšíření kanalizace v obci Ostopovice – ulice Uzavřená, U Kaple, Boženy Němcové“ s tím, že
pověřuje Mgr. Zuzanu Benešovou a Jana Kubíčka
jednáním s firmou SILNICE BRNO, spol. s r. o., o jejím podpisu.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje mandátní smlouvu č. IČ/Ost-kan/04/07 a pověřuje radu
obce dalším případným vyjednáváním o změnách.
• Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje druhý
noční nadstandard v 1.20 hod o víkendech na období
od 10. 6. 2007 do 31. 12. 2007 v ceně 5.359,- Kč. Bere
na vědomí změnu jízdního řádu a nesouhlasí se zrušením spojů č. 15 a 78 a s náhradou spojů č. 81 a 84.
Zapsala: Ing. Radka Švihálková

PÁLENÍ
ČARODEJNIC
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Dne 30. 4. 2007 jsme se sešli na
Ostopovském sletu čarodějnic.
Velké i menší čarodějnice se vydaly průvodem na sokolovnu,
v čele s obrovskou maketou. Tam
už čekala vatra na zapálení, aby
čarodějky a čarodějové mohli
chodit okolo ohně a všem ukázat své krásné modely. Za jejich
výkon je čekala sladká odměna
a poté opékání špekáčků nebo
zpívání s kytarou. Každý si mohl
najít někoho, s kým prožil pěkný
předmájový večer. Počasí se vydařilo a přišel velký počet rodičů
a dětí. Těším se na další akci, při
které se všichni pobaví a prožijí
společné chvíle se svými přáteli.
#Marcela Liptáková

LET

V minulém čísle obecních novin jsme Vás informovali o oslavách 770. výročí naší obce. I tentokrát
Vás seznámíme s několika informacemi o těchto
přípravách.
Celé září bude probíhat v rámci oslav. Školská
komise v čele s Mgr. Lenkou Lebedovou chystá hned
několik akcí pro děti i dospělé, jak kulturní, tak i sportovní program.
První zářijový víkend bude určen zejména dětem.
V sobotu 1. 9. se připravuje dobrodružná cesta za
pokladem, na kterou naváže již tradiční kácení máje a diskotéka pro malé i velké. V neděli pak budou
moci všichni odpočívat při divadelním představení
Radovanovy radovánky.
Hlavní setkání pro rodáky a hosty pak bude 8.
a 9. září. Do sokolovny připravujeme výstavku z historie i současnosti obce. Už jsme Vás také poprosili
o zajímavý materiál, který bychom na výstavku mohli použít. V neděli dopoledne máme v plánu světit
obecní prapor a také opravený kříž u silnice na Moravany, který někdo v zimě povalil.
Na nedělní odpoledne připravujeme na sokolovnu kulturní program. Vystupovat budou kroužky, soubory a žáci naší obce. Jsme rádi a vděční, že všichni
přistupují k přípravám tak odpovědně.
Ve dnech 15. a 16. září proběhne tradiční výsta-

OSTOPOVIC
va Českého svazu chovatelů Ostopovice. Celý měsíc pak zakončíme sportovně cyklistickou vyjíž kou,
na kterou přislíbili účast známí sportovci. Na srpen
chystáme zvláštní vydání obecních novin, kde budou
podrobné informace o programu a průběhu oslav.

Ještě Vás také prosíme, jestli má někdo zajímavý
nápad, materiál nebo by nám rád pomohl s přípravou
oslav, je mezi námi vítán.
#Za kulturní komisi
Milena Dejlová

LETNÍ
DOBROT Y
Připravila Ing. Radka Švihálková

KO U T E K PR O N AŠ E D Ě T I

SPOJENÍM ČÍSEL ZÍSK ÁTE ZAJÍMAVÉ OBRÁZK Y

HLINÍK
Hliník (lat. Aluminium, chemická
značka Al) je třetím nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Tento kov
byl objeven roku 1825 dánským
fyzikem Hansem Christianem
Oerstedem. Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny těžené
v povrchových dolech. Vyznačuje
se výbornou tepelnou a elektrickou vodivostí, malou hmotností,
kujností, tažností a odolností vůči
korozi. Pro své vlastnosti je hliník
vhodným konstrukčním a obalovým materiálem.
Hliník v číslech a faktech
• Získávání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces.
• Na výrobu hliníkové plechovky
se spotřebuje ropa, která tuto plechovku zaplní do poloviny.
• Aby mohl vzniknout jeden kilogram hliníku z rudy, je třeba 171,2
MJ (megajoulů) energie.
• Pro srovnání, spotřeba energie
na výrobu PET (polyetylentereftalát) činí 69,5 MJ/kg a výroba
pozinkovaného plechu si vyžádá
33,3 MJ/kg.
• Hliník se na skládce téměř nerozkládá.
• Lze jej velmi dobře recyklovat
(na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů – např. tetrapak).
• Množství energie spotřebované
na zisk čistého kvalitního kovu recyklováním (přetavením v peci) je
ve srovnání s výrobou primárního
hliníku o 95 % nižší.
• Bauxit se v naší republice nikde

Z B Y T E Č N Ý O D PA D
netěží a musíme jej dovážet nebo
dovážet již hotový hliník. Těžba
bauxitu a nutnost dopravy hliníku
či bauxitu je zátěží pro přírodu. Doprava znamená další emise a spotřebu pohonných hmot.
• Při zpracování 4 tun bauxitu vzniknou 2 až 3 tuny odpadu. Dalším negativním důsledkem výroby hliníku
jsou emise obsahující fluor, který
může být příčinou vzniku alergií.
Co můžete udělat vy?
Z výše uvedených informací vyplývá, že hliníku je nejlepší se
vyvarovat. Spotřebovávané množství tohoto kovu můžete snížit
hlavně upřednostněním nehliníkových materiálů. Nápoje lze koupit
místo v hliníkových plechovkách
ve vratných skleněných lahvích,
případně v PET-lahvích, které jsou
v porovnání s hliníkem či s obaly
z kombinovaných materiálů (např.
tetrapak) k přírodě šetrnější alternativou. Jen stěží se vám však
podaří zcela se vyhnout veškeré
spotřebě hliníku. Některé výrobky
nelze zakoupit v jiném než hliníkovém provedení, vybrané potraviny
se neprodávají v jiném než hliníkovém obalu. Vedle snahy vyhnout
se hliníku hraje proto důležitou roli
třídění tohoto kovu za účelem recyklace.
Jak ho poznáte?
Není hliník vše, co se třpytí. Chcete-li jej správně třídit a šetřit tak
přírodní bohatství, je třeba umět
hliník poznat. Co vám v tom po-

může? Každý hliníkový obal je dle
technické normy ČSN 77 0052-2
označen číslem 41 v trojúhelníku,
popřípadě ještě nápisem ALU.
Fakt, že máme co do činění právě
s hliníkem, si můžeme ověřit třeba
testem s magnetem. Hliník na rozdíl od železa či jiných kovů není
magnetem přitahován. Setkáme-li se s lesklým víčkem třeba od
jogurtu, které může být z hliníku,
ale také z plastu, stačí předmět
pouze zkusit zmačkat a máme
jasno. Hliník se na rozdíl od plastu do původního tvaru nevrátí,
zůstane zmačkaný. Další praktickou pomůckou jak odlišit hliník od
stejně lesklé, avšak plastové fólie,
je zkusit daný obal roztrhnout. Nebude-li při trhání klást odpor, je to
on, hliník.
Kam s ním?
Třídit větší kusy i tenkostěnný hliník má smysl. Tenkostěnný hliník je
nejlepší slisovat do koulí (viz praxe
v MŠ Ostopovice, znají to tedy i Vaše děti) nebo jej ukládat do nalezené hliníkové plechovky. Vytříděný
hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky na víčkách jogurtů apod. není třeba odlepovat.
Od června 2007 bude hliník sbírán i ve sběrném dvoře v Ostopovicích.
Děkujeme, že třídíte odpad.
Zdroj: Ekologická poradna
Veronica Brno
www.veronica.cz

Jogurtové řízky
Kuřecí řízky naklepeme, osolíme,
opepříme a namáčíme do jogurtové marinády. Tu připravíme smícháním jogurtu, vajec, česneku,
opět soli a pepře a pálivého grilovacího koření. Pak maso přendáme do uzavíratelné nádoby a uložíme v lednici. Nejdříve druhý
den vyndáváme řízky z marinády,
obalujeme ve strouhance a opatrně smažíme.
Letní osvěžení
Piškot: 4 vejce, 3–4 lžíce horké
vody, 125 g moučkového cukru,
1 balíček vanilkového cukru, 75 g
hladké mouky, 50 g solamylu,
špetka prášku do pečiva
Poleva: jakékoli sezonní ovoce
(jahody, meruňky, rybíz, maliny,
popřípadě i kompotované), 2 vanilkové pudinky, 4 dcl vody, 4 dcl
sirupu (jablečný, mandarinkový..)
Nejdříve si upečeme piškot. 4
vejce a horkou vodu šleháme do
pěny 1 minutu při nejvyšší rychlosti a postupně přidáváme cukr
a vanilkový cukr. 3 minuty šleháme a nakonec pomalu přisypáváme mouku, solamyl a prášek do
pečiva. Te už šleháme pomalu.
Těsto rozetřeme do 1 cm vrstvy
na vymaštěný a vysypaný plech
a ihned vložíme do předehřáté
trouby. Pečeme 10–15 minut. Vychladlý piškot poklademe nakrájeným ovocem (množství zaleží
na nás). Vodu, sirup a pudinky
smícháme a na mírném ohni vaříme, dokud hmota nezačne houstnout a průhlednět. Ještě horkou
hmotu nalijeme rovnoměrně na
piškot s ovocem.
#připravila Věra Janáková

TŘÍDĚNÍ HLINÍKU
Vytříděný hliník by měl být očištěný od zbytků potravin, cenovky
na víčkách od jogurtů apod. není
nutné odlepovat.
Jako hliník třídit:
nápojové plechovky, víčka od
jogurtů, termixů apod., obaly od
měkkých sýrů, paštik, čokolád
atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, tuby od
léčiv, hliníkové nádobí a příbory,
žaluzie, stanové konstrukce, lehátka apod.
Jako hliník netřídit:
fólie spojené s papírem a plastem
(obaly od žvýkaček, vnitřní obal
cigaretové krabičky, pytlíky od
kávy, polévek, obaly od arašídů,
mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích);
nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými
prvky apod.
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Vážení rodiče, občané a občanky,
je tomu již dávno, koncem roku 2004, kdy
jsme vás v tomto zpravodaji informovali o zahájení prací na školním vzdělávacím programu a o provedené SWOT analýze, která byla
prvním krůčkem k jeho tvorbě. Také vás jsme
oslovili, zda se nechcete stát spolutvůrci školního vzdělávacího programu.
Děkuji všem, kteří jste své názory na školu
prezentovali, nebylo vás mnoho, ale názor, a
kladný či záporný, znamená pro nás zamyšlení se nad smyslem své práce a školu posouvá
vpřed.
Postupovali jsme krůček po krůčku, stanovili si vizi školy: Poskytovat takové vzdělávání, aby žáci dosahovali výborných vzdělávacích výsledků a chodili do školy rádi. Naše
škola bude otevřená integrovaným i talentovaným žákům. Nebude specificky zaměřená na
určitý vzdělávací obor.
Má-li být vyučování zajímavé, pochopitelné a zvládnutelné pro všechny, bude nám vyhovovat modelový program spolufinancovaný
z Evropského sociálního fondu Tvořivá škola.
Přihlásili jsme se do sítě Tvořivých škol a začali využívat nových nabízených forem a metod práce, abychom si ověřili, zda nám budou
vyhovovat.
Byl vypracován strategický plán, jehož
součástí bylo proškolit všechny učitele, opětovně si uvědomit silné a slabé stránky školy,
příležitosti a ohrožení (za přítomnosti České
školní inspekce, která u nás v té době prováděla tematickou inspekci). Rozdali jsme
dotazníky rodičům, učitelům, žákům, požádali zřizovatele o podporu. Všechny názory
na školu byly vyhodnoceny ve spolupráci se
Školskou radou a prodiskutovány na třídní
schůzce s rodiči. Kladné hodnocení naší práce inspekcí i rodiči (odpovídali na poslední
otázku dotazníku, že by své dítě opět do naší
školy dali) nás potěšilo, ale je pro nás velkým
závazkem, abychom vaše děti a vás nezklamali.
Konec roku 2006 přinesl diskusi kolem
výuky anglického jazyka. Po dohodě s rodiči
bude vyučován podle učebního plánu od 3.
ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně a v 1.
a 2. ročníku napříč předměty, kdy žáci z něj
nebudou klasifikováni. V poslední fázi tvorby
školního vzdělávacího programu byli osloveni
i nepedagogičtí pracovníci školy, aby i oni přispěli svým názorem.
V dnešní době je školní vzdělávací pro-

ZMĚNA

gram téměř hotov, musí být projednán ve Školské radě, která je jediným zákonným partnerem při tvorbě vzdělávacího programu. Jedná
se o mnohostránkový dokument, který bude
od září ve škole k nahlédnutí.
Nyní vám představím charakter činnostní-

ho učení, ke kterému se náš vzdělávací program hlásí. Představuje soubor činnostních
metod a forem učení, jenž dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným
úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák není
pasivním příjemcem informací, ale průběžně
projevuje vlastní iniciativu – pracuje, přemýšlí,
hovoří a tvoří.
Základním principem je nabývání nových poznatků a dovedností názorem, vlastní činností a prožitkem za pomoci vhodných
učebních materiálů a pomůcek. Je založeno
na metodě objevování. Zvláš důležité je, že
praktické činnosti s předměty vytvářejí genetický základ nutný pro utváření operačního
myšlení žáků. Samotný vjem ani názor k tomu
nestačí.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI ČINNOSTNÍHO UČENÍ:
• má „odkrývací charakter“ – otevírá cestu
k chápání souvislostí
• motivuje žáky – rozvíjí jejich zvídavost
• dá se přirozeně využívat k předučování
• prostřednict vím individuálních pomůcek
zobrazuje myšlení žáka – poskytuje zpětnou
kontrolu pro učitele, umožňuje sebekontrolu
a sebehodnocení
• přirozeně vede k diferenciaci žáků a individualizaci, učí interakci a spolupráci
• pozitivně působí na všechny žáky – všichni
mají možnost prožít úspěch, což je motivuje
k dalšímu vzdělávání.

LÉKAŘSKÉ

Lékařská služba první pomoci ve městě Brně
(LSPP), kterou mohou využívat od 1. 4. 2007
obyvatelé správního obvodu města Šlapanice:
LSPP DOSPĚLÍ • tel.: 545 538 538
Zajišuje: Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno. Ambulance praktického lékaře + návštěvní
služba.
Časové vymezení:
po–pá › 19.00–07.00
so, ne, svátky › nepřetržitě
Uvedené časové vymezení pokrývá ambulantní i návštěvní službu LSPP. Návštěvní služba je
zajištěna jen pro obyvatele města Šlapanice.

SLUŽBY

OBECNÝ ČINNOSTNÍ POSTUP JE NÁSLEDUJÍCÍ:
• samostatná činnost všech žáků – každý žák
má svou pomůcku
• pozorování, hovor žáků o pozorovaném a vyvozování závěrů – žáci sami vytváří obdobné
příklady a situace
• procvičování učiva – při činnostech dochází
k postupnému porozumění učivu všemi žáky
• činnostně osvojených poznatků a dovedností později využívají v analogických situacích
a při rozšiřování učiva.
Díky práci s pomůckami jsou žáci stále
myslí přítomni. Učí se naslouchat, uvažovat,
vyjadřovat se, komunikovat, vyhledávat a třídit
informace, samostatně řešit problémy, zodpovědně se rozhodovat. Činnostní učení učiteli
zprostředkovává stálou kontrolu nad dosaženým stupněm poznání všech žáků (zpětnou
vazbu).
O praktickém použití činnostního učení jste se mohli dozvědět na Dnu otevřených
dveří a Tvořivé dílně pro žáky a rodiče předškoláků. Zde si mohli rodiče sami na sobě vyzkoušet, jak vyučujeme.
Vypracování vlastního školního vzdělávacího programu stálo mnoho času a úsilí, ale již
od září 2007 začne škola podle něj vyučovat
ve všech ročnících. Pevně věřím, že náš školní
vzdělávací program je dobrým školním programem, o čemž se vaše děti přesvědčí.
O vaše děti bude postaráno i v odpoledních hodinách, provoz školní družiny bude
rozšířen do 17 hodin.
A na závěr ještě něco, co se týče technického vybavení školy. Zřizovatel podporuje
činnost naší školy, má velký zájem modernizovat celý školní areál. Pro tento účel chce
získat milionové finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Součástí této modernizace bude i nové hřiště v areálu mateřské
školy.
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTNÍHO ŠKOLNÍHO
ROKU 2007/2008 SE USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ 3. 9. V 8.30 HODIN.
#PaedDr. Stanislava Houzarová,
ředitelka školy
Ředitelka MŠ a ZŠ Ostopovice děkuje manželům Dejlovým a Krejčíkovým za poskytnuté
sponzorské dary.

PRVNÍ

LSPP DĚTI • tel.: 542 216 511, 533 302 396
Zajišuje: Děstká poliklinika, Žerotínovo nám.
4/6 Brno, která je součástí Centra dětských
odborných zdravotnických služeb Brno, p. o.
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost + návštěvní služba.
Časové vymezení:
po–pá › 16.00–07.00
po–pá › 19.00–6.30;
so, ne, svátky › nepřetržitě včetně návštěvní
služby
Návštěvní lužba je zajištěna jen pro obyvatele
města Šlapanice.

POMOCI

LSPP ZUBNÍ • tel.: 543 183 459
Zajišuje: FN u sv. Anny, Pekařská 53, Brno
(přístup ze všech tří vchodů do nemocnice).
Ambulance zubní.
Časové vymezení:
po–pá › 15.30–07.00
so, ne, svátky › nepřetržitě
LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Lékárna na Kobližné 7, Brno • tel.: 542 212 110,
542 216 388 › nepřetržitě
Lékárna K. E. I. Pharma, s. r. o., Koliště 47, Brno
• tel.: 545 424 813 › nepřetržitě

Mateřské centrum
První mateřské centrum vzniklo v naší zemi
zhruba před patnáci lety. Množství těchto zařízení, původně koncipovaných pro maminky
na rodičovské dovolené, od té doby dosáhlo
počtu v řádu několika stovek a můžeme je na-

jít nejen ve velkých městech, ale už i v těch
menších a dokonce i na vesnicích. Může za to
nejen současná populační exploze, ale také
fakt zautomatizované domácnosti a existence
papírových plen. Zjednodušeně řečeno: Maminky už nemusí trávit tolik času praním, žehlením a mytím nádobí a mohou čas, kdy jsou
doma na tzv. rodičovské dovolené, využít více
ve prospěch svého děátka. Dnešní maminky
chodí s dětmi plavat, cvičit, výtvarničit už od
kojeneckého věku. I přes to, že maminek, které
tato zařízení pravidelně navštěvují, je mnoho,
všeobecně se ale o významu a fungování mateřského centra ví a mluví málo. Nabízí se tedy
otázka: Co je vlastně to „mateřské centrum“?
Mně se velmi líbila neformální charakteristika
paní Rut Kolínské, která je mimo jiné zakladatelkou 1. MC v ČR a držitelkou významných
ocenění „Evropská žena roku 2002“ a „Sociálně prospěšná podnikatelka roku 2005“.
„V prvním plánu to jsou kluby pro matky
s dětmi, zejména pro ty na mateřské dovolené.
Pomáhají matkám vyjít z domácí izolace, najít
přátele, pomáhat sobě i okolí. Jde v podstatě
o jakousi primární prevenci sociálních problémů i různých závislostí, o pomoc ohrožené
skupině. Matky s malými dětmi, které nejsou
zakotveny v zaměstnání, trpí často pocity méněcennosti, neuspokojenosti i představou, že
jsou vytlačovány společností na okraj. Tenhle
fakt si většinou uvědomují pouze ony samy
a jsou také schopny s tím něco dělat. Pomůžou
tedy samy sobě a pak jsou schopny pomáhat
dalším skupinám „ohrožených“. V centru vzniká společenství, ve kterém si mohou vzájemně
pomoci. Důležité jsou i úplně plytké rozhovory.
Je to jakési pískoviště pod střechou. Ale zároveň tu člověk najde daleko víc. Kolem stolu se
maminky seznámí, každá má nějaké vzdělání,
zájem, nějakou potřebu, kterou může v centru
naplnit. Dohodnou se, co jsou schopny udělat svépomocí. Mají-li chu, začnou fungovat
programy: tvoření s dětmi, tvoření maminek,
časté jsou jazykové kurzy, zvou si odborníky
na přednášky, nejčastěji dětské nebo rodinné
psychology, odborníky na ekologii v domácnosti. Někde mají pěvecký sbor nebo hrají divadlo. Nabízí se tu také možnost řešit nějaký
problém v komunitě. Už jen získat prostor ke
schůzkám, sepisovat žádosti, poznávat, jak
vlastně funguje samospráva. Matky z center
jsou o krok před ostatními, umějí se chovat
jako svobodné občanky, zajistit si určité věci

ostopovice

a nečekat, až jim je někdo dá.“
Pravidelné návštěvy mateřského centra ale
působí pozitivně i na všechny stránky psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí. Čas,
který strávíte se svým děátkem v centru, je
velmi intenzivní, po tuto dobu nemáte šanci
odbíhat k domácím činnostem a po celý čas
se mu skutečně věnujete. Děti si již od nejútlejšího věku zvykají na kolektiv vrstevníků,
častým kontaktem se svými kamarády je také
posilován jejich imunitní systém. Je tedy menší
pravděpodobnost, že nástupem do školky máte dítě neustále nemocné nebo traumatizované
náhlou změnou režimu. Důkazem, že mateřská
centra přinášejí společnosti mnoho pozitivního, je fakt, že tato zařízení rostou nejen v České republice doslova jako „houby po dešti“.
Mateřské centrum Ostopovice, o. s.
Občanské sdružení MC Ostopovice, o. s.,
vzniklo dne 26. 2. 2007 registrací stanov úsekem sdružování ministerstva vnitra ČR. Prvotním cílem tohoto sdružení je zbudovat s podporou obce, dobrovolníků a sponzorů krásnou
klubovnu pro děti a jejich rodiče, kde by se
mohli sdružovat a smysluplně využívat volný
čas. Tato klubovna by měla vzniknout v nadcházejících měsících z bývalého skladu civilní
obrany situovaném v zadním traktu budovy
obecní knihovny na ulici Lípová č. 15.
V našem mateřském centru se budou moci
vzájemně potkávat maminky se svými dětmi,
které ještě nenavštěvují mateřskou školu, ale
budeme mít dveře otevřené i pro jejich starší
sourozence. Program mateřského centra budou tvořit pravidelné zájmové kroužky, jako
např. cvičení pro maminky s dětmi, tvořivá
dílna či zpívánky, nebo si budou moci jen tak
pohrát v herně. Budeme také pořádat akce nárazové, jako např. besedy, přednášky, kurzy
týkající se zajímavých témat a problémů. Naše
činnost ale také bude zaměřena na spolupráci s místní mateřskou školou, základní školou
či klubem důchodců. Máme v plánu pořádat
společné výlety do blízké i vzdálenější přírody,
učit děti kladnému vztahu k ní a zúčastňovat se
programů za účelem její ochrany a regenerace. Každá maminka může přijít s nápadem, co
by chtěla v centru dělat, bude se moci aktivně
zapojit do činnosti sdružení a stát se jeho členkou. Tímto způsobem může vzniknout pestrý
program, který naplní přání a potřeby co nejširšího okruhu maminek (tatínků, babiček, dědečků, tetiček, strýčků ......) a jejich dětí.
Do výše zmiňovaných stanov našeho sdružení budete moci nahlédnou přímo v mateřském
centru Ostopovice, nebo již v brzké době na
www.ostopovice.cz v sekci sdružení, spolky.
Slavnostní otevření našeho centra plánujeme
v měsíci září tohoto roku a určitě se o něm
všichni včas dozvíte.
Mejdan pro mateřské centrum
3. květnovou sobotu tohoto roku proběhl na
hřišti místní sokolovny „Mejdan pro mateřské
centrum“. Nejen za sebe mohu říct, že se tato
akce opravdu vydařila. Děti všech věkových
skupin si mohly zasoutěžit v mnoha disciplínách, a nás moc potěšilo, že této možnosti využily a soutěžení si vychutnávaly plnými doušky.
Každý soutěžící si mohl za snahu vybrat jednu
z krásných cen, jimiž nás pravidělně zásobuje paní Hlubinová, které velmi děkujeme, a po

sportovním výkonu se občerstvit výbornou
baštou, kterou nám až do pozdních hodin připravoval pan Bečka s rodinou a přáteli.
I v tuto sluníčkem prohřátou sobotu se projevila velká solidarita našich spoluobčanů, díky
kterým budeme moci do mateřského centra
pořídit krásné a kvalitní vybavení a hračky pro
naše nejmenší. Ráda bych poděkovala všem
dárcům pěkných a zajímavých předmětů, kteří
nám své výtvory věnovali do benefiční aukce.
Mezi těmito předměty byly např. nádherné obrazy paní Prokešové, Švihálkové a Havlišové,
vyšívané obrázky paní Enenkelové, prostírání
a polštář paní Šmídkové, patchworková deka
paní Šmídové, zdobené květináče a ošatky

od paní Řehořkové a Holečkové, úžasná fotografie pana Symona či dres pana Svorady
s podpisem. Dobrou mysl také projevil místní
spolek tvořivých žen Dobromysl, který nám věnoval k vydražení hned několik dekorativních
předmětů. Neméně také děkuji všem, kteří si
dražené věci zakoupili. Ceny dražených věcí
dosahovaly mnohdy zajímavých částek, rekord
potom padl u cyklistického dresu pana Svorady, který se vydražil za astronomických 5 100
Kč! V neposlední řadě ale musím poděkovat
rodině a všem přátelům, jež se podíleli na organizaci celé akce.
Výtěžek z benefiční aukce a vstupného činil
neuvěřitelných 26 tisíc korun při celkových nákladech 6 tisíc korun českých. Po aukci, kterou
nás velmi zábavně provedl DJ Dankeschen,
jsme si skvěle zatančili a již te se těšíme na
„mejdan číslo 2“. P.S. Příští rok ty koláče v komoře určitě nezapomenu!
#Petra Turečková
Milé maminky, tatínkové, babičky,
dědečkové, ………..,
chcete-li vést od září v mateřském centru
nějaký kroužek, uspořádat besedu,
přednášku, kurz, kontaktujte nás, prosím,
na tel. čísle: 724 790 595.
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Narozen: 28. 8. 1968 v Trenčíně
Bydliště: Ostopovice
Výška: 183 cm, váha: 78 kg
Rodina: manželka Radka, syn Jan *1992, dcera Kateřina *1997
Životní moudro: „Být druhý vlastně znamená
prohrát…“
17 let profesionálem – 80 vítězství
1991 profi debut v týmu Colnago-Lampre-Sopran

Nejúspěšnější léta:
1994 tým Lampre – Panaria, 8 vítězství (3 etapy
Giro d’Italia, etapa Tour de France…)
1996 tým Panaria – Vinavil, 10 vítězství (2 etapy
+ celkově Étoille de Bessédes…)
1997 tým Mapei, 16 vítězství, osobní rekord (3
etapy Étoille de Bessédes, Vuelta e Espaňa..)
1998 tým Mapei – Bricobi, 10 vítězství (2 etapy Volta a Portugal, etapa 4 dny kolem Dunkerque…)
Současnost: Sportovní ředitel české stáje
prestižní značky Merida Biking team
Většina lidí ví, že pocházíš ze Slovenska.
Kdy a proč ses přestěhoval?
Sice pocházím ze Slovenska, ale jsem v podstatě z takového československého manželství, protože maminka pochází ze Severní
Moravy, z Krnova. Už odmala jsem jezdil na
prázdniny k babičce, a tak mi nedělalo problém se přizpůsobovat češtině. Do vojny jsem
vyrůstal v Bratislavě a pak jsem nastoupil do
Dukly Brno, což byl jeden z nejsilnějších oddílů v republice, a tím jsem prakticky v Brně
zakotvil. Po roce vojny jsem podepsal smlouvu, stal se vojákem z povolání a získal v Brně
byt. Přestože jsem po pár letech, kdy jsem
podepsal profesionální smlouvu, udělal jakýsi
krok k návratu do Bratislavy, už to nebylo to,
co předtím, a v podstatě jsem se tam už nikdy
nevrátil. Po třech letech působení v Itálii jsem
se usadil v Brně.
Byl jsi veden ke sportu už v dětství?
Určitě ano, ale nikdy mě nemusel nikdo přemlouvat. Jsem sportovní, soutěživý typ. Můj
otec také jezdil na kole, byl československým
reprezentantem, jezdil Závod Míru, ale nedostal se k profesionálům, protože za komunismu to nebylo možné. Dá se tedy říct, že sport
byl v naší rodině součástí života.
Připravuješ i ty své dvě děti na dráhu sportovce?
Přestože jsou děti sportovně nadané, nějak zásadně je neovlivňuji a nepřipravuji. Syn je také
sportovní typ, už 6 let se věnuje lyžování a letos
začal zkoušet kolo. Ale rozhodně ho do ničeho
nenutím.
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To znamená, že v budoucnu výběr jejich
profesí necháš jen na nich samotných?
Jsem toho názoru, že když se člověk do něčeho nutí, pak to není ono. Dítě musí chtít samo
a pokud nechce sportu obětovat všechno, je to
později znát na výsledcích a nemá to cenu.
Můžeš nám prozradit, kde jste se potkali se
svou ženou?
Potkali jsme se na cestě z Lískovce do Ostopovic. Sháněl jsem tady jednu kamarádku, Janu
Neubauerovou, která tady bydlí a kterou jsem
znal už déle a náhodou šla zrovna s Radkou.
Vzpomeneš si na moment, kdy ses rozhodl,
že se budeš cyklistice věnovat jako profesionál?
Vzpomínám si, že už na základní škole jsem
tvrdit své učitelce, když se ptala, čím chci být,
že ze mě bude cyklista. Tenkrát se mně snažila
vysvětlit, že to není povolání, a že bych si měl
vybrat něco rozumného, což jsem v té době
dost dobře nechápal. Nicméně tomu tak nakonec bylo.
Kdyby sis musel vybrat nějaké jiné povolání,
co by to bylo?
Nevím, těžko říct. Studoval jsem elektrotechnické učiliště, obor mechanik – elektronik, ale
i přesto, že jsem měl vždycky dobré známky,
si myslím, že pokud člověk z tohoto oboru vypadne, nemá nárok pokračovat. Když jsem se
začal věnovat cyklistice, už jsem na nic jiného
nemyslel.
Máš kromě sportu nějakého výrazného koníčka?
Řekl bych, že ani ne. Námětů by byla spousta,
ale spíš není čas. Když jsem jezdil profesio-

Rád se dívám na televizi, což bylo součástí
odpočinku. Po skončení profesionální kariéry
jsem měl možnost být v mysliveckého spolku, dvakrát jsem byl na posedu. Všechno je to
o čase.
Ovlivňuje kariéra profesionálního sportovce
život ostatních členů rodiny?
V každém případě, a je úspěšná, či nikoli.
V těch 14 letech, kdy jsem působil v Itálii, jsem
byl celý rok pryč. Přes zimu bylo soustředění, potom závody, které trvaly i měsíc. Za rok
jsem absolvoval stovky závodů, mezitím hodně
cestoval, takže většina těch domácích starostí,
výchova dětí, to bylo hlavně na manželce. A určitě je to znát.
Co si myslíš, že je na této profesi nejtěžší
a naopak nejlepší?
Nejtěžší je zřejmě ten čas, který profesi musíte věnovat. Spoustu času trávíte mimo domov
a to je nepříjemné. Na druhou stranu, měl jsem
možnost poznat spoustu nových míst, i když
moje cestování nabylo o památkách a muzeích, ale pro mě to je velký klad. Taky si myslím,
že tím, že si ve sportu člověk sáhne často až
na dno svých sil, si vypěstuje určité vlastnosti,
které ho posunou někam dál.
Musí cyklista držet dietu a mít pravidelný
denní režim?
Záleží na předpokladech konkrétního člověka. Když se cyklistika dělá pořádně, musíte
taky pořádně jíst. Při dlouhých etapových závodech, když jste denně 5 – 6 hodin na kole,
nemůžete chtít hubnout, musí se stále dodávat energie. Není to o omezování se v jídle, ale
o vypěstování si pravidelného režimu, vyřazení

tučných jídel z jídelníčku apod.
V čem spočívá trénink před hodně dlouhým
a náročným závodem?
Je jedno, na jaký závod se chystáte. V cyklistice se až po letech ukáže, jestli člověk trénoval
dobře. Dá se říct, že s připravujete celý život.
Trénink spočívá v tom, že se jezdí na kole a při
závodech se musíte přizpůsobit závodnímu
rytmu. Tělo musí být zvyklé na to, co ho čeká
při závodu.
Které své profesní období považuješ za nejúspěšnější?
Cyklistika je vytrvalostní sport, ve kterém se až
po letech ukáže, na co je organismus zvyklý.
Za nejlepší roky je všeobecně považováno období mezi 27. – 33. rokem a myslím, že u mě tonálně, musel jsem hodně trénovat, dodržovat mu tak skutečně bylo. Zhruba ve 28, 29 letech,
nějakou životosprávu, málo chodit, správně se kdy jsem jezdil za Mapei, jsem byl schopen vystravovat, chodit na strečink, na masáže, což hrát 15 – 17 závodů, na etapových závodech 2,
3 etapy za závod. V té době jsem určitě dosáhl
zabere v podstatě celý den.
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sportovního vrcholu.
S dráhou profesionálního sportovce jsi už
skončil, co je tvou hlavní náplní te ?
Po 14 letech profesionálního sportu jsem ještě
rok závodil v týmu u p. Ženíška a potom další
rok ve vlastním týmu na horském kole, i když
to už bylo něco úplně odlišného. Čas běží pro
každého a 38 let je dost i na cyklistu. Přemýšlel
jsem co dál, chtěl jsem využít svých zkušeností
v oboru. Mám v této oblasti nějaké podnikatelské záměry v podobě cyklistického obchodu,
který bych chtěl dál rozvíjet. Taky jsem dostal
nabídku dělat sportovního ředitele Merida Biking teamu, který u nás funguje už 2 roky.
Můžeš nám Merida biking team přiblížit?
V současné době má tým 5 závodníků. Honza Jobánek je nový, ostatní zůstali z loňského
roku. Leaderem je Milan Spěšný z Plzně, který
u nás patří už několik let k nejlepším bikerům.
Je to stálý účastník MS, olympiády, v roce
2005 skončil 14. v celkové klasifikaci světového poháru, což je velký úspěch. Bohužel
loňský rok nebyl úplně ideální pro celý tým,
nenašel se člověk, který by ho správně vedl,
došlo k poklesu výkonnosti u všech závodníků
a mým úkolem je to napravit. Dalším závodníkem je Jirka Friedl, kterému je teprve 21 let, ale
který už v juniorských kategoriích dosahoval
pěkných výsledků na mezinárodní scéně. Myslím si, že je pro nás příslibem do budoucnosti.
Další dva závodníci jsou Luboš Vlach a Ondřej
Hakl, ti se zaměřují spíše na maratónské tratě.
Co je vaším cílem pro nejbližší období?
Našim cílem je vrátit se na pozice, které závodníci Meridy obsazovali v roce 2005. Já bych byl
rád, kdyby se Milan Spěšný pravidelně umísoval na světových závodech, tzn. do 20. místa,
a aby tímto přístupem strhl i ty ostatní, zejména Jirku Friedla, který má předpoklady dostat
se na tuto úroveň. Budeme bojovat o mistra
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republiky, jak v cross country, tak v maratonu.
Poznáš už dopředu na svých svěřencích,
zda mají předpoklady pro vítězství?
Určitě to poznat je. Po pár trénincích poznám,
kdo to může někam dotáhnout a v jaké oblasti.
Proto říkám, že např. Jirka Friedl a Milan Spěšný mají předpoklady pro olympijský závod
cross country, který je hodně rychlý a technický, a třeba Hakl, Vlach nebo Jobánek jsou
typy maratónců, kteří by v cross country nedosahovali takových výsledků ani při speciálním
tréninku.
Je rozdíl mezi tréninkem silničního cyklisty
a závodníka na horském kole?
Určitě tam rozdíl je, nebo jsou to dva odlišné
sporty, i když se u obou používá kolo, které je
samozřejmě taky odlišné. Zatímco silniční závodník pouze jezdí na kole a chůze nebo běh
mu vadí, závodník na horském kole musí být
více všestranný. Pokud jede závod v dešti, na
dráze je bláto, musí hodně běžet, záleží na
celkové fyzičce. Přesto i závodník na horském
kole je zhruba ze 2/3 na silnici.
Cyklistika je v amatérské podobě víc a víc
rozšířeným sportem. Čím si to vysvětluješ?
V podstatě je to jednoduchostí, jak se člověk
k tomuhle sportu dostane. Zpočátku je nějaká
investice, v dnešní době relativně malá. Kolo
na běžné ježdění, které má být lehké a s kterým chcete mít co nejmíň starostí, se dá pořídit
řekněme kolem 10 tisíc korun a když škaredě
nespadnete a jak se říká „nezrušíte ho“, vydrží
vám i několik let.
Další výhodou je, že k tomu nikoho nepotřebujete. Např. k fotbalu potřebujete partu lidí,
nějaký plácek nebo místnost, musíte se domlouvat na určitý čas, to stejné platí o tenise
a dalších sportech. K cyklistice mně stačí jen
to kolo a pokud je člověk trošku trénovaný,
může si vybírat různé terény a vidět kus kraje.

Taky netrpí klouby. Jízda na kole je doporučována lékaři při různých rekonvalescencích, vliv
jízdy na kole na organismus je v tomhle ohledu
velmi vhodný.
Blíží se letní prázdniny, budou pro tebe spíše pracovní nebo odpočinkové?
Prázdniny jsou pro mě většinou pracovní, protože cyklistika je letní sport. Ale když se dívám
na letošní kalendář, nápor těch důležitých závodů je spíš v těchto měsících. Myslím, že to
bude letos poprvé, kdy si můžu naplánovat dovolenou, což v profesionálním pelotonu nebylo
možné.
Máš za sebou spoustu úspěchů, je něco, čeho bys chtěl ještě dosáhnout? Nemusí to být
jen ve sportu.
Ve sportu se mi podařilo většinou dosáhnout,
co jsem chtěl, a když se nedařilo, hlavu jsem
nevěšel, vždycky jsem si říkal, mohlo to dopadnout i hůř. Celkově si myslím, že ta kariéra byla
úspěšná. Te jde o to pokusit se dosáhnout
úspěchů i v těch dalších oblastech. Ve vedení
Merida teamu se snažit obsazovat přední pozice i v rámci mezinárodních závodů, MS, olympiády atd.
Samozřejmě i s obchodem, který máme již několik let a který jde pomalu nahoru, bych rád
fungoval tak, jak jsem kdysi fungoval ve sportu
já sám.
Taky bych se chtěl víc věnovat dětem. Syn lyžuje a za celých 6 let jsem neviděl jeho jediný
závod. Jak jsem už řekl, te to začíná zkoušet
na kole a myslím, že mu v tomhle oboru můžu
poradit. Trávíme spolu víc času a i když je to
tak trochu pracovně, moc si to užívám. Je to
pro mě jakési zadostiučinění.
Děkuji za zajímavý rozhovor a přeji hodně štěstí a mnoho dalších úspěchů.
#Mgr. Lenka Lebedová

inzerce
KOUPÍME

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

Mladí manželé KOUPÍ BYT 3+1
nebo MENŠÍ DOMEK v Ostopovicích.
Nabídněte. Kontakt: Strakovi, 608 154 852 ivetat@seznam.cz
ZA NABÍDKY DĚKUJEME

vyřízení do 24 hod. zdarma.

Volejte: 731 178 915

REALITNÍ KANCELÁŘ EM – REALITY
VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY

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

Tel.: 731 565 450

HLEDÁM DŮM V TÉTO LOKALITĚ
prosím NABÍDNĚTE
TEL: 608 475 838

5

Ků r ovc i
8

Kůrovci patří mezi kalamitní
brouky naší přírody. U nás jich
žije několik desítek druhů. Stejně jako jiní brouci mají i kůrovci
rozděleny zájmové sféry: jednotlivé druhy kůrovců jsou většinou
specializovány na určité druhy
stromů nebo na jejich části, tj. na
kmeny nebo větve.
Ve smíšeném zdravém lese
je počet kůrovců udržován v přijatelných mezích jejich přirozenými nepřáteli. Zdravé stromy se
s nimi dokáží vypořádat tím, že
je zalijí při navrtávání chodbiček
pryskyřicí. Přemnoží-li se však
kůrovec při polomech, vrhne se
i na zdravé stromy a ty podlehnou přesile.
Ve smrkových porostech řádí
nejvíce lýkožrout smrkový. Jako
první přiletí na strom samec. Nejprve se zavrtá pod kůru, vyhloubí
komůrku a pak vycouvá k jejímu
ústí, aby dal signál atraktantem.
Toto chemické vábidlo přiláká
jednu i víc samic. Samice vykousává okolo komůrky samostatnou chodbičku a postupně naklade asi 60 vajíček. Mladé larvy
vykusují lýko a budují si vlastní
chodby kolmé na mateřskou
chodbu. Jak larvy rostou, chodbičky se rozšiřují a končí komůrkami, v nichž se larvy zakuklí.
Lýkožrout smrkový má ročně asi
dvě generace, záleží na přízni
počasí.
Mnozí kůrovci jsou „houbaři“.
Samice brouka své chodbičky
rozšiřují i tím, že do nich zanášejí výtrusy různých hub. Houby,
které v těchto chodbách vyrostou, slouží jako potrava kůrovců,
nebo pomáhají oslabit napadený
strom.
#František Franc
Své příspěvky můžete
zasílat na e-mail:
redakce@janakdesign.net
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4. Veteránské setkání
Čtvrtý ročník Veteránského setkání v Ostopovicích překvapil hojnou účastí, přestože mu
ve stejném termínu konkurovalo několik dalších
mnohem větších akcí. Pravidelné účastníky si setkání postupně získalo
přátelským přístupem
pořadatelů a nabídkou
projíž ky po malých
silnicích jihozápadně
od Brna.
V loňském roce se
akce zúčastnilo asi šedesát historických vozidel, letos jich přijelo 70,
ale na cestu se jich vydalo jen 66. Účast byla
omezena rokem výroby
1979, ale ve vzácných
případech je možné
udělat výjimku. Letos
ji obržel jeden ze tří
prototypů vozu ŠKODA
120 FURGONET z roku
1982. Každý z účastníků dostal identifikační
kartu na krk a do ruky tašku s itinerářem,
otázkami vědomostní
soutěže, ale také propagačními materiály obcí na trase, pamětním tričkem, kšiltem, plechovkou piva a lahví limonády.
Po registraci a výstavě zúčastněných vozidel na
hřišti sokolovny v Ostopovicích byla na programu
zastávka v Dolních Kounicích s prohlídkou klášte-
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ra Rosa Coeli, prohlídka zámku a nového malého
pivovaru v Oslavanech a na poslední zastávce,
v Moravském Krumlově, si mohli účastníci prohlédnout Muchovu epopej.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ELEGANCE
Auto do roku 1945
1. Gurský František – Walter 6B super
2. Jaroš Karel – Aero 30
3. Baláš Stanislav – Tatra 57A Sport
Auto od roku 1946
1. Buchberger Otto – Wartburg 311
2. Míček Petr – Eagle SS
3. Horký Petr – Renault Alpine 110
Motocykly
1. Veselka Petr – Ariel Red Hunter 500
2. Slavík Ladislav – ČZ 150 rikša
3. Sedlák Jaromír – ČZ 501
Děkuji obci Ostopovice, TJ Sokol Ostopovice
a všem, kteří se podíleli na organizaci 4. Veteránského setkání. Milan Žilka, hlavní organizátor.
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Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti nový zákon
čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon). Tento zákon nahrazuje původní stavební zákon čís. 50/1976 Sb. v pl. znění a z hlediska práv a povinností přináší řadu podstatných
změn, jak pro orgány státní správy, tak i pro občany
– stavebníky.
Čeho se změny týkají:
• nové vymezení staveb, které nepodléhají režimu
ohlášení, ani režimu stavebního povolení,
• zavedeny nové právní instituty, např. institut územně
plánovací dokumentace, který je významným nástrojem regulace výstavby v území,
• zaveden institut zjednodušeného územního řízení,
územního souhlasu, zkráceného stavebního řízení,
oznámení užívání a kolaudačního souhlasu,
• jsou stanoveny nové podmínky pro stavební dozor, který mohou provádět stavební úřady prostřednictvím svých zaměstnanců,
• zákon stanovuje povinnost podávat žádosti u vybraných typů řízení na předepsaných formulářích,
které jsou přílohou prováděcích předpisů,
• nově zaveden institut autorizovaného inspektora,
který vykonává svoji činnost mimo rámec stavebních
úřadů za úplatu a na základě smlouvy s budoucím
stavebníkem. Je oprávněn vydat osvědčení podle §
117 stavebního zákona, že navrhovaná stavba může
být provedena, dále může vydat odborný posudek
(certifikát) pro vydání kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby. I v těchto případech je však
stavebník povinen oznámit realizaci či záměr užívání
stavby stavebnímu úřadu. V případě, že jsou proti záměru uplatněny námitky v řízení vedeném autorizovaným inspektorem, je oprávněn o nich rozhodnout
stavební úřad, případně může rozhodnout i o tom, že
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stavba nemůže být projednána ve zkráceném řízení,
• zákon upravuje povinnosti a odpovědnost osob při
přípravě a provádění staveb,
• zavedení institutu veřejnoprávní smlouvy, která
v zákonem stanovených případech nahrazuje vydání
správního rozhodnutí,
• zavedena samostatná úprava vyvlastňovacího
procesu s tím, že příslušným prvoinstančním orgánem pro rozhodnutí o vyvlastnění je odbor stavební
MHMP a další.
Do okruhu činností odboru územního rozvoje bude nově patřit:
Vydávání územně plánovací informace v rozsahu §
21 odst. 1 písm. a), b) a c). Informace bude zahrnovat stanoviska OPP a OD, případně dalších odborů.
Dále tento odbor bude pořizovat územně analytické
podklady ve smyslu ustanovení § 27 předmětného
zákona.
Prováděcí vyhlášky a další dokumenty jsou dosažitelné v prodejnách: ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, Brno; SEVT, Česká 14, Brno; v internetové
prodejně www.sbirkyzakonu.cz nebo stažením na
internetové adrese http://www.mmr.cz/index.php?show=001025023&lang=1
Stavební úřad upozorňuje:
Informace v médiích, že pro stavbu RD do 150 m2
postačí ohlášení stavby, je při splnění dalších podmínek pravdivé, ale neznamená, že pro stavbu není
potřebné územní rozhodnutí, případně územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva. Toto oznámení je
informativní a nemá žádnou právní závaznost.
Ve Střelicích 2. 1. 2007
Jiřina Charvátová,
vedoucí stavebního úřadu

