OSTOPOVICKÝ

ZPRAVODAJ
Č Í S L O 1 • R O Č N Í K X I V. • B Ř E Z E N 2 0 0 5 • Z D A R M A

RADNICE INFORMUJE
• Obecní vyhlášky…Obecní zastupitelstvo na Sb. ukončily svoji činnost územní vojenské správy ke
svém posledním zasedání v loňském roce dne 15. dni 31. 12. 2004. Veškeré povinnosti převzala Krajská
12. 2004 schválilo tři nové obecně závazné vyhláš- vojenská velitelství, v našem případě na teritoriu ÚVS
ky naší obce, které nabyly účinnosti 1. 1. 2005. Brno-venkov je to 24. krajské vojenské velitelství Brno,
Tyto vyhlášky jsou v plném znění uveřejněny na Štefánikova 53a, 602 00 Brno, pošt. schránka č. 551.
dalších stránkách tohoto zpravodaje. Jedná se o ná- Číslo telefonu na informační středisko 24. KVV Brno:
sledující vyhlášky: č.2/2004, o místním poplatku za 973 442 224.
odpad; č.3/2004, požární řád obce a č.4/2004, kte- • Psi…Pro opakující se stížnosti našich občanů
rou se zrušuje původní vyhláška o příspěvku na opětovně apelujeme na majitele psů, aby při venčení psů byli ohleduplní ke
mateřskou školu a školní druážení spoluobčané, po letošní dlou- svému okolí. Psi musí být v zažinu.
hé zimě se všichni těšíme na teplé stavěné části obce uvázáni na
• Hospodářská
činnost
jarní
sluníčko. Přejeme Vám všem aby vodítku a opatřeni náhubkem.
obce…Od 1. 1. 2005 má obec
zřízenu hospodářskou činnost Vám začínající jaro přineslo optimismus • Lékařská služba pr vní
na dodávku pitné vody a odvod a novou chu' do života plného pohody pomoci (LSPP)…Od 1. 4.
2005 dochází ke změně
splaškových vod. V souladu se a radosti.
Redakční rada poskytování LSPP a to náslezákonem o DPH vznikla obci
dovně. LSPP nebude již sídlit
povinnost se k 15. 12. 2004
ve Šlapanicích, ale bude
zaregistrovat na finančním
poskytována Fakultní nemocúřadě a od 1. 2. 2005 se obec
nicí Brno (bez výjezdů!).
stala plátcem DPH. Na základě
Dospělí – FN Bohunice, Jitéto skutečnosti přistoupilo
hlavská ul.
zastupitelstvo ke zřízení hospopracovní dny 16.00–24.00 hod.
dářské činnosti právě na tuto
so, ne, svátky 8.00–20.00 hod.
uvedenou činnost, čímž bude
Děti – Dětská nemocnice, Čeroddělena od rozpočtu obce.
nopolní
• Prodej obecního pozempracovní dny 16.00 – 7.00 hod.
ku…Obec Ostopovice na záklaso, ne, svátky nepřetržitě
dě rozhodnutí zastupitelstva
Stomatologie děti i dospělí –
obce odprodá JME, a. s. resp.
její nástupnické organizaci část obecního pozemku FN Bohunice, Jihlavská
p.č.639/4 o výměře 8m2 v k.ú. Ostopovice za cenu pracovní dny 16.00 – 22.00 hod.
200,- Kč/m 2. Pozemek se nachází pod trafostanicí so, ne, svátky 8.00 – 20.00 hod.
u křižovatky ulic Krátká a Zahradní a záměr o jeho pro- Před uzávěrkou zpravodaje nejsou k dispozici telefonická spojení. Jakmile budou obecnímu úřadu
deji byl dle příslušného zákona zveřejněn.
• Integrovaný dopravní systém Jihomoravského sdělena, ihned je zveřejní.
kraje (IDS JMK)…Dodatek č.1 ke smlouvě o zajiště- • Výstavba…V tomto roce by měla být zahájena
ní financování systému IDS JMK řeší především výši výstavba především inženýrských sítí v lokalitách
příspěvku naší obce do tohoto dopravního systému. Padělky (pod vodojemem) a Nad Vývozem (za ulicí
V letošním roce zaplatí obec celkově 99.172,- Kč, Sadová). Investory obou staveb jsou sdružení staz toho 30.822,- Kč za nadstandardní noční spoj. vebníků, nikoliv obec. Obec v tomto roce plánuje
Zbývající část platby se odvíjí od počtu obyvatel výstavbu chodníku na ulici B. Němcové a výstavobce. Sídlo KORDIS JMK, spol. s r. o.: Nové sady bu p a r k o v i š t ě v č e t n ě p a r k o v é ú p r a v y n a p r o t i
30, 602 00 Brno.
sokolovny.
• Protihluková stěna (PHS) dálnice D1 u Starého • Projektová příprava…V současné době se zpraLískovce…Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno covává projektová dokumentace na odkanalizování
připravuje vybudování jednostranné PHS dálnice ulice Uzavřená, prostranství za kaplí a ulice B.
D1, která by chránila obyvatele Starého Lískovce Němcové (od pomníku ke konci obce).
před nadměrnou hlukovou zátěží. Obec Ostopovice • Daň z pozemků…Upozorňujeme na novelu zákovydala k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko, na o dani z nemovitostí, která se týká těch občanů,
neboR se obává negativního dopadu na své území. kteří pronajali své pozemky do zemědělského užíNa základě tohoto stanoviska bylo přerušeno vání a tyto pozemky se nachází v katastrálních úzeúzemní řízení na stavbu. S investorem stavby bylo mích, kde byla provedena obnova katastrálního
dohodnuto dopracování hlukové studie, která upřes- operátu. V těchto případech je povinnost podat
ní dopad na naši obec. Pro úplnost je stanovisko daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 30. 4. 2005.
obce uvedeno v tomto zpravodaji.
Ačkoliv v naší obci dosud nebyla provedena úplná
• Bezpečnost v obci…Obvodní oddělení Policie ani částečná obnova katastrálního operátu, dotýká
ČR Rajhrad zpracovalo zprávu o bezpečnostní situ- se novela těch občanů, jejichž pozemky se nachází
aci v naší obci za rok 2004. V teritoriu obce bylo v obcích jiných. Podrobnější informace zveřejnil náš
spácháno celkem 28 trestných činů (z toho 8 objas- obecní úřad již dříve na úřední tabuli, místním rozněno) a 10 přestupků (z toho 6 objasněno). Dále hlasem i prostřednictvím kabelové televize. V uvebylo v obci provedeno policií 67 různých dalších dené záležitosti je možné se obrátit přímo na prašetření (např. pro soudy, správní orgány a orgány covníky daně z nemovitostí Finančního úřadu Brno
policie).
-venkov.
• Armáda České republiky…Dle zákona č. 585/2004
# Ing. Lenka Andrlová

V

SVOZ nebezpečného
odpadu

2

Svoz nebezpečného odpadu bude uskutečněn v sobotu
9. dubna 2005 opět tak jako v
minulých letech do přistaveného mobilního kontejneru a to na
třech stanovištích:
• 8.00 – 8.45 hod. křižovatka
Branky – Krátká
• 9.00 – 9.45 hod. před obecním úřadem
• 10.00 – 10.45 hod. před sokolovnou

Tří králová sbírka
Již pět let probíhá v naší
obci Tříkrálová sbírka. Všem
dárcům, kteří pochopili význam
sbírky a svým příspěvkem pomohli realizovat potřebné projekty, patří upřímný dík.
V naší obci se vybralo:
• v roce 2001 33.614,- Kč
• v roce 2002 32.534,- Kč
• v roce 2003 46.160,- Kč
• v roce 2004 39.281,- Kč
• v roce 2005 50.826,50 Kč.

Protihluková stěna
Stanovisko obce k výstavbě
protihlukové stěny Brno-Starý
Lískovec.
S návrhem protihlukové stěny
tak, jak je podán v dokumentaci
pro územní rozhodnutí nesouhlasíme.
Zdůvodnění:
– Chráněný venkovní prostor
a chráněné venkovní prostory budov obce Ostopovice jsou nadměrně zasaženy hlukem z dálnice D1.
– Návrh protihlukové clony má
za účel ochránit obytnou zástavbu v městské části Brno-Starý
Lískovec zasaženou hlukem z dálnice. Zpracované hlukové studie
hodnotí vliv této protihlukové
stěny pouze na výše uváděnou
městskou část a nehodnotí případný vliv na opačnou stranu, tj.
na obytnou zástavbu (chráněný
venkovní prostor a chráněné
venkovní prostory budov) obce
Ostopovice.
– V hlukové studii (Ing. Jiří
Kostečka) je sice navržena protihluková stěna opatřená na přivrácené straně k dálnici D1 pohltivým povrchem. Tento povrch
však nikdy nebude pohltivý 100%
a z tohoto důvodu bude vždy

BRNO -STARÝ LÍSKOVEC D1

určitý podíl akustické energie
dopadající na stěnu odražen na
protilehlou stranu. Navíc v úseku
u rodinného domu Družstevní 17,
Ostopovice (leží na opačné straně dálnice než obec) je v délce
40 m a výšce 4,5 m navržená
protihluková stěna prosklená,
čímž bude vytvořena plně odrazivá plocha 180 m2.
– Vzhledem k tomu že v současné době se projednává záměr
zkapacitnění dálnice D1, což je
rozšíření na šestipruhové uspořádání jehož součástí budou protihlukové stěny po obou stranách
dálnice, jeví se záměr vybudování výše uváděné protihlukové
stěny jako „stavba dočasná“,
kterou bude nutno při realizaci
rozšíření na šestipruhové uspořádání odstranit. Z tohoto pohledu lze záměr považovat za mrhání finančními prostředky.
Se záměrem vybudování protihlukové stěny Brno-Starý Lískovec může obec Ostopovice souhlasit až tehdy, když bude
odborně zpracovaná hluková
studie hodnotící nejen vliv této
protihlukové stěny na městskou
část Brno-Starý Lískovec, ale
také vliv na chráněný venkovní

prostor a chráněné venkovní prostory budov obce Ostopovice.
Pokud se prokáže, že realizací protihlukové stěny Brno - Starý
Lískovec dojde ke zhoršení hlukové situace v chráněném venkovním prostoru a chráněných
venkovních prostorech budov
obce Ostopovice, požadujeme přijetí takových opatření (vybudování protihlukové stěny na opačné straně, tj. na pravé straně ve
směru staničení), která by zhoršení stávajícího stavu vyloučila.
Zpracování výše požadované
hlukové studie musí obsahovat
výsledky měření hluku na kontrolních místech v obci.
Stanovení měřících bodů
požadujeme konzultovat se zástupcem obce. Pokud se studií
naopak prokáže, že vybudování
navržené protihlukové stěny nebude mít vliv na obec Ostopovice,
po realizaci a před kolaudací stavby požadujeme provést kontrolní měření na stejných měřících
bodech.
V současné době nemůžeme
souhlasit s navrhovaným řešením.
# Ing. Lenka Andrlová,
starostka obce

Závěrečný účet roku

Statistické

2004

údaje

K 31. 12. 2004 bylo v Ostopovicích evidováno:
• 1.383 občanů (z toho 717
žen a 666 mužů)
• 14 spoluobčanů zemřelo (9
žen, 5 mužů)
• 15 dětí se narodilo (7 děvčat,
8 chlapců)
• uskutečnilo se 12 sňatků
(z toho 1 na našem obecním
úřadě)
• 4 rozvody
• k trvalému pobytu se přihlásilo 56 občanů a odhlásilo
34 občanů
• nejstarší občanka je ve věku
96 let a nejstarší občan ve
věku 92
• 390 čísel popisných
Nejčastěji používaná křestní
jména v naší obci.
• ženská: MARIE – 58 nositelek, JANA – 39, EVA – 28,
LENKA – 24, HANA – 22
• mužská: PETR – 48 nositelů,
JAN – 45, JIŘÍ – 43, JAROSLAV
– 34, MARTIN – 32

Rozpočet a jeho plnění v Kč
PŘÍJMY:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem před konsolidací
Konsolidace příjmů (převod mezi účty)
Příjmy celkem po konsolidaci
VÝDAJE:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem před konsolidací
Konsolidace výdajů
Výdaje celkem po konsolidaci

SCHV. ROZPOČET
8 175 000,00
2 095 000,00
20 000,00
135 300,00
10 425 300,00

SCHV. ROZPOČET
7 016 800,00
6 698 500
13 715 300
13 715 300

2004
SKUTEČNOST
8 580 696,50
2 449 437,27
253 785,00
3 727 794,00
15 011 712,77
9 963,00
15 001 749,77
SKUTEČNOST
10 052 578,59
6 864 813,59
16 917 392,18
9 963,00
16 907 429,18

Obec provedla během roku 7 rozpočtových opatření, které byly průběžně schvalovány ZO.

schodek
Účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2004:
4 754 253,77 Kč
Zůstatky na účtech u KB Brno-venkov k 31. 12. 2004
z toho
• Běžný účet
1 806 660,86
• Účelový účet (na kabel. tel.)
120 085,37
Finanční majetek na podílových listech
z toho
• První inves. společnost ČSOB, Bond mix
1 500 197,29
• IKS KB, Peněžní trh
252 259,71
• Spořitel. inves. spol., Sporobond
2 605 362,37
Úvěr u KB Brno-venkov k 31. 12. 2004
6 681 000,00
čerpání v r. 2004
2 213 808,00
splátky
400 000,00
Přijaté dotace celkem
3 515 213,00
z toho
• Investiční dotace na úroky z úvěru
50 000,00
• Neinvest.dotace na úroky z úvěru
50 000,00
• Dotace na zalesnění skládky
2 250,00
• Dotace na volby do EU parlamentu
9 981,00
• Dotace na volby do Kraj. zastup. a do Senátu
30 000,00
(čerpáno 17 689,00 nedočerpaná částka vrácena v rámci
finančního vypořádání v r. 2005)
• Dotace na přímé nákl. na vzdělání
3 373 000,00
Zpracovala: Magda Jelínková

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice Č.2/2004
o místním poplatku za provoz systému shromaž:ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 18. 12. 2002
Zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo dne 15. 12. 2004 v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a ust. § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromaž[ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění následující ustanovení vyhlášky č.1/2002 ze dne 18.12. 2002
Čl. 5 | Sazby poplatku
1) Poplatek činí ročně pro:
A) fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt 480,- Kč
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve výši 247,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm b) zákona o místních poplatcích ve výši 233,- Kč
B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, nacházející se na území obce, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba 250,- Kč
Poplatek je tvořen:
a) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm a) zákona o místních poplatcích ve výši 17,- Kč
b) částkou stanovenou ve smyslu ust. § 10b
odst. 3 písm b) zákona o místních poplatcích ve výši 233,- Kč
2) Rozúčtování nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu je stanoveno
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
vyhlášky.
3) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši
100,- Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1,
písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba,

která má v obci trvalý pobyt a dosáhne v příslušném kalendářním roce 75 a více let
nebo jí je 6 či méně let.
4) Nárok na poplatkovou úlevu ve výši
100,- Kč ročně z poplatku dle čl. 5, bod 1,
písm. A) této vyhlášky má fyzická osoba,
která má v obci trvalý pobyt a je držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP-P. Splnění podmínky
pro vznik nároku na poplatkovou úlevu je
poplatník povinen prokázat správci poplatku nejpozději ke dni splatnosti poplatku.
V případě, že poplatník se stane držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP-P po datu splatnosti
poplatku, je tuto skutečnost povinen doložit
správci poplatku do 15-ti dnů.
5) Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech
poplatky snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

4. Ostatní ustanovení obecně závazné
vyhlášky obce Ostopovice č.1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromaž[ování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ze dne
18. 12. 2002 zůstávají v platnosti.
Ing. Lenka Andrlová
Milan Žilka
starostka obce
místostarosta obce
Vyvěšeno: 16. 12. 2004
Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce
obce Ostopovice č. 2/2004
Kalkulované položky za rok
2003

Celkem

Náklady obce na sběr a svoz
netříděného komunálního
odpadu v r. 2003

277 712,-Kč

2. Čl. 11 | Zrušovací ustanovení
Zrušuje se čl. 5, čl. 11 a čl. 12 obecně
závazné vyhlášky obce Ostopovice č.1/2002
o místním poplatku za provoz systému shromaž[ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze
dne 18. 12. 2002.

Odvoz kontejnerů na netříděný komunální odpad v r. 2003

95 790,- Kč

3. Čl. 12 | Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2005.

Náklady na fyzickou osobu

Celkové náklady obce na
sběr a svoz NTK v r. 2003
373 500,- Kč
Osoby celkem

1606
233,- Kč

V Ostopovicích 15. 12. 2004

Obecně závazná vyhláška č .
Požární řád obce

3/2004

Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém zasedání dne 15. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1
zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1 | Úvodní ustanovení
Požární řád obce Ostopovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády
č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č.
498/2002 Sb.
Čl. 2 | Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany
v obci
(1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec
Ostopovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající
z předpisů o požární ochraně.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku
občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou Sboru
dobrovolných hasičů Střelice a jednotkami požární ochrany HZS Brno a HZS
Rosice
(3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1
obec:

a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním
stavu požární ochrany v obci minimálně
1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární
ochraně obce,
b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární
ochraně ve stanoveném rozsahu Požární
hlídku obce.
Čl. 3 | Podmínky požární bezpečnosti
při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) spalování odpadu vzniklého při ošetřování a průřezu dřevin nebo vzniklého při
shrabování suché trávy a listí
b) používání zábavné pyrotechniky
V období zvýšeného nebezpečí vzniku
požárů jsou tyto činnosti na území obce
zakázány.
2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzni-

ku požáru se dle místních podmínek považuje zejména:
a) období nadměrného sucha s dlouhodobým nedostatkem srážek
b) období sklizně a posklizňových prací
c) topné období.
Požární bezpečnost v tomto období je v ohrožených lokalitách zabezpečena zákazem
kouření a rozděláváním ohňů. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno „Nařízení č. 2
Jihomoravského kraje ze dne 15. 5. 2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru“.,
(3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se dle místních podmínek
považuje:
a) TJ Sokol, ul. Osvobození – v případě,
že se při pořádaných akcích používá otevřený oheň, zábavná pyrotechnika nebo se
akce účastní více než 200 osob
b) Restaurace U Volejníků, ul. Školní – v
případě, že se při pořádaných akcích používá otevřený oheň, zábavná pyrotechnika
pokračování na str. 6
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.....pokračování ze str.5
nebo se akce účastní více než 200 osob.
Požární bezpečnost je v těchto případech
zabezpečena přítomností požární hlídky.
Čl. 4 | Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru
obce je zabezpečeno ohlašovnami požáru, uvedených v čl. 6.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi
v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2.
Čl. 5 | Přehled o zdrojích vody pro
hašení požárů a podmínky jejich trvalé
použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů
vody pro hašení požárů a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
1) Obec stanovuje následující zdroje vody
pro hašení požárů a další zdroje vody pro
hašení požárů:
a) hydrantová síR
b) vodojem – příjezd ulicí Krátká
2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů a vhodného příjezdu, který v jednom vyhotovení
předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v čl. 2 a jednotce HZS Jihomoravského
kraje.
3) Provozní kontrola hydrantů musí být provedena 1x za rok, osobou k tomu způsobilou.
4) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro
hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití
požární techniky a čerpání vody pro hašení
požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišR pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje. Vlastník
pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný průjezd pro mobilní požární techniku.
Čl. 6 | Seznam míst, odkud lze hlásit
požár
(1) Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je
označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 5, tel.
547 211 381
(2) Obec zřizuje následující místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“:
a) Obecní úřad Ostopovice, U Kaple 5, tel.
číslo 547 211 381
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b) veřejná telefonní budka na ulici Školní
c) veřejná telefonní budka na ulici Na
Rybníčku

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce obce
Ostopovice č. 3/2004, požární řád obce

Čl. 7 | Způsob vyhlášení požárního
poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí místním rozhlasem – signálem „POŽÁRNÍ
POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25
sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón).

Složení požární hlídky
Celkový počet členů požární hlídky … 3
1. velitel hlídky
2. člen hlídky
3. člen hlídky

Čl. 8 | Seznam jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární
ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je
uveden v příloze č. 1.
Čl. 9 | Přílohy
Seznam příloh:
Příloha č. 1: Požární poplachový plán
Příloha č. 2: Složení požární hlídky
Příloha č. 3: Rozmístění hydrantů určených
pro potřebu hašení požárů
Čl. 10 | Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Vyhláška č. 1/
1993, požární řád obce Ostopovice ze dne
2. dubna 1993.
Čl. 11 | Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2005.
Ing.Lenka Andrlová
starostka obce

Milan Žilka
místostarosta obce

Vyvěšeno: 16. 12. 2004
Sňato: 3. 1. 2005
Příloha č. 1
k obecně závazné
vyhlášce obce
Ostopovice č. 3/2004, požární řád
obce
Požární poplachový plán pro obec
Ostopovice
Stupeň I.
HZS Brno – St. Lískovec, HZS Rosice,
SDH Střelice, SDH Brno Bohunice
Stupeň II.
HZS Brno – Výstaviště, HZS Brno –
Lidická, SDH Ořechov, SDH Zastávka,
SDH Ivančice, HZS Židlochovice
Stupeň III.
SDH Rosice, SDH Říčany, SDH Holasice,
SDH Syrovice, SDH Bratčice

Dodatek k příloze č. 2
obecně závazné vyhlášky obce
Ostopovice č. 3/2004, požární řád obce
Seznam členů požární hlídky
Velitel hlídky
Havlík Jaroslav, U Kaple 11, Ostopovice,
tel. 547 219 278
Členové hlídky:
Kafoněk Vladimír, Branky 35, Ostopovice,
tel. 547 241 763
Pešek Jiří, Na Rybníčku 2, Ostopovice,
tel. 547 356 066
Příloha č. 3
k obecně závazné vyhlášce obce
Ostopovice č. 3/2004, požární řád obce
Rozmístění hydrantů určených pro
hašení požárů
Hydranty jsou umístěny na ulicích:
Polní 16
Polní 20
Boženy Němcové 5
Boženy Němcové 13
Boženy Němcové 20
Boženy Němcové 41
Branky 1
Branky 2
Branky 18
Branky 25
Branky 30
Branky 43
Osvobození 4
Osvobození 18
Osvobození 34
Osvobození (konečná
autobusu)
Lípová 32
Lípová 48
Lípová 51
Lípová 69

Lípová (u telefonní
budky)
Vinohradská 2
Vinohradská 14
Vinohradská 28
Uzavřená 16
Nová 17
Družstevní
(u hospody)
Družstevní 2
Na Rybníčku (obchod
DUO)
U Dráhy 1
Školní 1
Školní 25
Zahradní 6
Zahradní 13
Sadová 5
Sadová 11
Sadová 17
Sadová 30

V Ostopovicích 15. 12. 2004
Ing, Lenka Andrlová
Milan Žilka
starostka obce
místostarosta obce
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kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém zasedání dne 15. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1 |
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
1/2003 ze dne 27. 2. 2003 o příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny.

Čl. 2 |Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška
účinnosti 1. 1. 2005.

nabývá

Ing. Lenka Andrlová
starostka obce
Vyvěšeno: 16. 12. 2004
Sňato: 3. 1. 2005

Milan Žilka
místostarosta obce

JAK JE TO se SOKOLEM ?
Po mnohaletých soudních
tahanicích a řadě odvolání došlo v polovině prosince 2004
k rozhodnutí, které nám přineslo situaci, že nyní máme u nás
vlastně Sokolské spolky dva.
Původní majetek Sokola
Ostopovice – pozemek se sokolovnou, její přístavbou sociálního zařízení s nádstavbou
a obě hřiště, připadly „Tělocvičné jednotě Sokol“, což
je nástupce někdejší organizace Sokol. V této organizaci,
pod níž v podstatě spadá
bývalá ZRTV, je předsedou Ing. Jaroslav
Coufal.
Sousední budova, někdejší prodejna
smíšeného zboží Svépomoc, kde dnes
sídlí firma Welding, připadla „Tělovýchovné jednotě Sokol“. Pod tuto organizaci
spadá oddíl národní házené a je v ní předsedou Pavel Krejčík.
Obě organizace se však skutečně
rozumně dohodly na spolupráci a vzájemně si vychází vstříc. Uvítají od kohokoliv
pomoc ve své záslužné práci, jakou výchova mladých a organizace jejich volného času

Rozpočet obce Ostopovice na rok 2005
( v tisících Kč)
PŘÍJMY
Daně, poplatky, dotace
• Daně
• Poplatky
• Dotace

je. Nelze nevidět, že tyto organizace vlastně spravují největší nemovitý majetek v obci,
který slouží celé veřejnosti, škole, sportovcům i kulturním účelům, tedy prakticky všem občanům.
Nově vzniklé organizace rádi vyjdou
vstříc všem reálným požadavkům ze strany
obce, či jiných organizací a chtějí být nápomocni ve všech okcích, které se v obci
budou konat. Jejich velmi vydařený sportovní karneval v maskách byl jistě dobrým
počinem na kulturním poli.
#Jaroslav Trávníček

Chraňte si své soukrom í !
S postupující globalizací současné informační společnosti a s možnostmi, které
nabízejí nové komunikační a počítačové
technologie, je soukromí každého občana
vystaveno rostoucím rizikům. Proto je ochrana osobních údajů a soukromí jednou ze
základních demokratických hodnot pro třetí
tisíciletí. Ochrana soukromí je zaručena
Ústavou základních práv a svobod. Osobní
údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobním údajem je jakýkoliv údaj, který
se týká Vaší osoby (vypovídá o zálibách,
zvyklostech, vlastnostech či názorech, majetkových poměrech, vztahům k jiným lidem,
o zdravotním stavu, stylu života). Osobní
údaje, která Vás jednoznačně odlišují od
jiných občanů se nazývají identifikační
údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum
narození, rodné číslo). Citlivé osobní údaje
vypovídají o národnostím, rasovém nebo

Cena

etnickém původu, politických postojích,
členství v odborových organizacích, náboženství, filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, zdravotním stavu, biologických rysech.
Ke zpracování osobních údajů může
opravňovat určitý zákon nebo je zapotřebí
Váš souhlas. Při zpracování citlivých údajů
musí být tento souhlas výslovný (musíte
souhlasit se zpracováním každého jednotlivého citlivého údaje).
Dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností včetně konzultací v této
oblasti provádí Úřad pro ochranu osobních
údajů. Pomůže Vám zabránit dalším neoprávněným zásahům do Vašeho soukromí.
Své stížnosti na poručení zákona o ochraně
osobních údajů můžete zasílat na adresu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
e-mail: info@uoou.cz

vodného a stočného na období 4/2005 – 3/ 2006

Kalkulace nákladů na vodné (Vo) a stočné (St), rok 2005. Předpokládané náklady r. 2005
Vodné
Provozovatel
Analýzy
Energie
Opravy,údržba
Poplatek FÚ
Věcná břemena
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na vodné
vyrobeno
62 tis. m 3
fakturováno 54 tis. m 3

Kč (bez DPH)
292 000
117 000
110 000
246 000
135 000
50 000
950 000
950 000

Rozpočet OBCE 2005

Stočné
Provozovatel
Platba BVaK
Opravy,údržba
Úroky z úvěru
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na stočné
fakturováno 54 tis.m 3

Kč (bez DPH)
140 000
570 000
120 500
360 277
1 190 277
1 190 000
22,04 + 5% DPH
23,14

17,6 + 5% DPH
18,48 Schválené ceny:
vodné 18,50 Kč, stočné 21,50 Kč

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 8. 3. 2005 cenu vodného a stočného ve výše uvedených částkách s tím, že obec obdrží dotaci na úroky.
Zpracovala: Ing. Lenka Andrlová, Magda Jelínková

Zemědělská činnost
(prodej obec. pozemku
+ pronájem)
Vnitřní obchod, služby
(výtěžek VHP)
Služby pro obyvatelstvo
• Příjem za KT
• Kultura, knihovna,
zpravodaj
• Tříděný odpad
Všeobecná veř. správa
a služby
• Místní správa
• Přijaté úroky KB
Přijetí půjčky SFŽP

10 399,4
7 880
811
1708,4
70

50
158
25
72
61
57,6
37,6
20

PŘÍJMY CELKEM

559,2
11 294,2

VÝDAJE
Zemědělství a lesní hospodářství
Doprava
1 540
• Silnice
250
• Chodníky
100
• Provoz veřejné dopravy
Vodní hospodářství
600
Příspěvek do hospodářskou činnost
80
• Kanal. sběrač
368
• Úroky úvěr KB, půjčka
SFŽP
Služby pro obyvatelstvo
• ZŠ PO + přísp. na žáky 1 230
73
• Činnost knihovny
• Rozhlas a televize
46,7
(KT + místní rozhlas)
55
• Místní zpravodaj
90
• Kulturní akce
• Příspěvek
12
– Klub důchodců
110
– TJ Sokol
30
– Církev
200
• Veřejné osvětlení
80
• Územní plánování
63
• Územní rozvoj
(pohřebnictví)
• Sběr a odvoz
30
– nebezpečného odpadu
860
– komunálního odpadu
750
• Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
25
• Dávky sociální pomoci
Všeobecná veř. správa
a služby
770
• Místní zastup. orgány
1 170
• Činnost míst. správy
12,5
• Finanční vypořádání
3
• Příspěvek včelařům
Splátky úvěru KB,SFŽP
VÝDAJE CELKEM

60
1 845

1 048

3 629,7

1 962,5

1 056
9 626,2

Schváleno Zastupitelstvem obce Ostopovice
dne 8. 3. 2005
Zpracovala: Ing. Lenka Andrlová,
Magda Jelínková

3

Žijí
4

mezi

námi

V započatém seriálu článků „Žijí mezi
námi“ budeme dnes psát o místním rodáku
Stanislavu Slezákovi, trenéru II. třídy, který
přivedl družstvo mužů národní házené
Sokola Ostopovice do I. ligy. Nelze při tom
opomenout ani kolektiv organizačních pracovníků, který mu napomohl k tomuto bezesporu velikému úspěchu a propagaci obce.
Probojovat se do vrcholné soutěže v jakékoliv činnosti je bezesporu úspěch, který se

podaří jen těm vyvoleným a jistě zaslouží
ocenění. Jak to tedy bylo.
Počátkem 70. let minulého století se dal
dohromady několik sportovních nadšenců –
Alois Čížek, Jaroslav Červený, Josef Bobčík,
Stanislav Slezák a dohodli se, že znovu oživí
národní házenou, která se v Ostopovicích
před časem již hrála. V krátké době se přidala řada těch, kteří národní házenou dříve
hráli, upravili si hřiště a začali trénovat.
Zaměřili se i na mladé žáky a ti se vlastně za
16 let propracovali až do zmíněné nejvyšší
soutěže. Začátky samozřejmě nebyly lehké,
ale elánem a zanícením pro hru byly postupně potíže překonávány a sklízelo se ovoce
v podobě sportovních úspěchů. K tomu přispíval největší měrou právě Stanislav Slezák.
Nekompromisní, poctivý, tvrdý, důsledný
a cílevědomý, ale i kamarádský trenér. Hráči
měli všestrannou přípravu, třikrát týdně trénink, ale i pracovní aktivity na přístavbě
sokolovny, přebudování hřiště či úpravě
zázemí. Pro sblížení a utužení kolektivu s nimi jezdil na letní tábory. K tomu všemu ale
byla nutná podpora širokého okruhu lidí –
vedení TJ, sponzorů, přátel, ale i fandů.
V takových podmínkách, absolutním amatérizmu a pod prozíravým vedením trenéra
Stanislava Slezáka se utvářel dobrý, obětavý a fyzicky i morálně silný kolektiv, s nímž
bylo možno se ucházet o nejvyšší mety.
Morální podporou hráčů byla v polovině
70. let i návštěva televizního štábu u nás na
tréninku, z čehož vznikl šot, který byl vysílán
v pořadu Branky, body, vteřiny. Takto vyrůstal kolektiv, se kterým Stanislav Slezák
v roce 1988 vybojoval na turnaji v Mostě
postup do I. ligy. Všech pět utkání vyhráli.
Bylo to až na třetí pokus, předtím dvakrát
neuspěli. Největší zásluhu na tomto úspěchu, kterou mu nelze upřít, měl právě Stanislav Slezák. On byl duší, myslitelem i stratégem jak pro přípravu a trénink, tak i při
vedení jednotlivých utkání. Také za to byl
hráči patřičně oceněn a vážili si ho, že je
k této vytoužené metě přivedl. Když se v neděli odpoledne po vyhraném turnaji hráči
vrátili domů se vstupenkou do I. ligy, byli
nadšeně přijati na sokolovně a později i ve-

S T A N I S LA V S L E Z Á K

dením obce. V tomto roce (1988), byli
házenkáři Sokola Ostopovice na okrese
Brno-venkov jediným účastníkem v nejvyšší
státní soutěži. První ligový zápas sehráli
v sobotu 27. srpna 1988 doma a svěřenci Stanislava Slezáka vysoko porazili Plzeň-Újezd
21:16, což bylo pro všechny velkým povzbuzením, umocněným i tím, že na tento zápas
přijely dokonce 2 televizní štáby. Celkově
v tomto prvním roce v lize 1988–89 skončili
naši házenkáři na neuvěřitelném 5. místě.
Hráčské kvality našeho mužstva neunikly
pozornosti ostatních ligových trenérů, a tak
při obvyklém každoročním vzájemném utkání výběru hráčů Čech a Moravy byli několikrát vybráni až 3 naši hráči. Tyto zápasy bývaly vysílány televizí a v jednom z těchto utkání, kdy tam hrál za nás jen L. Polcar, mnohokrát zazněl v komentáři název naší obce, když
reportér komentoval vstřelenou branku nebo
vtipnou akci našeho útočníka, že „je to hráč
Sokola Ostopovice z Brněnska“. Takovou
reklamu obec v televizi neměla nikdy předtím, ani potom.

S. Slezák/1984

Výkony a výsledky tohoto kolektivu,
vedeného Stanislavem Slezákem, byly
vskutku obdivuhodné, nelze je přehlédnout
ani zapomenout, spíše je připomínat mladým, čeho lze dosáhnout pílí a zanícením
pro dobrou věc a kolektiv. Byl to dobrý
počin od všech tehdejších aktivistů a funkcionářů TJ Sokol Ostopovice v naplnění volného času mladých prospěšnou zábavou
a sportovní činností.
Působení našeho družstva v I. lize skončilo v roce 1996, poněvadž kolektiv mužstva
zestárnul a mladí již neměli ten zápal a hráčské kvality na I. ligu. Přesto je víc než dobře,
že se zde házená hraje dál a mladí mají
možnost tomuto sportu se věnovat.
Co ještě dodat k osobě Stáně Slezáka.
Při tomto svém koníčku stihl ještě založit
prosperující firmu, kterou již předal synovi
a on, coby důchodce si užívá zasloužený
odpočinek. Léto tráví s manželkou na chatě
u Velké Bíteše a připravuje se na vytesání
kamnenné sochy.
#Jaroslav Trávníček

Turnaj ve Staré Vsi/1989

Kvalifikace o postup do 1. ligy/1986

Oddíl národní házené DNES
Oddíl národní házené stále rozvíjí svou
činnost a z jednotlivých družstev muži A
hrají II. ligu, po podzimní části jsou sice na
8. místě, ale mají nejmladší hráčský kádr,
což je dobrým příslibem do budoucna. Muži
B hrají krajský přebor a tak si tam mohou
zahrát všichni ti, kdož mají chuR či zájem.
Z mládežnických družstev jsou v soutěži
dorostenci, starší žačky a mladší žáci. Všichni hrají krajský přebor. Za zmínku stojí družstvo mladších žáků, kteří vedou tabulku
krajského přeboru a vítězové této soutěže se
sejdou na přeboru republiky v červnu v Praze.
Naši mladí mají velké ambice se tam probojovat. Všichni hřáci tím, že hrají pod hlavičkou
Ostopovic, získávají k obci vřelý vztah a jsou
na ni pyšní.
Družstva trénují 2x týdně, v zimě větši-

nou doma posilování, případně v Bosonohách herní situace. Muži zajíždí trénovat
do haly na Moravskou Slávii.
Hráči oddílu jsou v podstatě místní. Nábor na okolních školách až na 4 žáky z Bosonoh nezískal žádné zájemce. Národní
házená asi moc netáhne.
Pro seniory a vysloužilé hráče bude opět
v létě uspořádán turnaj generací. Všechna
tato činnost je vázána na finanční prostředky, kterých je stále málo. Získat sponzory je
velký problém. Náklady na provoz oddílu za
rok jsou asi 150.000,- Kč, z toho více než polovina na muže A – II. ligu. Největšími sponzory oddílu národní házené jsou firmy Ferona,
ŽS Brno a AZ servis, bez jejichž podpory by
oddíl nemohl svoji činnost vykonávat.
#Jaroslav Trávníček

Zajímavosti z historie naší
Přestože se o historii naší kapličky psalo
ve starších číslech našeho Zpravodaje, v souvislosti s opravami, které nyní probíhají, by
neškodilo si některá data připomenout.
Začátkem 90. let 19. století se ostopovičtí občané začali zabývat myšlenkou nahradit
zděnou obecní zvonici, která stála na návsi,
kaplí, „v níž by se mohla odbývati aspoň
každou neděli křesRanská cvičení a mše
svaté“. K nejnadšenějším propagátorům této
stavby patřili tehdejší starosta František
Kamenický a také František Horák, kteří byli
spolu s ředi-telem místní školy Josefem
Palkovským členy stavebního odboru obecního výboru, a vedli veškerá jednání s touto
akcí související.
Konečné rozhodnutí o stavbě kaple
padlo na valné hromadě všech občanů,
která se konala 21. června 1891. Plány zhotovila umělecká kancelář při moravském průmyslovém muzeu v Brně. V létě roku 1892
byly plány schváleny a bylo uděleno povolení ke stavbě. Stavitelem byl František Přikryl
z Brna.
Se stavbou se začalo 8. 8. 1892. Práce
rychle pokračovala, takže již koncem září
byla budova pod střechou. Ještě celý říjen

se pracovalo uvnitř. Práce opět začaly od

úprava

V době, kdy jsem přišel do Troubské
farnosti (srpen 2002), se již uvažovalo o nové liturgické úpravě kaple sv. Jana Křtitele
v Ostopovicích. V čele presbytáře stál oltář,
z něhož při vykradení kaple byly odcizeny
sochy.
V dřívějších dobách, kdy kněz sloužil
mši svatou zády k lidem, byly podobné oltáře dávány do většiny kostelů. V dnešní době,
kdy kněz slouží mši svatou čelem k lidu, již
nejsou tyto oltáře potřebné. V Ostopovické
kapli je presbytář pro potřeby dnešního slavení mše svaté velmi malý. Z těchto důvodů
bylo přistoupeno k jeho úpravě.
Zástupci Brněnského biskupství a několik architektů nezávisle na sobě navrhlo
starý oltář odstranit a nahradit novým.
Konkrétní architektonický návrh zpracovala
Ing. Arch. Petra Vorlíčková z Brna. S návrhem souhlasila drtivá většina ostopovických farníků a byl odsouhlasen i Biskupstvím brněnským. Na začátku tohoto roku
se přikročilo k jeho realizaci.
Návrh vychází z lomeného oblouku
gotického okna kaple. Tento prvek se
vyskytuje u všech částí nového interiéru.
Oltář, na kterém se slouží mše svatá, má

posvěcení kaple byla významnou událostí
pro celou obec a kronikář o ní napsal mimo
jiné toto: „Za účelem uvítání hostů byly
postaveny dvě překrásné slavobrány. Všechny domy byly prapory v barvách národních,
zemských a papežských, zelení a květinami
vyzdobeny. V předvečer slavnosti konal
zdejší spolek vojenských vysloužilců lampionový průvod s hudbou za všeobecného
osvětlení osady, při němž před kaplí vypáleny ohňostroje a kaple osvětlena bengálským
ohněm.“ Po svěcení se konala u starosty
obce Františka Kamenického slavnostní hostina, které se zúčastnil i biskup. Po hostině
bylo v kapli ještě svátostné požehnání.
V jubilejním roce 1993 byla zahájena
generální oprava této „perličky v srdci vesnice“. Hlavní práce byly dokončeny v roce
1995, i když různé opravy a úpravy jsou
nutné stále, ale o tom se píše na jiných místech tohoto zpravodaje.
#Redakce

O NAŠÍ KAPLI
března r. 1893 a již v polovici května
byla stavba kaple dokončena. Kolaudace
dokončené stavby kaple se konala 29. května 1893.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků obce vzali odpovědnost za financování stavby na sebe sami obyvatelé obce. Kromě finančních darů věnovali občané zdarma
dovoz stavebního materiálu a další služby.
Přestože původně byl patronem obce
svatý Medard, když byla vybudována nová
kaple, vybrali si občané nového ochránce
a patrona – stal se jím svatý Jan Křtitel.
Vysvěcení kaple proběhlo 22. října 1893.
Slavnostní první mši v obci sloužil brněnský
biskup dr. František Saleský Bauer. Slavnost

Liturgická

KAPLE

KAPLIČKY

vyjadřovat stálost a důstojnost. Proto je
vyroben z bílého mramoru.
Ze stejného kamene je i ambon (čtecí
pult), svatostánek (mimo dvířek), deska pod
svatostánkem, podstavce soch sv. Jana
Křtitele a Panny Marie a stupeň oddělující
presbytář od lodi kostela.
Veškeré kamenické práce provádí pan
Jiří Zimovčák z Babic u Rosic. Svatostánek
bude zasazen do čelní stěny a vedle něj
bude stát kříž. Dvířka svatostánku a kříž
budou odlity z bronzu.
Na svatostánku bude reliéf ryby, která je
symbolem křesRanů již z doby římské říše.
Dvířka svatostánku a kříž zhotoví akademický sochař Roman Wenzel ze Suchdolu u
Moravského krasu.
Předpokládám že do Ostopovické pouti
bude realizace kompletně dokončena. Již
dnes se při příchodu do kaple ukazuje krásný pohled na mramorový oltář, ambon, stupeň presbytáře a okenní vitráže, které již
nejsou zakryty.
Děkuji všem, kteří pomáhají při realizaci
liturgické úpravy naší kaple jak finančně tak
i konkrétní pomocí.
#P. Tomáš Mikula, farář

Ke stému výročí postavení naší kaple
byly v roce 1993 prováděny nutné opravy,
které až do roku 1998 řídil tehdejší starosta
Bohumil Vlach. Jako první byla provedena
izolace obvodového zdiva postupným podříznutím celé budovy. Dále byla provedena
izolace podlahy, bylo do ní zabudováno elektrické topení a položena nová dlažba. Zhotovena byla rovněž nová elektroinstalace včetně rozvaděče a svítidel. Vnitřek byl opatřen
novou omítkou a celý prostor vymalován.
Byla opravena také věž kaple včetně výměny trámů a bylo vyměněno oplechování celé
kaple včetně okapů – měděným plechem.
Na střechu byla položena nová krytina.
Nově byly zhotoveny venkovní i vnitřní
dveře a sakristie vybavena novým nábytkem. Zrestaurována byla křížová cesta, jeden kříž a sochy Panny Marie a sv. Jana
Křtitele, jemuž je kaple zasvěcena. Nový
obětní stůl, ambon a sedes byly zhotoveny
z dřevotřísky, což neschválila liturgická komise, a proto budou nahrazeny mramorem. Do
věže kapličky byl zavěšen nový menší zvon –
Maria, byla upravena venkovní fasáda a opatřena novým nátěrem. Také byla provedena
generální oprava varhan a ozvučení kaple.
V roce 1996 byla kaple vykradena a mimo jiné byly odcizeny sošky svatých z hlavního oltáře, který je silně napaden červotočem, a to byly také důvody, proč bude nahrazen novým vybavením a uspořádáním presbytáře. Nový návrh liturgického prostoru již
byl schválen a dochází k jeho uskutečňování.
Během oprav až do dnešního dne se
v t r o u bské farnosti, do které patří i obec
Ostopovice, vystřídali tři duchovní otcové.
Do roku 1997 to byl otec Miroslav Parajka,
za jehož působení řídil opravy pan Bohumil
Vlach. Od roku 1997 do roku 2002 to byl
otec Jan Kovář, který nechal provést ozvučení kaple a generální opravu varhan, také
byl pořízen menší zvon s názvem Maria. Od
roku 2002 je v troubské farnosti ustanoven
farářem otec Tomáš Mikula, který má na starosti nové vybavení a uspořádání liturgického prostoru presbytáře.
#J. Kuba
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V sobotu 5. března se uskutečnil zájezd
do Kongresového centra v Praze na předpremiéru muzikálu Hudebního divadla
Karlín JEKYLL & HYDE.
V 10 hodin před kapličkou jsme měli přistaven krásný zájezdový autobus a za sluníčka, suchých silnic a sněhu všude kolem
jsme vyrazili směr „matička” Praha za kulturou. Jelo nás 40, včetně „družby” z okolních vesnic – pan starosta z Nebovid s manželkou a pracovnicí obecního úřadu, paní
matrikářka z Troubska s dcerou a jedna
občanka ze Střelic.
Po hodince a půl jízdy jsme si udělali
zastávku na občerstvení a osvěžení v motorestu Melikana. Zde se každý občerstvil dle
své chuti, a že byla různá: řízek s hranolkami, gulášová polévka s rohlíkem, chlebíček, salát nebo něco sladkého ke kafíčku.
Tady také vzniklo foto pro Vás do našeho
zpravodaje.
Při příjezdu do Prahy měl každý individuální volno. Někdo ho využil k setkání s přáteli z Prahy, jiný zašel do kavárny a kdo měl
zájem, přidal se ke skupince, která se vypravila na Vyšehrad, k románské rotundě sv.
Martina, novogotickému kostelu sv. Petra
a Pavla, na Vyšehradský hřbitov s hrobkou

Jekyll & Hyde v
Slavín a samozřejmě k vyhlídce nad
Vltavou, odkud podle našich pověstí skočil
Šemík do řeky. Ve Vyšehradských sadech
jsme si prohlédli barokní sochy J. V.
Myslbeka – Libuši, Přemysla Oráče, Šárku

a další. A na Vyšehradském hřbitově jsme
našli náhrobky našich slavných velikánů,
jako např. Alfons Mucha, Vítězslav Nezval,
Karel Čapek, Jan a František Kubelíkovi,
Vojtěch Vydra, Radek Pilař a mnoho dalších. Jen svíčičky k rozsvěcení jsme zapomněli doma nabalit. Tak příště.
No a v 15 hodin už se rozhrnula opona
karlínského divadla a my se rázem ocitli

Obecní k n i h o v n a Ostopovice
Zajímavosti o knihovně • Víte, že v r. 2004
• bylo v knihovně zaregistrováno 150 čtenářů, z toho 31 čtenářů do 15 let?
• bylo ve fondu knihovny 4764 knih a 8
titulů časopisů?
• čtenáři uskutečnili celkem 6 999 výpůjček knih a časopisů?
• do knihovny přišlo 1 259 návštěvníků?
• knihovna nakoupila 150 nových titulů knih?
V roce 2004 se zlepšilo a zpříjemnilo prostředí v naší knihovně, a to díky pochopení
a finančním prostředkům od vedení obce.
Knihovna byla vybavena dvěma novými
regály a odkládací pult na knihy byl nově
zrenovován. Zakoupily se nové rozřa[ovače
na beletrii, naučnou literaturu pro dospělé
a děti. Popisky do těchto rozřa[ovačů vyhotovila paní Radka Švihálková a přispěla tak
k přehlednému vyhledávání knih.
V letošním roce je obecní knihovna
otevřena opět vždy ve středu od 14–18
hodin. Děkuji všem čtenářům za jejich
návštěvy a zájem o knihovnu a zvu ostatní
občany k návštěvě naší knihovny.
Některé z nových titulů v naší knihovně:

Bin Ládin, C.: Temné království (životní příběh ženy, která prožila desetiletí skrytá za
vysokými zdmi)
Birken, G.: Nástrahy kliniky
Bradford, Taylor, B.: Nevítaný host
Cimická, J.: Vražedná past
Coelho, P.: Poutník
Ehrlich, A.: Žezlo a růže
Erben, K. J.: Kytice
Fulghum, R.: Už hořela, když jsem si do ní
lehal …
Fulghum, R.: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce...
Francis, Dick: Až za hrob
Irving, J.: Pitná kúra
James, B.A.: Noc, kdy nesvítil měsíc
Jerome, Klapka J.: Svět na jevišti
Lánská, M.: Dívej se mi do očí
Lynn, J.: Jistě, pane premiére, 1. a 2. díl
Min, A.: Byla jsem madam Mao
Šabach, Viewegh, Klíma aj.: Možná mi
porozumíš (povídky)
Peters, E.: Neobyčejný Benediktin
Peters, E.: Pokání bratra Cadfaela
PojišRovna štěstí

P R A Z E

v Londýně roku 1885, kde jsme byli vtaženi
do tajemného příběhu doktora Henryho
Jekylla, jehož původním záměrem bylo
oddělit dobro od zla. Vynalezne lék, který
vyzkouší sám na sobě. Ale experiment se
začíná vymykat jeho kontrole. Aniž je schopen tomu zabránit, proměňuje se stále častěji v sadistického a neovladatelného Edwarda Hydea. Jekyllův život se postupně stává
vražednou procházkou do pekel. A my
rázem viděli, jak černé může být nitro každého z nás.
V hlavních rolích se nám představil
Marián Vojtko, Leona Machálková, Iveta
Dufková a Josef Laufer. Zpěv Mariána Vojtka
a Leony Machálkové mně nadchnul, ani mně
nevadilo, že slibovaný Daniel Hůlka z důvodu chřipky nezpíval. Zážitek to byl opravdu
nezapomenutelný, známé zpěváky jsme
zhlédli přímo na jevišti, což je zcela jiný prožitek než doma před televizní obrazovkou.
Sboristé, výprava a kostýmy byli též ohromující, člověk měl opravdu chvílemi pocit, že
je přímo v ulicích Londýna.
Domů do Ostopovic díky velmi příjemnému a schopnému řidiči jsme v pořádku
dojeli ve 20.30 hod. Tak, že by příště opět ?!
#Ing. Radka Švihálková
Sládková, V.: Vlak dětství a naděje
Smith, W.: Oko tygra
Šmíd, Z.: Jak se mají Mayové aneb …
Wood, B.: Hvězda Babylonu
Viewegh, M.: Román pro ženy
Naučná pro dospělé:
Fialová, K.: Květa Fialová o sobě
Halík, T.: Co je bez chvění, není pevné
Chvoja, L.: Novým Zélandem …
Jazairová, P.: V severní Indii
Mihulová, M.: Zdraví přirozenou cestou
Rohál, R.: La[ka Kozderková
Vlasák, J.: Pestrý život cyklotrempa
Vinarčiková, J.: Současný obytný interiér
100 divů světa
333 památných míst České republiky
Pro děti a mládež
Blyton, E.: Dobrodružství na útesech
Miler, Z.: Krtek a raketa
Snicket, L.: Ledová stěna. 10. díl
Wilson, J.: Tajemství
Naučná pro děti a mládež
Drijverová, M.: České dějiny očima psa
Nový rozum do kapsy. 2 svazky
Schmidt, U.: 275 populárních omylů
Vopěnka, M.: Poznáváme život a svět
#Libuše Pálková

inzerce
Instalatérství – topenářství
ZEZULA MIROSLAV
Ostopovice, Branky 9, tel: 605 723 771
nebo 604 533 649.
• KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (i malý ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 776
809 213 Zn.: Brno i okraj.
• KOUPÍM pozemek v Brně, pokud možno stavební (menší
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 608 480 330.
• KOUPÍM garáž kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. • HLEDÁM zahradu kdekoli v Brně z osobních důvodů. Finance
Tel.: 776 637 839.
mám. Tel.: 608 717 146.

občanských

KOUTEK PRO NAŠE DĚTI

POLÁRNÍ TAJENKA

Úkol č. 2

# Připravila: Ing. Radka Švihálková

Úkol č. 1

KDEPAK PŘEDVÁDÍ SVÉ ČÍSLO
KRÁLÍK Z KLOBOUKU?

CUKRÁRNA U ČTYŘ MAMLASŮ

SLUNILO SE SLŮNĚ

Hodně lidí hodně času
stráví v Brně U mamlasů

V zoo parku v Brně
slunilo se slůně
Slunilo se slunilo
Ze slunění stůně

Zřejmě si zde velmi rádi
hořký život trochu sladí

Sloní máma má na slůně
velikánský dopal
Kdyby se tak neslunilo
nemělo by úpal

(Dovnitř je ti mamlasi
nevtahují za vlasy)
Všichni díky sladkým lasům
sami kotví U mamlasů

S B Í R K A
Vámi darované věci vozíme do
Střediska křesRanské sociální
pomoci v Broumově. Zde se vše
v chráněné dílně, kde pracují
zdravotně postižení spoluobčané,
třídí, opravuje, balí a podle konkrétních požadavků expeduje. Středisko pravidelně zásobuje v České
republice uprchlické tábory, centra pro bezdomovce, imigranty, rodiny s příjmy pod sociálním minimem… Z Broumova šlo mnoho
tun materiální pomoci do Arménie,
Karabachu, Rumunska, Iránu,
Bangladéše, na Ukrajinu, do Ruska, Ghany, Peru a především co
Chorvatska, Bosny, Hercegoviny,
Slovinska a Kosova.

Výměna p r ů k a z ů

a) do 31. prosince 1994 za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2005, žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996 za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2006, žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998 za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2007, žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2007,

čaj, káva, kakao, sušené mléka…)
Věci pro Charitu sbíráme do vagonu vedle nástupiště č. 5 u hlavního nádraží ČD zastávka Nové sady
tramvají č. 1, 2, 4, 8, 12 a 13.

d) do 31. prosince 2003 za
občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji nejpozději do
31. prosince 2008, žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.
Z důvodu této zákonné povinnosti a pro usnadnění jejího
splnění bude 11. dubna 2005
od 16 do 17.30 hod. v budově
našeho obecního úřadu fotograf zhotovovat fotografie na
nové občanské průkazy pro
občany, popřípadě po domluvě
navštíví i nemohoucí a starší
občany v domácnosti.

Prosíme všechny, kteří chtějí přispět, aby věci přinesli svázané do
balíků nebo v pytlích či krabicích.

dců
Klub d ů cvhr.o 2005

Z cyklus básní o Brně
ostopovického básníka
Ivo Odehnala.

pro C H A R I T U B R N O

• Hygienické a toaletní potřeby
(mýdla, kartáče, šampóny, žínky,
zubní pasty a kartáčky, holící
strojky a mýdla, hřebeny, ručníky,
toaletní papír….)
• Prací prostředky
• Zdravotnické prostředky (obvazový materiál, dezinfekční prostředky, vitamínové přípravky, ne
léky!!!)
• Potřeby pro zájmovou činnost
(jehly, háčky, pletací dráty, nitě,
bavlnky, zbytky příze, vlny, látky)
• Školní potřeby (tužky, pera, pastelky, barvy, štětce, sešity, bloky,
čtvrtky, papíry, tašky, omalovánky,
penály, pravítka, kružítka …)
• Hračky, hry, hudební nástroje,
sportovní potřeby (funkční)
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE • Optické brýle (i poškozené,
PŘINÉST DO SBÍRKY
optická skla, lupy)
• Oděvy – prádlo pro kojence, děti • Pohlednice, poštovní známky
i dospělé (nemusí být tříděné)
(i použité)
• Obuv – jen novou
• Knihy (naučné i beletrii,
• Ložní prádlo, přikrývky, deky učebnice, slovníky, knihy v češtině
spací pytle, stany
i v cizích jazycích)
• Domácí potřeby (nádobí, příbo- • Trvanlivé potraviny (cukr,
ry, utěrky…)
mouka, luštěniny, rýže, těstoviny,

Upozorňujeme občany na
Nařízení vlády ze dne 16. 11.
2004, kterým se stanoví lhůty
pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Státní občané České republiky
jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných

TERMÍNY SBĚRŮ PRO CHARITU
29. a 30. dubna 2005
27. a 28. května 2005
24. a 25. června 2005
PÁ od 12–17 hod., SO od 9–12 hod.
Dodržte čas sběru. Věci přinesené
po odbavení vagonu nemáme možnost uskladnit.
Bližší informace:
pí. Halámková tel.: 543 249 684,
pí. Keprtová tel.: 543 214 816
Finanční pomoc můžete
poskytnout přímo na účet:
Čs spořitelna, a.s. Trutnov,
pobočka Broumov
č.ú.: 1302698349/0800, v.s. DAR

Aktivity klubu důchodců Ostopovice v roce 2005
Posez ení:
5. 4. – jarní posezení
8. 11. – Martinské posezení
Zájezdy:
10. 5. – Severní Morava
7. 6. – Velký Meder
15. 9.–18. 9. – Šumava
25.10. – Jižní Morava
Ples: únor 2006
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Co nevidět probudí jarní sluníčko první žlutokvěté kalichy
petrklíčů, aby daly všem najevo,
že se zimou je definitivně konec.
Doba, kdy se množstvím petrklíčů chlubil každý trávník, je bohužel neodvratně za námi. Těchto
skromných kvítků ve volné přírodě valem ubývá. Prvosenka jarní
proto patří mezi chráněné rostliny, a tak až ji na toulkách jarní
přírodou spatříte, obdivujte její
krásu, ale netrhejte ji.
Prvosence jarní se v některých krajích také říká nebeklíč,
ačkoliv i petrklíč vystihuje starou
báji o tom, jak se Svatý Petr
dověděl, že kromě jeho klíčů od
nebeské brány jsou ještě paklíče, kterými se chtějí dostat do
nebe duše nehodné. Lekl se
tak, že mu klíče vypadly z rukou
a spadly na zem. Z nebeských
klíčů vyrostly petrklíče. A protože již nemohou otvírat brány
nebeské, otvírají alespoň bránu
bohyni Vesně, s níž přichází

Kulturní a sportovní akce
v 1. pololetí roku 2005
Před necelými třemi měsíci jsme přivítali rok
2005 a te6 bychom Vás rádi seznámili s programem akcí na první pololetí letošního roku.
Leden a únor jsou měsíce plesů. I letos plesovou sezónu zahajovali myslivci.
Dalším plesem byl ples
obecního úřadu, letos desátý jubilejní. První sobotu
v únoru plesali důchodci
a závěr sezóny patřil plesům maškarním, které pořádali členové TJ Sokol. Nejprve byl ples pro dospělé
a druhý den pro děti. Na naši obec je to opravdu bohatá plesová sezóna a každý si měl možnost vybrat.
Na březen připravují všechny zájmové organizace výroční členské schůze a budou hodnotit
svou práci v uplynulém roce. Letos přišly zaměstnankyně OÚ s novinkou a na začátek března zajistily zájezd na muzikál do Prahy.
V dubnu začínají soutěže sportovcům, tak
můžeme chodit povzbuzovat naše házenkáře, hlavně mladší žáky, kteří vedou svou skupinu a v červnu se zúčastní celorepublikového turnaje.
Poslední dubnový den budeme jako loni pálit čarodějnice a přivítáme nejhezčí měsíc roku – květen.
Druhou květnovou neděli oslavíme Svátek
matek. I letos připravují paní učitelky s dětmi pro
maminky program a prý to bude znovu některá
z pohádek. Už te6 se na vystoupení našich dětí
těšíme.
Červen je nabitý různými akcemi. Nejprve
oslavíme s dětmi jejich svátek, a to zase oblíbenou procházkou pohádkovým lesem. Na sobotu
11. června připravují házenkáři populární turnaj
generací zakončený večer taneční zábavou.
Druhý den v neděli bude svátek pro všechny příz-

nivce automobilů, a to hlavně veteránů. Člen
tohoto klubu a náš občan pan Milan Žilka domluvil sraz veteránů do naší obce. Sraz a přehlídka
historických vozidel bude na
hřišti Sokola, kde bude start
soutěže. Bude to jistě hezká
podívaná pro děti i dospělé.
Poslední akcí v červnu jsou
MLADÉ HODY, které letos
vycházejí na 26. červen. Také
letos budou probíhat jako
každý rok. V pátek – předhodová zábava, sobota – stavění máje, neděle – dopoledne
mše svatá u kapličky a odpoledne bude patřit stárkům.
To je stručný program připravovaný na první pololetí letošního roku.
Jsou ale i drobné akce, kterým bychom měli
věnovat pozornost a zúčastňovat se jich. Jsou to
na příklad aktivity naší základní školy a školky.
Učitelský sbor organizuje pro děti a rodiče naučný, zábavný i sportovní program.
Na jaře děti pravidelně vynášejí Moranu, mají
sportovní den, výlety s naučným programem, den
Země, kde se děti učí, jak se chovat k přírodě,
a ještě další akce. Na závěr školního roku mají
žáci navštěvující základní uměleckou školu a výtvarné kroužky koncerty a výstavky. Se školním
rokem se děti loučí na zahradní slavnosti.
Všechny tyto programy a vystoupení bychom
měli navštěvovat a podpořit práci učitelek, ale
hlavně naše děti, které jsou naše budoucnost
a budou naším zrcadlem.
Věříme, že program je různorodý a každý si má
možnost vybrat, co ho baví a zajímá, a my už můžeme jenom chtít, aby nám přálo počasí a hlavně
zájem Vás všech.
#Milena Dejlová za kulturní komisi

Kvetoucí potěšení

jaro. Botanické jméno petrklíče
je primule (Primula veris) pocházející z latinského slova prima,
to je první. A protože se petrklíč
na jaře probouzí mezi prvními,
dostal další krásné české jméno
– prvosenka jarní.
#František Franc
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S jarem přichází i doba výsevů mnoha druhů květin a to je
ten nejvhodnější čas, jak něco
udělat pro zpříjemnění svého životního prostředí. Květinová výzdoba oken a balkónů je jednou
z mnoha možností. V dnešní
uspěchané době potřebuje mít
člověk květiny a ostatní zeleň
stále kolem sebe. Přesvědčují
nás o tom nejen důvody zdravot-

ní a hygienické, ale i to, že zeleň
má také význam kulturní a estetický. Kvetoucí balkón či okna
plná květů přidají prostředí na
přitažlivosti a na kráse. O co příjemněji vypadá jak nový, či starý
dům z počátku minulého století,
jehož průčelí je oživeno truhlíky
s květinami. Přitom nejde o nic
zvlášR obtížného nebo nedostupného, aby si většina z nás ne-

mohla poměrně snadno okenní
a balkónovou výzdobu opatřit.
Mezi oblíbené balkónové květiny patří převislé páskaté pelargónie nebo jiné běžné muškáty,
dále pak fuchsie, i když jejich
květenství není tak výrazné jako
u pelargónií. Lze také vysadit
i petúnie, které při dobré péči
neúnavně kvetou od jara až do
prvních mrazů.
Na současném trhu je také celá řada jiných, aR už tradičních či
netradičních balkónových květin.
#František Franc

Anketa
Vyhlašujeme novou anketu –
tentokrát
„o nejhezčí květinovou výzdobu
oken a balkónů“.
Vaše návrhy očekáváme do
poloviny června. Výsledky ankety budou zveřejněny v příštím
čísle zpravodaje. I tentokrát na
výherce čeká malé překvapení.
#Redakce

