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KDO ROZHODNE, CO BUDE NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE?
Každého většinou zajímá, jestli se bude vedle jeho
rodinného domku stavět velká silnice, nebo co se plánuje s parkem nebo lesíkem, do kterého rád chodí na
vycházky. O tyto věci se mnozí z nás začnou zajímat,
až když na trávě zastaví bagr nebo přijedou první auta
s betonem. A to už bývá bohužel velmi pozdě.
Co z toho pro vás vyplývá? Zajímejte se o svoje okolí
včas!
Právě územní plánování je jedním z důležitých okamžiků, kdy lze ještě ovlivnit vzhled vašeho bezprostředního okolí. Proto je velmi důležité, aby se k záměrům,
které chystají ministerstva a kraj, vyjádřilo co nejvíc z vás – občanů, jejichž životní prostředí může být
ohroženo, nebo dokonce trvale znehodnoceno.
Máme několik úrovní územního plánování:
• Politiku územního rozvoje pro celou Českou
republiku
• Zásady územního rozvoje pro každý kraj
• Územní plány obcí
• Regulační plány (upravují část území obce)
Zásadní je pro nás zejména Politika územního rozvoje
(dále jen „Politika“) a Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „Zásady“). Všechny záměry, které budou v těchto dokumentech schváleny,
budou závazné i pro územní plány obcí. Takže např.
rychlostní komunikace/dálnice, přehrady, atomové elektrárny či úložiště jaderného odpadu, které se v těchto
dokumentech objeví, se stanou závaznými i pro územní plány dotčených obcí.
V současné době je na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR dostupný návrh Politiky
(www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008), ke
kterému každý z vás může do 25. 9. 2008 uplatnit připomínky. Naší obce Ostopovice se nejvíc týká hrozba
výstavby dalších rychlostních komunikací, jako je R52
a R43. Do schránky vám byl doručen letáček „Řekněte

NE rychlostní silnici R52 na Mikulov“. Ekologický právní servis ve spolupráci s obcí pro vás připravil možnost
připomínkovat Politiku přes sms, aby vám maximálně
ulehčil možnost dát slyšet vaše připomínky. Stejnou
možnost máte i v případě R43 přes Bystrc a tedy jejího vyústění v Troubsku, na které navazuje nás nejvíce
ohrožující JZ tangenta – spojnice mezi R52 a R43, tedy
rychlostní silnice plánovaná v těsné blízkosti naší obce, která by nám odřízla přístup do krajiny a naše obec
by byla ze všech stran obehnána silnicemi. Takže nezapomeňte, že do 25. 9. 2008 můžete uplatnit své připomínky na e-mail: hajlud@mmr.cz nebo je zaslat na
Ministerstvo pro místní rozvoj či využít velmi jednoduše svůj mobilní telefon a zaslat sms připomínku (viz
letáky na straně 5).
Současně Jihomoravský kraj pořizuje Zásady. Nyní se
zpracovává územní studie, která má za úkol prověřit
dopravní situaci jihozápadně od města Brna, tedy v naší
obci a okolních obcích. Ta bude podkladem pro samotné Zásady a pracuje jak s variantou s JZ tangentou, tak bez ní. Na základě projednávání této studie
jsem se spojila se starostkami a starosty okolních obcí
a již jsme se několikrát sešli na našem obecním úřadu.
Společně budeme vystupovat proti zanesení JZ tangenty do Zásad. Pokud by se tam totiž objevila, pak
je jen krůček k její samotné realizaci, která by byla pro
naši obec skutečnou katastrofou.
Bohužel stávající politické vedení kraje tangentu velmi
razantně prosazuje a ve volební kampani slibuje její
prosazení a realizaci stejně jako realizaci R43 přes
Bystrc a R52 přes Mikulov. Slibuje si od ní zřejmě řešení problémů s dopravou v městě Brně, ale její dopady
na další, již tak dopravou postižené obce, příliš neřeší. I vy musíte říci, že tangentu nechcete!!
#Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

Kulturní komise Zastupitelstva obce Ostopovice Vás srdečně zve na znovuoživení tradice:

PROGRAM

VÁCLAVSKÉ ŽENÁČSKÉ HODY

27.

ZÁŘÍ

2008

Celým hodovým dnem nás
bude provázet dechová
kapela „Kunštát“.

10.00 hod. zvaní na hody
v doprovodu dechové kapely
14.00 hod. průvod stárků
od sokolovny

17.00 hod. vystoupení stárků
na sokolovně
20.00 hod. taneční hodová
zábava
Těší se pořadatelé

Z činnosti
ZO Českého svazu chovatelů

2

Základní organizace svazu chovatelů Ostopovice má v současné
době 22 členů, a to nejen z Ostopovic, ale i z Nebovid, Střelic,
Troubska, Moravan a z Brna.
Letošní rok byl volební, předsedou zůstává přítel Jaroslav
Trávníček, členy výboru jsou Petr
Peloušek, Stanislav Šmíd, Marie
Dudová, Václav Duda, Petr Krajpl,
Petr Machálek a Jan Šmídek.
V měsíci květnu jsme provedli
v obci sběr železného šrotu a rovněž v květnu jsme uspořádali pro
členy a příznivce zájezd na zámek
Ohrada v jižních Čechách s přilehlou zoologickou zahradou.
Cestou jsme navštívili i Telč, kde
probíhal jarní folklorní festival.

VÝPIS USNESENÍ ZE Z ASEDÁNÍ Z ASTUPITELST VA OBCE
VÝPIS USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE, KONANÉHO DNE 24. 6. 2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce J. Matýška a J. Kubíčka.
• navržený a doplněný program zasedání zastupitelstva.

důchodu na konci školního roku 2008/2009 a dohodu mezi ředitelkou a pedagogy o jejich setrvání v příspěvkové organizaci. Jak ředitelka, tak obě vedoucí,
paní Bláhová (vedoucí MŠ) a paní Balážová (vedoucí
ŠJ), jsou osobně odpovědné za vyřešení konfliktů
a zavazují se, že se zasadí o to, aby se konflikty na
pracovišti neopakovaly.
• projednání připomínky paní Žilkové k zápisu z jedZastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí nání zastupitelstva ze dne 27. 5. 2008.
• složení slibu zastupitelky Evy Badalové podle § 69
#Zapsala:
odst. 3 zákona o obcích.
Ing. Radka Švihálková
• odchod ředitelky PaedDr. Stanislavy Houzarové do

VÝPIS USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE, KONANÉHO DNE 17. 7. 2008
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce E. Badalovou a L. Dobšíka.
• navržený program zasedání zastupitelstva s vynecháním bodu 6.
• variantu A Studie zklidnění silnice III/15270 přes
obec Ostopovice od projektantů ing. Adolfa Jebavého a ing. Rostislava Košála.
• pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce Ostopovice a žádá pořizovatele o její pořízení.
• původní rozpočtové opatření č. 2/2008.
• zadání Územní studie nad Vývozem a žádá pořizovatele o její zhotovení.
• pořízení „Studie intenzity dopravy vzhledem k Br-

I N F O R M A C E
KOLAUDACE KANALIZACE A KOMUNIKACE
V červenci a srpnu proběhly kolaudace nové kanalizace na ul. U Kaple, B. Němcové a v ul. Uzavřená
jsme ještě navíc zkolaudovali novou krásnou komunikaci.

Na 20. a 21. září připravujeme
tradiční již 41. výstavu zvířectva. Tyto výstavy se staly tradicí
a jsou považovány odborníky za
nejlepší na Brněnsku. Loni bylo
vystaveno 200 králíků, 191 holubů,
152 kusů drůbeže a 130 kusů exotů, 30 ušlechtilých morčat a pro
zpestření pro děti 2 kozy domácí.
Výstavu navštívilo 710 platících
návštěvníků a nejméně 500 dětí
a mládeže do 15 roků, kteří mají
vstup zdarma. Pro všechny je připraveno dobré občerstvení (mimo
jiné uzená cigára, burčák) a bohatá tombola. Tato akce je již dávno
i společenskou událostí pro široké
okolí a v Ostopovicích snad nejnavštěvovanější. Její uspořádání
je možné díky pomoci zastupitelstva obce, kterému za tuto podporu upřímně děkujeme.
Tímto také srdečně zveme na 20.
a 21. září všechny naše občany
a všechny školáky a mládež, aby
si přišli vystavená zvířata prohlédnout a v případě zájmu si některé
pro sebe pořídit.
#Za ZO ČSCH Václav Duda

REKONSTRUKCE VODOVODU A STAVBA CHODNÍKU NA UL. LÍPOVÁ
V současné době probíhá poslední potřebné správní
řízení, tj. stavební řízení chodníku na ul. Lípová. Poté
bude provedeno výběrové řízení na technický dozor
stavby a výběrové řízení na dodavatele stavby.
AUTOMATIZACE KNIHOVNÍHO FONDU
Obec Ostopovice získala dotaci od Ministerstva kultury ČR na automatizaci knihovního fondu, tj. uložení
všech publikací v naší knihovně do elektronické databáze, která bude přístupná nejen v knihovně, ale
i přes webové stránky obce, takže se velmi jednoduše dozvíte, které publikace v knihovně máme a zda
jsou dostupné či právě vypůjčené.

něnské aglomeraci“ u ZO ČSOP Veronica v částce
20.000 Kč.
• zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 73/10 v k.ú.
Ostopovice.
• zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1491/36
v k.ú. Ostopovice.
• odměny zastupitelů dle pozměněné tabulky.
Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje
• pozměněné rozpočtové opatření č. 2/2008.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 19. 5., 2. 6.,
16. 6. a 30. 6. 2008.
#Zapsala:
Ing. Radka Švihálková

Z OBCE
konstrukce MŠ a ZŠ.
NOVĚ TŘÍDÍME BATERIE
Pro Váš lepší komfort a ochranu přírody nově třídíme přenosné baterie (jakékoliv baterie, knoflíkové
články, napájecí sady nebo akumulátory, které jsou
hermeticky uzavřeny, mohou být ručně přenášeny
a nejsou ani průmyslovou baterií či akumulátorem,
ani automobilovou baterií či akumulátorem). Baterie
a akumulátory můžete nosit do sběrného dvora nebo velmi jednoduše do malých zelených krabic, které budou umístěny v budově OÚ, ve školce, v budově
knihovny či ve Smíšence.
#Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

SLUŽBY
Na obecním úřadě lze využít služeb kopírování:
formát A4: 2,- Kč, oboustranně 3,- Kč,
formát A3: 3,- Kč, oboustranně 5,- Kč.

RENOVACE LAVIČEK A PRVKŮ NA DĚTSKÉM Lze využít také služeb legalizace a vidimace, neboli
ověřování podpisů: 30,- Kč za jeden podpis
HŘIŠTI
Obec má v rámci výkonu obecně prospěšných prací a ověřování listin: 30,- Kč za jednu stranu.
#Ing. Radka Švihálková
zajištěn zdarma nátěr laviček a prvků dětského hřiště. Hřiště bude ještě hezčí a barevnější.
LAVIČKY NA BOSONOŽSKOU
Na podzim budou do aleje na Bosonožské, kterou MATEŘSKÉ CENTRUM OSTOPOVICE, o.s.
jsme na jaře krásně vyčistili, umístěny zatím 4 kusy Zahájení sezóny 2008/2009 se uskuteční
ve středu 17. 9. 2008 od 9.00 do 11.00 a odpoledne
laviček typu Bobrava.
od 16.00 do 18.00 h.
Podrobnější informace se dozvíte osobně, nebo nás
REKONSTRUKCE MŠ A ZŠ OSTOPOVICE
Připravili jsme kompletní zadávací podmínky pro kontaktujte na tel.: 724 790 595.
rekonstrukci MŠ a ZŠ Ostopovice a na podzim proTěšíme se na Vás
běhne výběrové řízení na zpracovatele projektu re-

N á r o d n í h á z e n á nabírá na síle
Soutěžní ročník 2007–2008 byl
pro ostopovickou házenou jeden
z nejúspěšnějších za poslední
roky. V soutěžích jihomoravského
oblastního přeboru hrála družstva
mladších a starších žáků a mužů.
Mladší žáci, vedení P. Pazourkem,
P. Slezákem a Vl. Čížkem skončili na 4. místě a Tomáš Krejčík byl
nejlepším střelcem soutěže se 174
brankami.
Starší žáci pod vedením P. Krejčíka
a R. Krapky vyhráli krajský přebor
bez jediné porážky a na mistrovství
republiky obsadili 4. místo. Naděje
na medailové umístění se rozplynula až v posledním utkání s Nezvěsticemi, které skončilo 13 : 13
a k medaili stačilo proměnit šanci
v posledních vteřinách utkání.
Žáci dosáhli i individuálních ocenění, kdy Michal Šimčík byl vyhlášen
nejlepším brankářem a obránce
Vojtěch Krupka a útočník Jaroslav
Pokorný skončili druzí.
Družstvo mužů po 3 letech v krajském přeboru tuto soutěž vyhrálo

navázat na dřívější úspěchy.
V červenci byl uspořádán tradiční
letní tábor pro nejmladší hráče,
tentokrát v Zásece u Velkého Meziříčí, kterého se zúčastnilo 30 dětí
a 10 vedoucích. Zaměření bylo

šiřujeme počet družstev. Soutěž
budou hrát mladší a starší žáci, dorostenci a muži a mimo soutěž bude přípravka pro předškolní děti.
Oddíl národní házené zahajuje
v letošním roce házenkářskou pří-

tradičně na sportovní hry a utužení kolektivu. K těmto úspěchům je
třeba zmínit rozšiřující se trenérskou základnu a navázání spolupráce s dalšími partnery, kteří
zajišují finanční chod oddílu.
V letních měsících se daří realizovat další velký sen všech hráčů

pravku pro dívky a hochy od čtyř
let. Pokud máte doma nějakého
caparta, neváhejte ho přivést na
místní hřiště. Scházíme se každé
úterý v 17.00 hod.
Formou míčových her, soutěží,
výletů do lesa bychom chtěli děti naučit lásce ke sportu, protože

HR ÁT K Y

s češtinou

Náš mateřský jazyk je nejenom
velmi krásný a bohatý, ale díky
své rozmanitosti se občas setkáváme i s úsměvnými útvary, jako
je třeba věta nebo dokonce povídka, kde všechna slova začínají
stejným písmenem. Anebo takové
zvláštnosti, jako je opakování hlásek nebo dvojice stejných písmen
několikrát po sobě. Chceme-li vymyslet až čtverné opakování, musíme si s tou češtinou skutečně
pohrát, ale výsledek stojí za to.
Už z první třídy si připomeneme
větu MÁMA MÁ MAso. Při projíždění Lelekovicemi mě napadá:
Marek zahrál na ukuLELE LELEkovickým dětem. Pěstitelé lilií
konstatují: PřikryLI-LI LILIi, tak v
zimě nezmrzne. A něco ze zdravotnictví: ProsTATA, TA TAké patří
mezi nemoci stáří. Anebo velmi
jednoduše: ZazpívaLA LALALA.
Lze ovšem sestavit i poněkud
kostrbatý příběh o jedné rodině: Máma má maso, ale chybí jí
ovoce. Kup broskve ve Veverské
Bítýšce, volá na Ivetku. Ivetka má
sourozence Karla a Simonu, ale
nesnese se se sestrou. I když ji
často pobízí: vem si Sisi Simono! Karel zase na letišti třese se
se sedmi kamarády, aby letadlo
nespadlo. Táta, ten často přijímá
návštěvy, a tak není divu, že toho
hosta táta taky zná. Ještě máme
mlsná zvířata. Mléko vypije naše
kočka Čiči či čilý kocour Macík.
Ten zbaští i myš, která leze ze zezelenalého proutí. Loučím se, zde
moje tlapa, papá, Pavel.
#Pavel Hudec

N e j e ko l o g i č t ě j š í
počin

a postoupilo do II. ligy. Rozhodující
utkání s Moravskou Slávií Brno se
odehrálo na našem hřišti. Ve velmi kvalitním utkání a ve výborné
atmosféře výsledek 17 : 17 stačil
díky lepšímu poměru vzájemných
zápasů k vítězství v soutěži. Naše družstvo kontrolovalo průběh
utkání, udržovalo si 2 až 3 brankový náskok, o který v závěru přišlo,
a brankou z pokutového hodu v
nastaveném čase naopak srovnalo skóre. Zbyněk Tomašovič byl
nejlepším střelcem soutěže s 96
brankami.
Družstvo, které připravuje Ivo Indra
a Petr Vlach, se podařilo v loňském
roce vhodně doplnit, při svém mládí má velkou perspektivu a může

a funkcionářů – umělý povrch na
hřišti. Hřiště pro národní házenou
bude mít pro novou soutěž povrch
z umělé trávy a nové oplocení za
brankou, na vedlejší ploše vyroste nové víceúčelové hřiště na
tenis, volejbal a basketbal, také
s umělou trávou. Celá akce bude
dokončena do konce září a měla
by podstatně zlepšit podmínky jak
pro házenou, tak i pro všechny zájemce o sport v naší obci.
Možnosti pronájmu a využívání
sportoviš budou uvedeny jak na
nástěnce oddílu, tak na www. tjsokolostopovice.cz, kde jsou také
veškeré výsledky družstev a novinky z činnosti oddílu.
Do nového soutěžního ročníku roz-

co si budeme povídat, v současné
počítačové době mají málo přirozeného pohybu. Přij te, těšíme se
na Vás.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny chlapce se zájmem o pohyb,
aby rozšířili naše družstva, a diváky, aby nás přišli povzbudit.
Pokud by měl někdo ze spoluobčanů možnost přispět na naši činnost
jakoukoliv formou, rádi to přivítáme. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem hráčům, trenérům a funkcionářům za dosažené výsledky, za
čas věnovaný tomuto sportu a také
obecnímu úřadu a dalším partnerům za podporu a spolupráci.
#Petr Vlach, předseda oddílu NH

V červnu 2008 se žáci nynějšího 3.
a 4. ročníku zúčastnili ekologické
výtvarné soutěže o „Nejekologičtější počin na výletě či dovolené“,
kterou ve své kategorii vyhráli.
Žáci svými kresbami prezentovali
školu v přírodě, která se uskutečnila v dubnu v Beskydech. S vítěznými kresbami jste se mohli setkat
na webové adrese www.velehrad.
cz, o které jste byli v červnu informováni na kabelu naší obce.
Máme velkou radost, že se nám
podařilo uspět právě v takovéto prestižní soutěži. Děti vyhrály
drobnosti, jako jsou časopisy
ekologického sdružení Veronica,
plakáty o ochraně přírody, samolepky, ale také hodnotnější ceny,
kterými jsou návštěva Parlamentu České republiky pod záštitou
Kateřiny Jacques a celodenní
program v ekologickém centru
Sluňákov na Olomoucku.
#Mgr. Silvie Páčová, učitelka ZŠ
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Fotopříběh z Ostopovic
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• Zdá se, že horkovzdušný balon se chystá přistát na ploché střeše žlutého domu.
Tedy poněkud nezvyklá forma návštěvy ...
• Nenadálý závan větru však mění úmysly
posádky ... • A balon začíná kličkovat mezi vysokými stromy ... • Jenom doufejme,
že se mu podaří vyhnout věži naší kaple.
To se naštěstí zdařilo a posádka se může
radovat. • Te už je nebezpečí opravdu
zažehnáno ... • Ale co to? Balon prudce
ztrácí výšku, olízne střechy dvou domů ...
• ... a bezpečně přistává na pevné zemi.
#Pavel Hudec

Kompostovací d í l n a • 2 8 . č e r v n a 2 0 0 8
V sobotu 28. června 2008 se v areálu MŠ a ZŠ
Ostopovice uskutečnila kompostovací dílna.
Pro každého, kdo si chtěl vyrobit kompostér,
bylo přichystáno dřevo a šikovní dobrovolníci,
kteří mu s jeho výrobou pomohli. Vzniklo tak
7 velkých a fešáckých kompostérů, které si
každý mohl odnést domů. Jeden jsme vyrobili i pro školu a školku. Navíc si každý mohl
odnést spoustu zajímavých materiálů a zeptat se na postupy při kompostování. Pro děti
byl nachystán program, soutěže i sladké odměny. Akci bychom rádi zopakovali na podzim 2008.
Závěrem bych chtěla velmi poděkovat panu
Vilámovi (firma SPOMAT) za poskytnutý spojovací materiál na kompostéry a za zapůjčení
nářadí. Velmi oceňuji, že i se zlomenou nohou se akce zúčastnil a podpořil nás. Dále
bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům
z Hnutí Duha, kteří celou akci zdarma nachystali a zrealizovali. Děkujeme.
#Mgr. Zuzana Benešová, starostka obce

VZNIK

S A M O S TAT N É H O Č E S KO S LO V E N S K A

„Národní výbor posílá Vám tento vzkaz! Lide
československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního
dne v řadu samostatných kulturních států světa.
Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu
československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu
Tvého státu…“
Tyto věty obsahovalo prohlášení Národního
výboru ze dne 28. října 1918. Co tomuto prohlášení předcházelo?
Česká společnost nepřijala rakouský stát za
svůj ani dříve, těžko to mohla udělat v době,
kdy jí nabízel jen perspektivu války. Byl uzavřen parlament, demokratická práva byla omezena a na řízení státu získávalo stále větší vliv
armádní velení. Zdálo se, že v duchu, teoreticky, se s Rakouskem rozešel už kdekdo, ve
skutečnosti našel odvahu k tomuto kroku jen
jediný muž – Tomáš Garrigue Masaryk. V prosinci 1914 se odebral do emigrace. Masarykovo postavení zpočátku vypadalo beznadějně.
Jediné, na co se mohl spolehnout doma, byl
jen úzký kroužek příznivců pod vedením Edvarda Beneše, kteří vytvořili tajnou organizaci, již
nazvali Mafie. V září přijel do Paříže Edvard Beneš a v prosinci navázal s Masarykem spojení
i Milan Rastislav Štefánik. Tito tři muži sestavili
v průběhu roku 1916 Českou, později Československou národní radu jako hlavní orgán
protirakouského odboje. Aby svým koncepcím
dodala Národní rada skutečné váhy, podporovala ze všech sil vytváření československého
zahraničního vojska, legií, které se na italské,
francouzské a ruské frontě formovaly z českých a slovenských předválečných emigrantů
a především z vojenských zajatců a přeběhlíků. Vojenská hodnota československých legií
se nejvýrazněji uplatnila na ruské jihozápadní
frontě v létě 1917. Nejprve uznala národní radu
jako legální představitelku obou národů Fran-

cie a později se k ní připojily i Spojené státy
a Velká Británie. České veřejné mínění se výrazně radikalizovalo, začalo se uvažovat bu
o zásadní přestavbě Rakouska, tentokráte
podle českých představ, nebo o jeho úplném
rozbití. Český svaz se přizpůsobil měnící se

situaci a 30. května vydal prohlášení, žádající,
aby habsburská monarchie byla upravena ve
spolkový stát svobodných a rovnoprávných národů. Nepřímo, nicméně jasně, se vyslovil i pro
budoucí spojení Čechů a Slováků v jednom
státě. Česká politika se rozhodla oddělit své
země od ostatního středoevropského prostoru,
hrozícího dalšími zmatky a revolucemi. Císař
nekladl českým snahám velký odpor. Mohl alespoň doufat, že nově konstituovaný český stát
nepřeruší s Rakouskem všechny svazky. Když
27. října odeslal ministr zahraničí Julius Andrássy nótu Spojeným státům, v níž jeho vláda
ve snaze ukončit válku za každou cenu přislíbila i uznání práv Čechoslováků a Jihoslovanů,
pochopilo úřadující předsednictvo Národního
výboru, že přišel jeho čas. 28. října převzal Ná-

28. října 1918

rodní výbor hlavní zásobovací centrálu, Obilní
ústav a později i další úřady včetně místodržitelství. Odpoledne byla na Václavském náměstí
oficiálně vyhlášena samostatnost.
Do života Ostopovic stejně jako jinde zasáhla
1. světová válka a vyžádala si svou daň. V prvním mobilizačním sledu odešli do války muži
do 32 let a v jejím průběhu odcházeli další. Nevrátilo se z ní 25 ostopovických občanů. První
zprávu o převratu donesl občanům Ostopovic
polní kurát P. Lukášek dne 29. 10. 1918. Vznik
samostatné Československé republiky přivítali
občané Ostopovic 3. listopadu 1918 průvodem
po návsi a shromážděním, na kterém promluvili
P. Lukášek, nadučitel Leopold Peška, student
Adolf Palkovský a Ondřej Burian.
První volby po 1. světové válce se konaly v roce
1919. Zastupitelstvo mělo patnáct členů: starostou byl Rudolf Lodes, stolařský mistr z č. 10,
náměstkem starosty Jan Polcar z č. 8, radními
Jan Seemann z č. 4, Josef Horák (č. 20) a Martin Ruber, kterého po odstoupení v roce 1920
nahradil František Buček. Členy zastupitelstva
dále byli: Tomáš Rozmarin, Leopold Peška,
František Sojka, Josef Pištělák, Jan Buček,
Jan Novák, Jan Bartoněk, Cyril Illek, František
Konečný a Josef Vyplašil.
Dne 28. 10. 1919, tedy hned první rok po vzniku Československé republiky a po ukončení
světové války, rozhodlo obecní zastupitelstvo
Ostopovic o postavení pomníku k uctění památky padlých vojínů z první světové války.
Ještě téměř dva roky se však v této záležitosti nic nedělo, stavba začala až roku 1921. Její
provedení bylo zadáno sochařské firmě Františka Svobody v Praze, který výlohy spočítal na
12 000,- Kč. Podstavec k pomníku pak zhotovil
místní zednický mistr Tomáš Sojka. Pomník byl
slavnostně odhalen 20. 11. 1921 za velké účasti
obyvatel.
#Zpracovala: Mgr. Věra Janáková

PADESÁTNICE – NAJDĚTE ODVAHU R E A L I Z O VAT S V É S N Y
Žena, která chce něco nového, ale neví ještě
přesně co. Má potíže a neví, jak je řešit.
I s takovými se občas setkávají v občanském
sdružení Ženy50. Některé ženy čekají vyřešení problémů a kompletní servis, ale pomoci se
dá jen těm, které samy ví, co chtějí.
Jedním z cílů občanského sdružení Ženy50 je
setkávání se, komunikace, vzájemné povzbuzení žen kolem 50. Organizace vznikla v roce
2006 z popudu několika žen, které chtěly ukázat ostatním, že je možné i život po padesátce
prožívat aktivně a smysluplně. Spousta žen si
řekne, že už jsou na některé aktivity staré, že
se musí starat o domácnost, děti, případně
nechtějí nechat manžela doma samotného.
Naučily se nevnímat své potřeby, odhodily
zájmy a někdy i přátele. Právě pro ně se občanské sdružení Ženy50 snaží otevírat nové
obzory, nabízet volnočasové aktivity, jako
zdravotní cvičení nebo Tchaj-ti, kulturní akce,
výtvarné dílny, výlety, semináře a přednášky,
které učí hledat nové sebevědomí a odvahu
a hlavně nabízí prostor pro sdílení problémů.
Ženám se moc líbil kurz sebeobrany, pořádaný občanským sdružením, který se letos

na podzim opakuje, anebo počítačové kurzy,
u kterých je výhodou, že se ženy učí od svých
vrstevnic, necítí se proto trapně jako před
mladými, kteří počítače ovládají lépe a nedokáží pochopit, že pro zdárnou výuku starších
je potřeba trpělivosti. Aktivní padesátnice se
nebojí ani větších dobrodružství. Mají za sebou společné sjíždění řeky nebo zájezd na
Podkarpatskou Rus. Ani tam se ale nechtějí
zastavit. V plánu mají i zážitkové pobyty, hry,
adrenalinové sporty. Přesvědčit ale ženy,
aby udělaly první krok, je velmi těžké, často
se nedokáží vytrhnout z koloběhu domácího
stereotypu.
A doporučení na závěr: Nejdříve zjistit, zda
mi ke spokojenosti stačí život v uzavřeném
prostředí, starost o domácnost, vnoučata a zahrádku – a pokud ne – pak najít odvahu k seberealizaci, protože bez toho to nejde. A když
chcete pomocnou ruku, zastavte se v kanceláři
občanského sdružení Ženy50 na Anenské 10.
#Mgr. Věra Janáková
Kontakt:
Kancelář Ženy50, o. s., Brno, Anenská 10
tel.: 543 212 700, e-mail: info@zeny50.cz
www.zeny50.cz
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Jmenuji se Bára Grexová a je mi 21 let. Můj koníček, kterému věnuji prakticky všechen volný
čas, je veslování. Při tomto sportu v ruce držíte veslo (a ne pádlo, jak si mnozí často mylně
myslí), případně vesla dvě a sedíte v lodi. V ideálním případě byste se mohli rozhlížet kolem
a pozorovat okolní krajinu, ale na to jaksi při
tréninku není čas, sport je sport a ostatní na
vás při závodech čekat nebudou. Místo zkoumání okolí koukáte před sebe, po obličeji stékají kapky potu a bolest je cítit i v tom nejposlednějším svalu na těle.
Hlavní sezona nám začíná v květnu a vrcholí
v půli července, kdy se koná mistrovství republiky. Je to bod, kam se upírá náš pohled, když
běžíme čtrnáctý kilometr a nohy bolí tak, že
kdybychom zastavili, tak už se nikdy nerozběhneme, když posté zvedáme činku a ruce nám
vypovídají službu, když nás zadek z lodi bolí
tak, že už nemůžeme ani sedět. Mnozí se možná zeptáte, jestli nám ta námaha za to stojí. Tak
já vám ukáži i druhou stránku veslování.
Ráno vstávám v šest, promnu si oči a protáhnu
rozlámané tělo, které je po nočním spánku celé ztuhlé. Ještě vyčistit zuby, na snídani bude
čas později, rychle obléct a na vodu. U lodi už
na mě čeká Míša, z jejích očí čtu, že by raději
ještě spala, ale nic jí nevyčítám, jsem na tom
stejně. Popřeji jí hezké ráno, rozcvičujeme se,
vynášíme vesla, potom lo . Na vodě se otáčím na Míšu a kývám směrem k vycházejícímu
slunci. Jeho paprsky se odráží od vodní hladiny a nad obzorem stoupá k nebi pára, což
působí neuvěřitelně magicky. V mysli se mi
uhnízdí jakýsi příjemný pocit, vyrovnanost
a klid. Je ráno a my před sebou máme nejdůležitější závody sezóny. Po čtyřech kilometrech,

BÁR A GRE XOVÁ

které máme na protažení, přistáváme, ze břehu na nás kývá trenér, snad pro povzbuzení
a dodání energie do dnešního závodění. Pro
tu energii si ale radši přijdeme osobně až do
jídelny, kde na nás čeká snídaně.
„Pět minut do startu,“ hlásí rozhodčí a já sleduji svoje ruce, jak se maličko třesou ze vší té
nervozity a napětí kolem. Míša je na tom stejně, a když se rozhlídnu kolem nedivím se jí.
Po naší pravici startují holky, co jedou za pár

týdnů na mistrovství světa, vedle nich zase jiné, které toto mistrovství světa už před pár lety
vyhrály. Snažíme se na to nemyslet, soustředit
se jen na závod a zúročit snahu, kterou jsme
do tohoto sportu investovaly za poslední rok.
Dvoukilometrová tra se zdá ze začátku ne-

OD POPELNIC K EVROPSKÝM FONDŮM
V posledním čísle Zpravodaje je věnována
velká pozornost odpadovému hospodářství,
konkrétně 3 celé strany + sloupek E-BOX. To
je více než 40% obsahu celého čísla, a tak by
se mohlo nezasvěcenému zdát, že podstatná
část starostí i radostí našeho života se točí
kolem odpadů.
Ale samozřejmě, že tomu tak není. Několikrát jsem navštívil zastupitelstvo, program
byl pestrý a různorodý, avšak vyznačoval se
jedním průvodním rysem. Odpadům, deseti
metrům chybějícího chodníku, či s trochou
nadsázky i stolečku u Smíšenky byla věnována bohatá diskuse, avšak závažnější věci velmi často končily konstatováním „na to obec
nemá peníze“. Jako by naše vedení ještě nezaregistrovalo, že již od roku 2004 je možno
čerpat finance z evropských strukturálních
fondů, a to na velmi široký okruh projektů.
Jistě, nestačí jenom natáhnout ruku, ale je
potřeba vypracovat desítky stran podkladů,
projektů a analýz a na této pečlivé přípravě
pak záleží odsouhlasení dotace. Navrhl jsem
zastupitelstvu, aby iniciovalo za pomoci občanů vytipování všech podstatných věcí, které ovlivňují kvalitu našeho života, seřadilo je
podle priority a podle možností čerpání peněz
z fondů a u vybraných pak byla zahájena příprava podkladů pro podání žádosti o dotaci.
Diskuse k tomuto návrhu netrvala ani minu-

konečná, žádná z posádek nedá té druhé nic
zadarmo a závodí se „natvrdo“ hned od startu.
Po prvním kilometru si saháme na dno svých
sil, taháme jako o život a na chvíli přivíráme
oči, snad abychom odvrátily pozornost od reality kolem. Kapky potu ani bolest necítíme, člověk se dostává do jakéhosi transu, ze kterého
se probouzíme až s cílovým cinknutím. Setřu
si pot z čela a snažím se nezapomenout dýchat. Nohy nechám vklouznout do chladné vody a klepu Míše pochvalně na rameno. Dokázaly jsme to, v naší věkové kategorii do 23 let
nás předjela jen posádka holek, co jedou na
mistrovství světa. Na břehu stojí trenér a usmívá se. Ještě převzít medaile, stříbro je stříbro,
ale gratulace od trenéra je mnohem víc, i když
vám nevisí na zdi ještě po několika měsících.
Sedíme na břehu, odpočíváme a pozorujeme
závody. Na trati se objevují posádky, které naposledy zkoušejí své síly před tím, než odletí
do Pekingu na olympiádu. Sledujeme Ondřeje
Synka, který si o pár týdnů později doveze
z Číny stříbrnou medaili, Mirku Knapkovou,
které se do cesty za vysněnou olympijskou
medailí postaví nemoc, a další lodě, ke kterým
vzhlížíme s posvátnou úctou, a přemýšlíme,
jestli stíhají se vším tím tréninkem žít i vlastní
život. Když zahlídneme Václava Chalupu, na
tváři mnohých z nás se objeví obdivný pohled.
Mnozí z nás, a to nejen veslařů, ho považují
za jeden z největších sportovních fenoménů.
Šest startů na olympiádě ho ještě pořád neodradilo od vrcholového sportování a vypadá to,
že jeho kariéra ani po letošní sezóně neskončí.
Protože tak už to prostě chodí. Pokud něco milujete, nemůžete to opustit za nic na světě.
#Barbora Grexová

NÁZORY OBČANŮ

tu. Paní starostka položením řečnické otázky
„A víte, jaký je tam velký převis poptávky?“
smetla návrh ze stolu. To je skoro jakoby naši
sportovci odmítali účast na olympiádě, protože je tam zkrátka příliš velká konkurence.
Nyní k 1. 8. 2008 byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace z evropského fondu regionálního rozvoje s cílem dosažení udržitelného
rozvoje, stabilizace a atraktivity sídel ve venkovském prostoru, zvýšení kvality a dostupnosti
zdravotnických a sociálních služeb a služeb
občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejných prostranství, výstavby a technického
zhodnocení škol a školních zařízení, objektů
pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží aj.
Pro obce od 500 do 4999 obyvatel z JM kraje
a kraje Vysočina (což jsme přesně i my) čeká
na rozdělení 455 milionů Kč. Jenže výzva je
platná do 17. 10. 2008, a tak nezbývá než věřit,
že paní starostka má již připraven plný šanon
podkladů, aby tato „olympiáda“ nebyla opět
bez naší účasti.
Fondy totiž přejí připraveným. Jestli by tedy nestálo za to věnovat této přípravě více energie,
třeba i na úkor přehrabování v popelnicích.
#Pavel Hudec, projektový manažer
k EU fondům
R E A KCE N A N Á ZOR O B ČA N A
Samozřejmě, že obec připravuje projekty,
na které chce čerpat finanční prostředky ze

strukturálních fondů. Například v případě
rekonstrukce MŠ a ZŠ Ostopovice budeme
žádat o dotace z Regionálního operačního
programu Jihovýchod, z Operačního programu ŽP a z Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost na MŠMT, nový sběrný dvůr a kompostárnu bychom rádi pokryli
opět z Operačního programu životní prostředí
a přes INTERREG IVC, podobně rybníček Šelše stojí na prostředcích z Operačního programu životního prostředí (osa 6.4).
Projekty je možno podávat až ve stadiu vydaného územního rozhodnutí (minimálně),
což je poněkud finančně a časově limitující a znamená to mít zpracovanou kompletní
dokumentaci a hlavně finanční krytí. Projekty
připravujeme a hledáme i schopné firmy, které pomohou s žádostí o dotaci. Tyto firmy budeme transparentně poptávat ve výběrových
řízeních.
Pan Hudec se skutečně stavil na Obecním
úřadě Ostopovice, kde mi nabídl své služby
projektového manažera, s tím, že byl na školení v Praze. Ptal se, zda má obec o jeho služby zájem. Požádala jsem ho o sdělení, jaké
služby poskytuje a za jaké finanční ohodnocení. Bohužel nabídku jsem od něho nedostala. Následně nabízel své služby na jednání
zastupitelstva obce.
#Mgr. Zuzana Benešová, starostka obce

ŘEKNĚTE NE!!
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Těžko bychom hledali známějšího brouka, než je náš nejnápadnější, až 7,5 centimetru velký
roháč obecný. Ještě před nedávnem nepatřil roháč k žádným
vzácnostem. V poměrně krátké
době však v posledních letech
na mnoha místech zcela vymizel,
nebo bylo zničeno jeho přirozené
životní prostředí. Roháč vyžaduje
ke svému životu staré, hlavně
dubové lesy se starými pařezy
a množstvím kořenů, ve kterých
probíhá vývoj od vajíček až po
vyspělé jedince. V podvečer můžeme na takových místech zastihnout přelety roháčích samců, kteří
vyhledávají samičky, aby zplodili
nové potomstvo. Většinou se ale
u jedné samičky sejde i několik
samců. Tehdy přijdou ke slovu obrovská, nadměrně veliká kusadla.
Samci roháčů je totiž nepotřebují
k získávání potravy, nebo se živí
rostlinnými šávami a vyroněnou
mízou dubů. Kusadla slouží broukům ke zcela jiným účelům, a to
k boji o samičku. S rozevřenými
kusadly se samci vrhají proti sobě
a jak už to v přírodě bývá, vítězí
silnější. Samička roháče vypadá
dosti odlišně, je jen 5 centimetrů
velká a má menší hlavu a malá
kusadla. Potřebuje je, když zalézá po kopulaci do ztrouchnivělých pařezů, aby nakladla vajíčka.
Z vajíček se vylíhnou bílé larvy.
Rozkousávají kusadly dřevo, svou
potravu. Pomáhají tak v přírodním
prostředí urychlit proces přeměny ztrouchnivělých pařezů v lesní
humus. Před zakuklením dosahují
až deseticentimetrové velikosti.
Celkový vývoj roháče trvá až pět
let, naproti tomu život dospělého
roháče se počítá jenom na týdny.
Úbytek těchto krásných, zákonem chráněných, brouků je zaviněn
především kácením starých dubů,
celkovým mýcením původních listnatých porostů a v neposlední řadě
i neuváženou chemizací.
#František Franc
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Informace o kulturních akcích
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ A NA CO VÁS ZVEME
Vážení spoluobčané,
o prázdninách jsme vstoupili do druhého pololetí
letošního roku. Když vyjde podzimní číslo obecních novin, už budeme
mít za sebou určitě první
akci. Dne 6. září budeme
s našimi dětmi vítat nový
školní rok. Tentokrát na
školním dvoře.
Dne 27. září Vás zveme
na Václavské ženáčské
hody. Jsme moc rádi, že
se znovu oživují ostopovické tradice. Na tyto hody najdete na titulní straně zpravodaje pozvánku
i s programem.
28. října slaví celá naše republika 90. výročí
vzniku ČSR. Také v naší obci připravujeme pro všechny občany malé
slavnostní setkání. Odpoledne zasadíme k tomuto výročí pamětní strom. Potom bude pokračovat
program v sokolovně a svátek zakončíme večer
lampionovým průvodem k Pomníku padlým.

V listopadu si opět zajedeme do Prahy, tentokrát
se můžeme těšit na nějaký muzikál.
Letos začíná ADVENT už 30. listopadu. Znovu budeme rozžíhat vánoční strom, s dětmi vítat
Mikuláše a také se zase
sejdeme v sokolovně při
krásných vánočních písničkách a koledách. Potom už nás čeká jenom
tříkrálový koncert v naší
kapličce.
Nezapomněli jsme ani
na členky kroužku Dobromysl. Paní Švihálková
a Jelínková už mají plán,
co nového a pěkného si
vyrobíte.
Vážení
spoluobčané,
tímto jsme Vás stručně
seznámili s programem
naší komise do konce
letošního roku. Je až děsivé, jak ten rok ubíhá, ale
my se těšíme, že se s Vámi ještě několikrát můžeme sejít. Na tato setkání Vás co nejsrdečněji zveme, ale hlavně se na Vás těšíme.
#Za kulturní komisi Milena Dejlová

inzerce
V Z DĚL ÁVÁNÍ – NABÍDK A
Česk ý ja z yk a li te ratura
• doučování češtiny pro žáky nižšího
a vyššího gymnázia (od primy do oktávy)
• příprava studentů na přijímací zkoušky
z českého jazyka na střední školu
i k maturitní zkoušce z češtiny (také
v novém pojetí)
• výuka základů češtiny pro cizince

Ruský jazyk

KO U PÍ M P OZ E M E K
V BRNĚ
Pokud možno stavební (menší i větší )
Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839

KOUPÍM RODINNÝ DŮM

• výuka základů ruštiny slovem i písmem

V B R N Ě K BY D L E N Í

D ě j i ny u m ě n í a k u l t u r y

(i menší ve špatném stavu). Jen solidně.
Platím hotově. Jsem přímý zájemce.

• lekce z dějin umění k přípravě na
přijímací zkoušky na střední umělecké
školy
PhDr. Alena ODEHNALOVÁ, prom. ﬁl.
profesorka českého a ruského jazyka
tel.: 547 351 072, mob.: 607 157 442
e-mail: alena.odehnalova@razdva.cz

KOUPÍM GARÁŽ
kdekoli v Brně
i v horším stavu.
Dohoda jistá.

Tel.: 776 809 213.

Te l . : 5 4 6 2 2 0 3 61.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV
V BRNĚ ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.

