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Obec informuje

Rekonstrukce vodovodu a stavba
chodníku na ul. Lípová
V květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby na rekonstrukci vodovodu a stavbu chodníku na ul.
Lípová. Vybrána byla firma Přemyl Veselý, s. r. o., která
stavbu za cca 3 000 000 Kč bude provádět v termínu
od 22. června 2009 do konce srpna 2009. Realizací dojde k výraznému zlepšení tlaku vody, a tedy i jejích dodávek do domácností, a zvýšení bezpečnosti chodců
díky novému chodníku v části ul. Lípová, kde doposud
chyběl. Na stavbě budou probíhat pravidelné kontrolní
dny a obyvatelé dotčených nemovitostí budou o průběhu stavby informováni.

sazení památné lípy k 90. výročí vzniku Československa chybělo ještě poslední – odpadkové koše a dosadba stromů do proluk. Koše budou osazeny v tomto
roce, pamatovali jsme na ně v rozpočtu.
V lednu 2009 jsem podala žádost o dotaci k Nadaci
Partnerství, program Strom života. Uspěli jsme a dne
26. 4. 2009 v rámci oslav Dne Země proběhla dosadba
staré aleje, která se rozrostla o 2 ks lip, 7 ks slivoní
Valjevek a 10 ks střemch. Každý vysazený strom má
svého garanta – rodinu, která ho vysadila a která bude
zaznamenána do „pasportu“ aleje. I po letech budou
potomci vědět, který strom zasadili jejich předci. Na
podzim proběhne ještě jedna výsadba ze zbylých prostředků dotace.
Uzavírka Bosonohy
Musím říci, že to byl pěkný pohled na rodiče, prarodiče
Stavba kanalizace v Bosonohách se po mnoha kom- a děti, jak vysazovali krásné vzrostlé stromy a doplnili
plikacích protáhne až do 15. 11. 2009. Do konce stav- alej vysazenou předchozími generacemi. Doufám, že
by bohužel potrvají i dopravní
se stromům bude dařit a budou
omezení v Bosonohách a výdávat dobré a sladké plody.
razné navýšení dopravy v naší
obci. Současně s touto stavRekonstrukce MŠ a ZŠ
bou bude o prázdninách probíOstopovice
hat i stavba kruhového objezdu
To „nejlepší“ jsem si bohužel
na Veselce, což s sebou přinenechávala na konec. Usilovně
se další problémy v dopravě.
pracujeme na přípravě rekonstrukce areálu školy a školky.
Vírský oblastní
Tým lidí, kteří na projektu pravodovod
cují a připravují žádost o dotaNa katastru obce probíhá výci, čítá cca 15 lidí.
stavba další části Vírského
V současnosti máme zpracooblastního vodovodu. Stavba
vaný projekt pro územní řízebyla povolena již v roce 2004.
ní, bylo vydáno územní rozV současnosti probíhají výkohodnutí – nutná podmínka pro
pové práce v blízkosti obecní
podání žádostí o dotace z EU
vodárny. Práce v polích za firfondů. Rozhodnutí by nabylo
mou Spomat budou dále proprávní moci v polovině června
bíhat po vypořádání majetkových práv k dotčeným a měli bychom dostatek času na řádné připravení žápozemkům.
dosti o dotaci. Bohužel se objevila další snaha vše
S realizací je bohužel spojena i nadměrná zátěž ul. překazit a obec, potažmo děti, poškodit. Na stavebDružstevní, která bývá často znečištěna hlínou nave- ním úřadu se přihlásilo k účastenství v řízeních v k.
zenou z polí. Právě s ohledem na tyto problémy se ú. Ostopovice občanské sdružení Pantoflíček z Brna
nám povedlo dojednat s investorem stavby a za při- (IČ: 26562600), které vzniklo 6. 4. 2009, tedy až po
spění pana Viláma (firma Spomat) úpravu komunika- zahájení územního řízení na rekonstrukci školy a školce za tratí. Navážení bláta do obce tak bude výrazně ky. Obávám se, že s jediným cílem – řízení blokovat
omezeno. Vodovod je určen pro zásobování Nebovid tak, abychom nestihli podat žádost o dotaci; práce
a dalších obcí pitnou vodou. Pro obec Ostopovice bu- řady lidí by tak přišla vniveč. Nevím, kdo se za tímto
de v rámci realizace stavby připravena přípojka pro sdružením skrývá, na jednání se nedostavují, nedomožné budoucí napojení.
dali stanovy sdružení, vždy se však odvolávají a lhůty
se tak protahují. Kdo chce překazit rekonstrukci, kdo
Šelše
dělá vše pro to, aby se nic nepovedlo, a proč?
Obec, i přes urputné snahy některých spoluobčanů
#Zuzana Benešová, starostka obce
vše překazit, uspěla s žádostí o dotaci a z evropských
fondů získala cca 1 700 000 Kč na realizaci obnovy Výsledky voleb do Evropského parlamentu v naší
malé vodní nádrže Šelše. Obnova Šelše se stala jed- obci, které se konaly ve dnech 5. a 6. června 2009:
ním z nejprověřovanějších projektů, byl na ni zpra- Z celkového počtu 1 193 voličů se zúčastnilo 460 voličů,
cován dokonce odborný hydrogeologický posudek, což je 38 %. Jednotlivé strany získaly toto pořadí:
který musela na základě „podnětu“ jednoho našeho ODS – 179 hlasů
spoluobčana zadat Agentura ochrany přírody a kra- ČSSD – 80 hlasů
jiny ČR.
KDU-ČSL – 71 hlasů
KSČM – 27 hlasů
Dosadba aleje na Bosonožské
Strana zelených – 20 hlasů
Po vyčištění aleje, na kterém jste se v loňském roce SNK Evropští demokraté – 11 hlasů
podíleli vy – občané naší obce, osazení lavičkami, vy- Další strany nezískaly více jak 10 hlasů.

Pohádkový les
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Letos byl již po osmé připraven
k svátku dětí „Pohádkový les“,
který se měl konat v sobotu 30.
května. Jak jinak, ani letos nám
nepřálo počasí, ale tentokrát tak,
že se musel měnit i termín.

Z ÁV Ě R EČ N Ý Ú Č E T O B C E
PŘÍJMY
Daňové příjmy

Schválený rozpočet

za rok 2008 v Kč í

Rozpočet po úpravách

Skutečnost

11 111 000

11 156 000

12 034 055,11

Nedaňové příjmy

271 500

302 500

1 200 301,38

Kapitálové příjmy

24 000

24 000

39 880,00

Přijaté dotace

250 100

525 300

759 259,00

Příjmy celkem

11 656 600

12 007 800

14 033 495,49

0

0

34 006,00

11 656 600

12 007 800

13 999 489,49

Běžné výdaje

6 569 000

7 006 400

6 378 756,95

Kapitálové výdaje

8 705 000

8 847 200

3 620 804,29

Výdaje celkem

15 274 000

15 853 600

9 999 561,24

0

0

34 006,00

15 274 000

15 853 600

9 965 555,24

2 561 400

2 789 800

5 089 934,25

Konsolidace
Příjmy po konsolidaci
VÝDAJE

Konsolidace
Výdaje po konsolidaci
Pořadatelé (pohádkové babičky)
zjišovali počasí i na letišti, kde mívají aktuální a nejpřesnější zprávy.
Tam se dozvěděli, že v neděli odpoledne už pršet nebude.
V neděli ve 14 hodin byl tedy
start procházky pohádkovým
lesem. Přesto, že stále mrholilo,
byly všechny pohádkové bytosti na svých místech, kde čekaly,
jestli vůbec někdo přijde. Děti
nezklamaly, na start jich přišlo 40.
Po cestě k myslivecké chatě u Tří
bříz mohly potkat broučky, myšku,
žabku, ale také Šípkovou Růženku
s princem, lesního krále s královnou nebo loupežníky a ježibaby.
Také vždycky musí být cesta „Hitlerovým mostem“ pod dálnicí, která samozřejmě nechyběla.

FINANCOVÁNÍ
Prostředky min.let
Splátky půjčky SFŽP

-96 000

-96 000

- 96 000

Splátky úvěru KB

-960 000

-960 000

-960 000

Financování celkem

3 617 400

3 845 800

4 033 934,25

Obec provedla během roku 7 rozpočtových opatření, která byla průběžně schvalována ZO.
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2008:			
přebytek		
Výsledek hospodaření HČ k 31. 12. 2008:			
přebytek		
Zůstatky na účtech u KB Brno – venkov k 31. 12. 2008
Běžný účet
			
Účelový účet (kabelová televize)
			
Účet hospodářské činnosti
			
Účet přijatých dotací
			
Úvěr u KB Brno-venkov (výše dosud nesplaceného úvěru)
			
(úvěr poskytnut KB v r. 2004 ve výši 7 081 000 Kč)
Půjčka u SFŽP (výše dosud nesplacené půjčky)
			
(půjčka poskytnuta Státním fondem životního prostředí v r. 2005 ve výši 559 200 Kč)
Finanční majetek na podílových listech
• Invest. společnost ČSOB, Bond mix
				
• IKS KB, Peněžní trh
			
Přijaté dotace celkem
• Neinvest. dotace na úroky z úvěru
			
• Neinvest. dotace na veřejně prospěšné práce ze SR s podporou EU
• Neinvest. dotace na konání voleb do kraj. zastupitelstev
			
• Dotace na počítačové vybavení knihovny
			

V cíli přivítaly účastníky čarodějnice, které dětem narychlo uvařily
hrnec dobrého čaje. Když si všichni opekli párek, mohli se ještě vydovádět na trampolíně. Myslím si,
že ti, kteří přišli, se dobře bavili
a škaredé počasí jim náladu nezkazilo a pořadatelům zase byly
odměnou spokojené a rozesmáté
děti.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pořadatelům a sponzorům, kteří se na akci podíleli,
rodičům, které neodradilo špatné
počasí a děti přivedli, a doufám –
NE, VĚŘÍM – že i příští rok přes
všechny překážky procházka pohádkovým lesem BUDE!
#Účastnice vycházky

6 038 654,25
370 893,06
11 238 278,07
5 155,86
1 277 507,21
2 232 946,48
2 841 000,00
175 200,00

1 647 313,06
245 535,43
108 000,00
147 153,00
20 000,00
82 000,00

Veškeré matriály a účetní sestavy k Závěrečnému účtu obce jsou k nahlédnutí na OÚ Ostopovice.
Vypracovala: M. Jelínková

K o n k u r z na ředitele/ku MŠ a ZŠ Ostopovice
Rada obce Ostopovice, po oznámení ředitelky MŠ
a ZŠ Ostopovice PaedDr. Stanislavy Houzarové o jejím
odchodu do důchodu k 3. 7. 2009, vyhlásila začátkem března 2009 konkurzní řízení na ředitele nebo
ředitelku MŠ a ZŠ Ostopovice. Do konkurzního řízení se přihlásili celkem čtyři uchazeči a uchazečky.
Z nich vybrala sedmičlenná konkurzní komise ve
složení dva zástupci za zřizovatele, tj. obec, jedna
ředitelka brněnské školy jako zástupkyně z řad odborníků na školství, dále po jedné zástupkyni z krajského úřadu, České školní inspekce, školské rady
a pedagogického sboru nového pana ředitele Mgr.
Petra Juráčka z Bosonoh.
Přejeme mu mnoho pracovních úspěchů.

Současně bychom chtěli poděkovat paní ředitelce
PaedDr. Stanislavě Houzarové a popřát jí mnoho
štěstí a zdraví. Paní ředitelka působí v ostopovické
škole 12. rokem a její výukou prošla řada místních
dětí, které tak dostaly kvalitní základ pro své další
vzdělávání. Kromě jiného zavedla velmi oblíbené
školy v přírodě. Pobyty v krásných lokalitách České
republiky byly pořádány bu na jaře, nebo v zimních měsících, kde spousta dětí zvládla základy
lyžování. Nadšení pro pěší turistiku paní ředitelka
udržovala výlety do okolí Brna, které byly organizovány zejména o víkendech a na kterých nechyběli
ani rodiče.
#Zuzana Benešová a Lenka Lebedová

Pro děti

Básničky s omalovánkamiu
Opice a slepice
Opice
v čepici
strašila
slepici
Slepice
opici
sezobla
čepici		
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Opice
V tropech
tropí opice
velikánské
neplechy
Tahají se
za ocas a hádají
o blechy
Trefují se kokosy
a padají
na nosy

Ukázka z připravované knihy pro
děti, autor Ivo Odehnal, ilustrace
Zdena Prokopová

Sága čuvačů III.
(Pokračování z minulého čísla zpravodaje)
Často se setkávám s otázkou, kolik vlastně
takový pes potřebuje potravy. Menší plemena
psů se běžně krmí jednou denně a u těch větších je potřeba krmnou dávku rozdělit na dva
díly, aby do žaludku nepřišla naráz příliš velká
dávka. Cita dostávala pouhé 2/3 doporučené
dávky, pro představu je to množství granulí nabrané pivním půllitrem, a přesto měla mírnou
nadváhu, občas dosáhla až ke 45 kg. Běžný
jídelníček se skládal z masové polévky a kvalitních granulí a občas něčeho na přilepšenou.
Něco si ovšem našla i sama. Při jednom návratu z vycházky od Nebovid našla Cita ve večerním šeru kousek od cesty jakýsi polozmrzlý
vak. Po bližším prozkoumání, které nálezkyně
nesla velmi nelibě z obavy, aby o svůj poklad
nepřišla, se z nálezu vyklubala tlačenka naplněná v prasečím žaludku. Kde se tam vzala, je
velkou záhadou, ale Citě to bylo vcelku jedno,
za čtvrt hodiny nezbylo z nálezu vůbec nic.
Stále častěji se Cita zúčastňovala víkendových výletů, až se postupně stala tak poslušným a disciplinovaným členem naší party, že
jezdila s námi vždy. Radovala se ze sněhu na
běžkách, běhala u kola, sjížděla řeky v kánoi,
doprovázela nás při turistice, a když jsme zapadli do hospůdky, tak spořádaně ležela pod
stolem. Nikdy jsem nenechal Citu uvázanou
před hospodou, když se výjimečně stalo, že ji
personál nechtěl pustit dovnitř. To jsme se raději přemístili do jiné restaurace, i když jsem se
pak občas stal terčem posměchu, že si hledím
City, jako by to byla moje manželka.
Ne často, ale přesto se párkrát stalo, že jsme
na kolech chvíli bloudili a namísto plánovaných třiceti kilometrů jsme překročili čtyřicítku.
To už bylo na samé hranici Citiných možností,
a tak jsem poslední kilometry vedl kolo za řídítka a Citula pajdala unaveně vedle mě. Nesmíme zapomenout, že ona za tu trasu naběhala

ještě o dobrých 20 km více. Pochopitelně se při
těchto aktivitách musela stále s něčím novým
seznamovat. Musela pochopit, že lyžařské hůlky nejsou zbraň pro ni nebezpečná, že u kola
musí běžet tak, aby se nepletla do cesty (což
jsem jednou odnesl těžkým silničním lišejem).
Musel jsem ji také přimět k plavání v době, kdy
ještě netušila, že plavat vlastně umí. Přešel jsem

široký potok po spadlém kmeni a z druhého
břehu lákal Citu k sobě. Ta bezradně běhala
a hledala místo, kde by potok mohla přebrodit,
ale do hloubky, kde již nedosáhla na dno, se
pustit nechtěla. Tak jsem se otočil a odcházel
od potoka pryč a vždy po pár krocích jsem ji
volal k sobě. Až jsem se začal ztrácet mezi
stromy, pochopila, že jinak to prostě nepůjde,
a odhodlala se potok přeplavat. V mžiku mě
doběhla, celá radostná, že to dokázala, a také
dostala řádnou pochvalu. Jenže jsme se otočili, vrátili se k potoku, přešel jsem po kládě
zpět a situace se opakovala. Po třech čtyřech
tréninkových kolech ji ta hra začala bavit a od
té doby vodu milovala.
Při všech těchto výletech a vlastně i při každodenním spolužití jsme museli spolu nějak

komunikovat. Význam často opakovaných slov
Cita záhy pochopila a s ubíhajícími léty se její
„slovník“ pomalu rozšiřoval. Obdobně i já jsem
odpozoroval z jejích pohybů, mimiky, vztyčení
slechů, naježení srsti a desítek dalších znaků
jejich význam a tím byly základy komunikace
dány. Při vycházkách Cita běžela vždy několik
kroků přede mnou, na svoji váhu měla lehkou,
téměř baletní chůzi, oháňku nesla vodorovně
a slechy mírně vztyčené. Když se za zatáčkou,
kam jsem já ještě nedohlédl, vyskytlo něco
zajímavého, poznal jsem z její reakce, o co asi
jde, jako by mi Cita sdělovala, co tam vpředu
vidí, a většinou jsem ji stačil ještě přivolat, než
se vydala k samostatnému průzkumu.
O slovenském čuvači se uvádí, že je to typický
pastevecký pes, nesmlouvavý hlídač, spolehlivý, nenáročný a dobrý společník. O většině
vlastností odpozorovaných v praxi jsem se již
zmínil, ale nesmím zapomenout na způsob jejího hlídání. Cita si našla místo s dobrým výhledem a vydržela jako socha sedět bez hnutí
i několik hodin a pozorovat přístupovou cestu
k domu. Naše ulice nebyla příliš frekventovaná, a tak každý vetřelec byl dopředu avizován
sousedními psy. Ze způsobu reakce na jejich
štěkání bylo zřejmé, že předávaná informace
je mnohem obsažnější, než jenom „pozor,
někdo jde“, ale hlouběji do tajů psí řeči jsem
zatím nepronikl.
Jednou jsem zahradní brankou vpustil dva
montéry, kteří měli na střechu nainstalovat hromosvod. Cita si neodpustila své dvojí zaštěkání
směrem k vetřelcům, a když viděla, že nehrozí
nebezpečí, sedla si na své místo a zdáli pozorovala, jak montéři vynášejí po žebříku potřebný materiál na střechu domu. Já jsem musel
na krátko odjet, dal jsem Citě obvyklý a spíše
symbolický povel „hlídej“ a odjel jsem autem
do Moravan.
Pokračování příště
#Pavel Hudec

Ze života mladých
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Eliška Janečková

Dobrý den, jmenuji se Eliška Janečková a byla
jsem pověřena zpracovat nějaký ten článek
do Ostopovického zpravodaje. V Ostopovicích jsem bydlela 12 let, než jsme se přestěhovali a já změnila školu. Už sedmým rokem
navštěvuji Gymnázium T. G. Masaryka v Zastávce.
Na venkově moc kultury nepotkáte. I Ostopovice jsou Brnu a taky kultuře mnohem blíž než
Veverské Knínice, kde nyní bydlím. A možná
proto se naše paní profesorka rozhodla vnést
nám ji do života. Začala pořádat takzvané
MFF, tedy Malé Filmové Festivaly. Vždycky
jsou zaměřené na určité téma a s výběrem i pro
největší filmové nadšence.
Celkem, pokud jsem dobře počítala, jich bylo
už dvanáct. Byly to Srdce Juraje Herze, Animovaný svět, Alfred Hitchcock, Horrorový
festival, Deppka v kině, Tim Burton, Quentin
Tarantino, Simpsonovi, Monthy Python, Máj
– lásky čas a připravovaný Taneční festival.
Bohužel jsem všechny nenavštívila, ale i ten
střípek se dá pěkně popsat. Většinou mají
totiž stejný scénář. Záleží na domluvě správných lidí, tedy paní profesorky a provozovatele rosického kina, vybrání těch správných se nese, takže na každý festival přijde o koufilmů a sehnání spousty účastníků. S posled- sek víc lidí. Lidé přicházejí i podle žánrů festiní položkou jsou často problémy, ale pověst valu, třeba na Tima Burtona se přišlo podívat

Střípky z výstavy
vzpomínky Jiřiny Vykoukalové
... v obci mnoho spolků nebylo, byla to menší
obec a všechny akce pořádali hasiči – ukázky
cvičení, jak hasit požár (když hořelo, tak zahoukala siréna a každý běžel pomoct druhému, hasiči nasedli na stříkačku a jeli). Tenkrát
také pořádali různé společenské akce: pro ženáče „Hasičský bál“, v neděli odpoledne pro
svobodné „věneček“. Na sv. Martina pořádali
hody v krojích „bílácích“ a k tomu hrála kapela p. Čeňka Suchého ze Starého Lískovce, ta
rozveselila celou obec. To bývávalo velké nadšení, pekly se domácí dorty, trubičky, každý co
uměl – lidé dávali vajíčka, cukr, atd., protože
vše bylo ještě na potravinové lístky! Ale muži
brzy nechtěli v krojích chodit a ženy chu měly,
a tak vznikly „Babské hody“, a protože každá
bílák neměla, chodilo se v různých krojích. Ale
po čase tato nadšenost také upadla, ženy začaly chodit do práce, mnohé na směny a nebylo již tolik času.

Folklor

... zůstala chasa svobodných chlapců a děvčat,
kteří po generace začali udržovat tradici „Mladých hodů“ na sv. Jana Křtitele (24. června),
kterému je naše kaple zasvěcena.
Ženský kroj, zvaný bílák
Skládal se z 5 až 7 bílých, plátěných, škrobených sukní (vrchní sukně, bíle vyšívaná – štikovaná se ujala až počátkem 20. století – lépe
držela škrob). Bílé rukávce, barevná kordulka
– většinou brokátová, zdobená stuhami a prýmky.
Brokátový nebo hedvábný fěrtoch (zástěra).
Přes ramena se vázal velký, třícípý, bíle vyšívaný šátek, zvaný půlka. Bílé punčochy, černé
boty. Na hlavu se vyvazoval vídeňský šátek.
S nepatrnými obměnami se nosil v jihozápadní
oblasti od Brna: Ostopovice, Troubsko, Střelice, Bosonohy, Starý Lískovec, Bohunice, Žebětín.
		
#Připravila Mgr. Věra Janáková

jen pár lidí, kteří tohoto režiséra zbožňují, na
Deppce bylo kino skoro zaplněné. Na jednodenní festival se podíváte za 100 korun, u těch
dvoudenních to bude asi o trošku víc.
Obvykle se MFF koná v sobotu, někdy se objeví takový výkřik jako v pátek nebo čtvrtek.
Začne se pěkně po obědě a pokračuje do
pozdních nočních hodin nebo až do rána, ale
to jen pro ty, co to vydrží. Aby se celý den
nekoukalo jen na filmy, je vždycky připravena
nějaká zajímavá přednáška s hostem nebo
jiné oživení, na posledním festivale to bylo
představení našeho školního divadelního
kroužku.
Co se mě týče, nejvíce se mi líbil festival s názvem Deppka v kině. Tedy celé odpoledno
strávené s Johnnym Deppem.
Nejbližší festival se koná 19.–20. června. Bude
zaměřen na taneční filmy a je domluveno i vystoupení zastáveckého tanečního souboru
Mighty Shake. Více se o něm můžete dozvědět na stránkách rosického kina http://kino.
rosice.net/.
A já bych vás tímto srdečně chtěla pozvat, a
vidíte, jak u nás vládne kultura.
			
#Eliška Janečková

Park na ul. Osvobození
Nadace OKD podpořila částkou 130 000 Kč
projekt „Oživení parku na ul. Osvobození“. Co
je myšleno oživením? V současné době se jedná o plochy veřejné zeleně v samotném centru
obce, v těsné blízkosti bytových domů, vedle
obchodu a kousek od zastávky hromadné dopravy, tedy místo, kolem kterého se pohybuje
řada lidí, kteří by se rádi posadili do stínu stromů, zahráli si petanque nebo s dětmi kuličky
nebo si popovídali s přáteli.
Dne 17. února 2009 proběhlo tzv. komunitní
plánování pod vedení zkušeného moderátora z Nadace Partnerství. Komunitní plánování
je vlastně setkání občanů, kteří sami vymyslí
podstatu projektu – tedy definují, co by v parku sami chtěli, ve skupinách nakreslí náčrtek
a diskutují o něm. Snaží se argumenty podpořit svůj návrh a naopak oponovat návrhu, se
kterým nesouhlasí. To se povedlo i na našem
komunitním plánování, kde pracovalo několik
skupin, které závěrem formulovaly společné
závěry jako podklad pro zahradní architektku
Lucii Komendovou, která se specializuje na
přírodní a permakulturní zahrady. Ta zapracovala návrhy účastníků setkání do studie, která
byla předložena veřejnosti 26. 5. 2009. Kromě toho prověřila zdravotní stav všech dřevin
v parku a navrhla pěstební opatření. Současně
se spojila s výtvarníkem Gavlovským, který se
zabývá přírodními „herními“ prvky do parků,
což byl jeden ze zásadních požadavků při plánování – umístit v parku objekty, které budou
krášlit a současně se dají využít pro hru dětí.
Pan Gavlovský navrhl akustické prvky – zvukovody a nebo třeba obecní krmítko pro ptáčky. Projekt bude hotov do konce června a pak
bude následovat nejdůležitější část projektu
– samotná realizace, která se neobejde, a dotační podmínky to i požadují, bez vaší vydatné
pomoci.
#Zuzana Benešová, starostka obce

Den Země

dotační program

Dne 26. dubna proběhly na plácku na staré
dálnici v Ostopovicích oslavy ke Dni Země.
Den Země (22. 4.) je dnem projevu úcty lidí vůči prostředí, ve kterém žijí a které jim umožňuje
žít, je deklarací příslibu ochrany životního prostředí. První Den Země (Earth Day) uspořádali
američtí studenti 22. 4. 1970 na podporu přijetí
ekologických zákonů a navýšení rozpočtu na
ochranu životního prostředí. Pro dosažení trvale udržitelných podmínek na Zemi byl v rámci
Earth Day formulován tento program:
• zvýšit energetickou účinnost
• přejít na obnovitelné zdroje
• recyklovat materiály a odpady
• vyloučit používání chemikálií, které ničí ozónovou vrstvu
• omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a ke snižování její produktivity

Jak tedy jistě vidíte, byly v Ostopovicích oslavy
přesunuty na víkendové datum, to ale nijak nenarušilo průběh této akce. Jako hlavní lákadlo
byl uspořádán cyklistický závod o dvou tratích
různých délek – 7 km a 27 km. Vítězům závodu byly připraveny hodnotné ceny ve formě
kolových zámků, batohů, energy drinků apod.
V několika kategoriích se zúčastnilo mnoho občanů, mezi nimi i profesionální závodník Pavel
Padrnos. V závodě na 7 km se na prvním místě
umístil Martin Padrnos spolu s Tomášem Krej-

číkem, na druhém místě skončil Jan Polcar, na
třetím Jiří Sojka. V závodě na 27 km v kategorii
mužů se na prvním místě umístil Ondřej Tomašovič, na druhém Zdeněk Šmíd a na třetím Karel Neubauer. V kategorii žen se v závodě na
27 km na prvním místě umístila Andrea Padrnosová a na druhém Jana Padrnosová. Zvláštní
uznání si zaslouží nejmladší účastník závodu
pětiletý Daneček Tureček spolu s nejstarším
účastníkem Aloisem Čížkem.
Pro ostatní nezávodící část návštěvníků byl
připraven stánek s občerstvením, ve kterém
prezentovalo občanské sdružení Nad Šelší studii přírodního parku Nad Šelší. Svůj stánek tu
měl i projekt Zelená úsporám, jehož prezentaci
finančně podpořil SFŽP. Po celou dobu trvání
akce zde pan místostarosta a paní starostka
informovali o programu. Pro děti připravilo mateřské centrum řadu programů a soutěží, včetně např. malování obrázků na téma „Já a kolo“.
Tento malý ateliér mezi stromy vedly teta Irena
a Petra a brzy byl vyzdoben množstvím krásných obrázků. Uspořádán byl i turnaj ve cvrnkání kuliček. Další z aktivit byl stánek tvořivé
dílny Dobromysl, kde se v souladu s oslavami
Dne Země malovalo na různé přírodní materiály. Kamení, mušličky ani šišky nebyly výjimkou.
Toto vše probíhalo pod vedením instruktorek
Radky a Magdy. Pro odvážnější bylo připraveno
lanové centrum, které sestavili zkušení horolezci Jirka a Ondra, a zejména děti byly z lanových
drah doslova nadšené.
V článku již bylo zmíněno, že oslavy Dne Země
v Ostopovicích byly podpořeny jako součást
propagace projektu Zelená úsporám. Co to ale
vlastně je? Cílem tohoto programu je podpořit
opatření realizovaná v obytných budovách, která povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak k nastartování dlouhodobého progresivního trendu, ale i snížení lokálního
znečištění, snížení potřeby primárních zdrojů
energie, zvýšení výroby tepla z obnovitelných
zdrojů energie a mnoho dalších.

Mgr. Petr Juráček –
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se Vám představil jako nový
ředitel vaší a te už i mé mateřské a základní
školy.
Jmenuji se Petr Juráček a bydlím v sousedních
Bosonohách. Je mi 28 let. Vystudoval jsem
Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně, obor Učitelství 1. st. ZŠ. V roce 2004
jsem nastoupil do ZŠ Troubsko, ve které budu
učit do června tohoto roku, a od července nastupuji k vám. Mimo své zaměstnání mám řadu
zálib a z nich vyplývajících povinností. Jsem
člen zastupitelstva v Bosonohách a zároveň
pomáhám organizovat kulturní a sportovní akce nejen v Bosonohách. Rád běhám a jezdím
na kole, hraji v divadelním spolku Křemílek
a Křemen, zajímám se o historii a lidové tradice. Jsem hrdý na svůj kraj a tento pocit se
snažím upevnit i u svých žáků.
Byl jsem doporučen konkurzní komisí a poté
vybrán vaší radou k výkonu funkce ředitele. Vážím si důvěry, kterou představitelé vaší obce ve
mně vložili, a nechci je a vás zklamat. Byl jsem
vybrán na základě svých zkušeností, vědo-

Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie (výměna neekologických
kotlů na kotle např. na dřevo, pelety apod.), ale
také na investice do energetických úspor při

rekonstrukcích i v novostavbách. V programu
bude podpořeno kvalitní zateplování rodinných
domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní
kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto nízkoenergetických novostaveb
a také nová výstavba v pasivním energetickém
standardu. Jedná se o největší ekologický dotační program v naší historii. Domácnosti dnes
vydávají za energie téměř třetinu svých ročních
výdajů, to se může změnit. Navíc by důsledná
výměna kotlů za nízkoemisní měla i blahodárný
vliv na kvalitu ovzduší v naší obci.
Podpora je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány po celou dobu trvání projektu
(tj. od 1. 4. 2009 do 31. 12. 2012) a administrací programu je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Příjem žádostí o podporu byl
zahájen právě na Den Země, tedy 22. 4. 2009.
Požádat o dotaci je možné na krajských pracovištích SFŽP nebo ve vybraných bankách.
Bližší informace: http://www.zelenausporam.cz
nebo na infolince 800 260 500.
#Irena Badalová

nový ředitel naší školy

mostí, ale i na základě mé představy o dalším
směřování vaší školky a školy. Je zřejmé, že zatím nevím a neznám mnohé věci, které v Ostopovicích fungují,
a rozhodně mi
seznámení chvíli
potrvá. V rámci
své
koncepce
jsem však vašim
zástupcům nabídl svůj postoj
a názory, které
dle mého platí
ve školství všeobecně, a já si za
nimi stojím.
Myslím si, že je správné, abych vám hned na
začátku své působnosti představil své zásady
a postupy, na kterých se budu snažit společně
s personálem školky, školy, ale i s vámi domluvit, spolupracovat a nadále je rozvíjet.
1. Domnívám se, že školství stejně jako společnost se neustále vyvíjí. Škola by měla komunikovat se společností a reagovat na její potřeby.

Absolvent naší školy by měl být takový, jakého
naše společnost potřebuje.
2. Rád bych, aby vztahy mezi žáky, učiteli, personálem školy, rodiči a veřejností byly partnerské.
3. Chci otevřít školu. Škola je srdce společnosti a společnost je srdce školy. Je jasné, že
výchova našich dětí pouze v hodinách není
dostačující. Myslím si, že škola společně s rodiči a veřejností by měla nabídnout možnosti
volnočasových aktivit, které budou úzce navazovat na návyky a kompetence žáka získané
v rodině a ve vyučování. Škola by se měla stát
opravdovým centrem nejen pro volnočasové
aktivity dětí a široké veřejnosti, ale i místem
setkávání a porozumění.
4. Budu se snažit klást důraz na region, vztahy
mezi lidmi, hrdost a radost ze své obce. Výuka dle mého pojetí musí být úzce provázána
s činnostmi, praktickými ukázkami a s důrazem na závislost člověka na přírodě.
Přeji vám všem příjemné prožití letních měsíců
a budu se těšit na setkávání s vámi v příštím
školním roce.
#Mgr. Petr Juráček
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci při koupi nového.
Více informací na www.elektrowin.cz

P o m á h át e r e c y k l o vat ?
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů – od
nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když některý z nich doslouží,
nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější,
výkonnější a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že
14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej
odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá
elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje
doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že zatímco
v roce 2006 obyvatelé považovali své znalosti,
jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat,
za nedostatečné, v roce 2008 již 68 % obyvatel
pokládá své znalosti za dobré, pouze 11 % připustilo, že o tom neví vůbec nic.

Chráníte životní prostředí a suroviny!

Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se
s odevzdaným vysloužilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele,
ale kolektivního systému zajišujícího zpětný
odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové

výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti
provozující technologie na zpracování elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat technologie na
nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady
na zdraví lidí a životní prostředí.

využití odpadu z nich a zpracovatelských firem.
Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé
Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých
elektrospotřebičů, které musí každý členský
stát EU vybrat ročně na každého obyvatele,
existují i kvóty na množství druhotných surovin
získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit vlastně
jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče staršího data
výroby některé nebezpečné látky, se kterými
umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.
Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje

Dalším důležitým aspektem je dosažení takové
výtěžnosti využitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo
možné dosáhnout kvót stanovených zákonem
o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné
k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech
opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu
jejich odstranění.

Hurá, máme zlato!
V sobotu 30. května odehrálo družstvo ml. žáků poslední turnaj Jihomoravského oblastního
přeboru v národní házené v této sezóně. Za
chladného a deštivého počasí se nám podařilo
vybojovat 1. místo v Jihomoravském oblastním
přeboru a zajistili jsme si postup na mistrovství
republiky do Mostu.
Za celou sezónu do tohoto turnaje odehrála
všechna mužstva 147 zápasů a přesto až tento turnaj rozhodl o pořadí na prvních místech.
Rozdíl mezi prvním a třetím místem byly pouhé
2 body.
Na začátku turnaje mělo naše družstvo slabší soupeře, které jsme jednoznačně porazili.
Před obědem na nás ale čekal tým Veselí nad
Moravou. S tímto protivníkem máme vždy velké problémy. Ve strhujícím a hodně nervózním
utkání se nám podařilo vybojovat remízu a tím
si pojistit 2. místo. Chtěli jsme ale víc.
Už 167 odehraných zápasů a stále není rozhodnuto o vítězi přeboru. Náš největší soupeř
v boji o 1. místo nás teprve čekal. Poslední zápas přeboru a proti nám Draken Brno „A“.
Před utkáním se trochu zlepšilo počasí, i sluníčko občas vykouklo. Přišlo nás podpořit i hodně
diváků, ale to nejtěžší čekalo na nás.

Jihomoravský oblastní přebor

Soupeř hned od začátku nasadil osobní obranu na nejlepšího střelce Jihomoravského kraje
Tomáše Krejčíka. Náš útok to ale nerozhodilo. Soupeř byl překvapený téměř bezchybnou
střelbou Davida Rejdy i Matěje Krejčíka, kteří
Toma zastoupili. A naše obrana? Pod vedením nejlepšího obránce v kraji Martina Padrnose na beku, Kryštofa Lebedy a Jirky Sojky
na křídlech a s Jakubem Fantou v brance si
zaslouží tu největší pochvalu. Podařilo se jim
sebrat soupeři dost balónů na to, abychom si
udržovali od začátku náskok dvou, tří branek
a utkání dovedli do vítězného konce 14:11 a vybojovali vytoužené zlaté medaile.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit,
skvěle fandili a věnovali nám i různé dary, jak
pro vítěze, tak pro obdarování ostatních družstev
při vyhlašování výsledků. Myslím si, že i přes
nepřízeň počasí se nám podařilo uspořádat
pěkný turnaj, který se líbil jak divákům, tak
hráčům. Další zkouška nás čeká od 19. do 21.
června na mistrovství republiky v Mostě. Věřím, že neuděláme ostopovické házené ostudu
a budeme dobře reprezentovat jak obec, tak
celý Jihomoravský kraj.
Naši vyhlášení nejlepší hráči:
Tomáš Krejčík – nejlepší střelec
Martin Padrnos – nejlepší obránce

Konečná tabulka JMOP
1. TJ Sokol Ostopovice

48

40

2

6

2. Draken Brno „ A“

48

3. SK Veselí nad Moravou

48

4. Draken Brno „B“

395 : 218

82

39

2

38

2

7

552 : 213

80

8

436 : 206

78

48

19

3

26

247 : 326

41

5. TJ Sokol Vracov

48

12

2

34

185 : 342

26

6. 1. NH BRNO

48

7

1

40

58 : 286

15

7. KNH Moravská Slavia Brno

18

6

2

40

105 : 387

14

5

Obyčejná kopřiva
8

Spousta vitamínů a minerálů, které draze kupujeme v lékárně, vám
možná roste zadarmo pod okny
nebo na nejbližší louce. Mezi takovéto rostliny patří kopřiva. Ač je
tato rostlina všeobecně známá, je
dosud nedoceněná. V dřívějších
dobách se více využívalo dobrých léčebných vlastností kopřiv.
Kopřiva měla odjakživa nejvšestrannější využití ze všech bylin.
Mladé kopřivy jsou bohaté na
vitamíny a minerály. Mají vysoký
obsah vitamínu C, obsahují třísloviny, kyselinu mravenčí, křemičitou a velké množství chlorofylu.

Program hodů v Ostopovicích
ve dnech 19. –21. 6 . 20 0 9
Pátek

19. 6. 2009 ve 20 hod.
Předhodová zábava
hraje hudební skupina ŠOK / vstupné 70,- Kč

Sobota 20. 6. 2009 v 17 hod.
Stavění máje

Neděle 21. 6. 2009

v 9 hod.
Mše svatá u kapličky

•

ve 14. hod.
průvod stárků od sokolovny

•

od 16.30 hod.
předtančení stárků / vstupné 20,- Kč

•

ve 20 hod.
Večerní hodová zábava
k tanci i poslechu hraje PETROVANKA / vstupné
70,- Kč

Na kopřivy působí močopudně,
odstraňuje z těla škodlivé látky, hojí
žaludeční vředy, posiluje nervy, tiší
astmatické záchvaty a žlučníkové
koliky, zvyšuje sekreci mateřského
mléka. V minulosti se při revmatismu nebo ischiasu šlehalo bolestivé místo kopřivami. Je to nejlepší
rostlina na pročištění krve.
Kopřiva měla v minulosti i jiné využití. V dobách, kdy lidé neznali
ledničky, prodlužovali trvanlivost
masa a másla tak, že je balili do
kopřiv. Než naši předkové poznali
len, používali k výrobě příze stonky z kopřiv. V našich podmínkách
rostou dva druhy kopřiv, a to kopřiva žahavka roční a kopřiva dvoudomá, což znamená, že má samčí
a samičí květy na různých jedincích. Oba druhy kopřiv mají stejný
léčebný účinek, takže vůbec nebude vadit, když si je popletete.
Určitě i takový „plevel“, jako je
kopřiva, se dá dobře zužitkovat
a zaslouží si víc pozornosti.
#František Franc
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Místem hodových oslav je areál sokolovny, kde
budou i pouové atrakce pro děti.
Těší se na Vás pořadatelé a stárci!

V ý le t n a b aŤ ů v k a n á l
V sobotu dopoledne 6. června v 10 hodin vyjel autobus z Ostopovic směr Veselí nad Moravou. Podmračená obloha a chladné počasí nás provázelo až do
cíle naší cesty. Asi o půl dvanácté jsme dojeli na místo, a protože byl ještě čas, každý si udělal vlastní program. Někdo zůstal v přístavišti, jiní odešli do města

plavebními komorami je v současnosti splavná od
Otrokovic až k Rohatci, ale do budoucna se počítá s jejím rozšířením až do Kroměříže a Hodonína.
Baův plavební kanál byl původně určený k dopravě
lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. Dnes
je využíván k rekreačním účelům a v letních měsících
od května do září můžete využít skupinové rekreační
plavby kanálem nebo si můžete vypůjčit lo a zvolit
svůj vlastní program. Cesta vede romantickou lužní
přírodou, poznáte ptačí rezervace, slovácké víno,
vinné sklepy, historická města, naučné stezky i ojedinělé technické památky. Navíc se nabízí možnost
spojit plavbu s cyklistikou, a tak svůj pobyt můžete
doplnit cyklistickým výletem do Bílých Karpat nebo
Chřibů a návštěvou chráněných přírodních lokalit.
Na mnoha místech po trase Baova kanálu jsou půjčovny motorových lodí, výletních turistických prámů,
kánoí a kol.
Kolem Baova kanálu se nalézají významné archeologické lokality, historická města, technické památky
i památky lidové architektury.

na oběd nebo se procházeli zámeckým parkem. Ve
13 hodin jsme nastoupili na lo a vypluli směrem na
Uherský Ostroh. Někteří účastníci si vybrali místo nahoře, zvláště děti, jiní zůstali dole, kde bylo k dispozici
i malé občerstvení. Proplouvali jsme dvěma komorami zvanými zdymadla. U druhé komory, která se
naplnila vodou až do výše 1,80 m, se zvedl celý most
a my jsme pod ním propluli.
Průvodce nás informoval o zajímavostech v krajině
kolem kanálu a také odpovídal na naše dotazy. Po
celou cestu lodí nám svítilo sluníčko, takže jsme si
to pěkně užili. Plavba zpět do přístavu utekla až příliš
rychle, stejně jako cesta domů do Ostopovic. Všichni
se už těšíme na další zajímavé výlety.
#Marcela Liptáková
BaŤův kanál
Baův kanál nabízí atraktivní a netradiční možnost,
jak poznat kraj kolem řeky Moravy od hanáckých
Atén – Kroměříže až po Hodonín. Délka Baova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 60 km, z čehož 26 km vede korytem řeky Moravy
a zbytek umělým průplavem.
Tato historická vodní cesta s třinácti funkčními

Do následujících let je plánováno splavnění Baova
kanálu do zdrže jezu Hodonín a splavnění severním
směrem do Kroměříže. Novým posláním vodní cesty Baův kanál, prodloužené na souvisle splavný úsek
Kroměříž – Hodonín o celkové délce cca 76 km, je vytvořit páteř pro turisticky využívanou oblast Slovácko.
Pramen: www.batacanal.cz

