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Vážení spoluobčané, Vám všem, kteří
jste dle svých možností přispěli na povodňovou sbírku konanou v naší obci,
patří obrovský dík. Nejen od organizátorů, které jste podpořili v jejich práci
a snaze, ale především od občanů vesnice Křešice u Litoměřic, kteří Vám, někteří i se slzami v očích, tento dík vzkazují.
A jak to vlastně vše probíhalo?
Nejprve jsme se snažili najít obec, jejímž občanům bychom pomohli. Krizové
štáby nás odkazovaly buďto na různá
konta, anebo na centrální sklady v Praze, Českých Budějovicích a ve Znojmě.
To jsme však nechtěli, proto byly naše
telefonické dotazy směrovány starostům
jednotlivých obcí na Moravě. Tam však
vzhledem k menším ztrátám pomoc odmítali. Nechť se soustředíme na postižená místa v Čechách.
Opět po několika telefonátech jsme
se v pondělí nasměrovali na vesničku
Koloděje nad Lužnicí. S místním panem starostou jsme se domluvili, co
konkrétně právě potřebují. Dovyřídily se
potřebné formality na krajském úřadě
a začalo se vybírat. Ale ve středu ráno,
po vybrání hlavní částky peněz a po
opětovném spojení s panem starostou,
jsme se dozvěděli, že mezitím došlo ke
změně a materiální první pomoc jim byla
již poskytnuta – nyní měli zájem pouze
o finanční podporu na znovuobnovení
místní pošty.
A opět došlo na telefony: vesnice Křešice leží v těsné blízkosti pravého břehu
Labe, 5 km od Litoměřic. Žije zde 1 352
obyvatel, z čehož přibližně 1 000 mělo
zatopeny své domy. Ale abych nepředbíhala.
V úterý 20. srpna obešlo 19 dobrovolníků naši obec s 8 pokladničkami, přidala
se devátá umístěná na obecním úřadě
a spočítalo se krásné číslo 157 400 Kč.
To se opravdu nemáme za co stydět, ba
naopak můžeme mít dobrý pocit z naší
spoluúčasti při snížení neštěstí toho druhého. Ještě jednou všem děkujeme.
A začalo se nakupovat. Vycházeli jsme při
tom z konkrétních požadavků starostky
Křešic, která nás přímo informovala, co
potřebují. Ve středu přes známé a hlav(pokračování na str. 2)

ZDARMA

• Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí. Znamená to, že i v naší obci ukončí svoje volební období současné zastupitelstvo obce a bude voleno nové, opět patnáctičlenné. Volby se budou konat ve
dvou dnech, jsou jimi pátek a sobota. V první den voleb je možné hlasovat od 14.00
do 22.00 hodin, druhý den od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnost v naší obci bude
opět v budově obecního úřadu. Volební lístky obdrží všichni voliči nejpozději tři dny
přede dnem voleb.
• Zastupitelé obce na svém zasedání 7. 8. 2002 projednali a následně odsouhlasili
ceny za vodné a stočné na období 10/2002 – 9/2003.
vodné pro všechny odběratele: 16,– Kč/m3
stočné pro všechny odběratele: 18,– Kč/m3
Navýšení ceny vodného o 1,10 Kč/m3 (ze 14,90 Kč na 16,– Kč) je dáno zvýšením
poplatku finančnímu úřadu za odběr podzemní vody. Ostatní nákladové položky se
nemění. Podrobná kalkulace nákladů je otištěna v tomto čísle Zpravodaje na jiném
místě.
• V minulém čísle Zpravodaje v článku „Sdělení ke kabelové televizi“ jste byli informováni provozovatelem kabelové televize v obci Ing. Ivanem Novákem, jednatelem
3C, spol. s r.o., kromě jiného o předpokládaném termínu zahájení provozu místního
vysílání kabelové televize, kterým měl být 1. červenec t.r. Z technických důvodů bylo
zahájeno vysílání místního kanálu 5. září, za což se vám omlouváme. V současné
době je možné najít „infokanál“ obecního úřadu na místě původního programu TV3,
jehož majitelé nedávno ztratili licenci a TV3 přestala vysílat. Žádáme naše diváky
o trpělivost s kvalitou našeho vysílání a slibujeme postupné zdokonalování.
• Obecní úřad Ostopovice vydal v tomto roce čtyři druhy nových pohlednic obce. Pohlednice je možné zakoupit na různých prodejních místech v obci za 4,– Kč/ks.
• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
MUDr. Ochvatem k 31. 12. 2002. Znamená to tedy, že zubní lékař od ledna 2003
nebude již v naší obci ordinovat.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Košťata s maskotem Ferdou

Solidarita
(pokračování ze str. 1)
ně ochotné lidi, kteří tomu věnovali svůj
soukromý čas, jsme většinu věcí pořídili
ve velkoskladech, takže vybraná částka
se dala náležitě využít. Co se tedy nakoupilo:
30 ks stavebních koleček, 100 ks lopat,
100 ks košťat, 50 ks kartáčů, 50 ks
kbelíků, 100 ks hader, 200 ks igelitových
pytlů, 440 párů rukavic, 20 párů holínek,
600 ks svíček, 32 ks svítilen, 123 ks baterií, 414 ks balení čistících prostředků
(Savo, Hit, Raky, Jar...), 100 ks mýdla,
78 ks hrnků, 96 ks sklenic, 11 ks jídelních souprav, 5 ks souprav nádobí, 5 ks
sad příborů, 1 varná konvice, 20 ks dek,
20 ks prošívaných souprav na postel,
50 ks prostěradel, 50 ks povlečení na
postel, 3 ks dětských prostěradel a 3 ks
povlečení, 20 ks froté ručníků, 20 ks osušek, 100 ks ručníků obyčejných, 123 ks
utěrek, 160 ks oplatků pro děti a dětský
polštářek „Křemílek“ pro nejmenšího
občánka obce. Nezapomnělo se ani na
psychickou podporu místní paní starostky, paní Ludmily Juříkové, které jsme
dovezli povodňového maskota „Ferdu
– práce všeho druhu“ s lahví slivovice na
vnitřní desinfekci pro krizový štáb. Paní
starostka byla opravdu dojatá.
A jak to na místě vypadalo?
V bývalém JZD nahoře nad obcí byl založen sklad, kde si vedou pečlivou evidenci
každého jednotlivého kousku. Po vyložení našeho zboží se divili, kolik jsme toho
dovezli, a to jen pro jejich obec. Z centrálního skladu v Litoměřicích jeden den
dostali 5 lopat a 5 párů rukavic. A stačí ...
až zase příště. Druhý den si přivezli dvoje kolečka, 5 kbelíků a 4 košťata a opět
stačí. A jak to může stačit pro 1 000
zatopených obyvatel, na to se jich nikdo
neptá. Vykládali i o zkušenosti s Červeným křížem z Prahy 3, který přijel třemi
auty a zanechal jim 20 ks Nurofenu, 3
balení náplasti a 1 desinfekci. Z našeho
nákladu byli opravdu nadšeni.
A ve vesnici? Zatím měli k dispozici na
pomoc 7 vojáků z Vyškova a pár dobrovolníků. Více než dvě třetiny obyvatel
měly domy zaplavené do půli oken, voda
se zde držela 6 dní. Nyní je již pouze na
nižších místech – ve sklepích, zahradách, na polích, je hnědá a páchne. Stromy všude kolem jsou do půli korun hnědé. Týden jsou již bez elektrické energie.
Děti mají vystěhovány v mateřské škole
ve vedlejší vesnici, starší občany v penzionu v Litoměřicích. Přibližně 20 domů
mají postaveno z vepřovice – kotovice,
u těch čekají, že spadnou. Všude před
domy mají hromady zničeného nábytku,
koberce, ledničky, sporáky, televizory,
pytle se vším možným – z domů zůstaly
„holobyty“. Všichni lidé pracují, vynášejí
zničené věci, vybírají naplavené bahno,
vytrhávají nasáklé podlahy, oklepávají
vnitřní omítky,... Ženy vaří na chodníku či
na zahrádce na campingových vařičích.
Labe jim kromě neštěstí a vody přineslo

na břeh celou poměrně velkou chatu,
která se střechou dolů zapříčila mezi
topoly pár metrů od návsi. V předzahrádce jim přistál a o dům se opřel plechový
kontejner z Avie.
Fotek bude bohužel málo, protože při
zpáteční cestě v Říčanech u Prahy nám
zloději rozbili okno u auta a ukradli mimo
pár osobních věcí a autorádia i fotoaparát s většinou fotografií.

Přesto si myslíme a vám všem zúčastněným chceme dát vědět, že jsme udělali
správnou věc na správném místě. Odjížděli jsme s dobrým pocitem, o který se
s vámi nyní dělíme. Poděkování patří též
dvěma řidičům (Avie a dodávky), kteří
autodopravu poskytli zdarma.
Dne 27. srpna 2002
Ing. Radka Švihálková

Nakládání věcí před našim obecním úřadem.

Zničené vybavení domácností. Voda sahala až nad okna, jak je vidět podle tmavého
pruhu.

Připlula chata.

Foto na 1. a 2. straně Radka Švihálková

Připravte se na změnu telefonních čísel
V noci z 21. na 22. září 2002 (mezi
00.00–03.00 hodinou) dojde k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé
České republice. Toto přečíslování se
bude týkat čísel telefonních stanic všech
operátorů poskytujících veřejnou telefonní službu, jak v pevné, tak v mobilní
síti.
Jak budou nová čísla vypadat?
Všichni účastníci budou mít devítimístné
národní telefonní číslo.
Toto číslo bude bez jakékoli předvolby,
takže žádné volání v ČR nebude začínat
číslicí 0.
Čísla svých známých tedy budete volat
z jakéhokoli místa v ČR stejně.
• Číslicí 1 budou začínat tísňová volání,
doplňkové telefonní služby, přístupové
kódy pro volbu pevného operátora.
• Číslicemi 2, 3, 4, 5 budou začínat národní účastnická čísla v pevné síti.
• Číslicemi 6, 7, 8, 9 budou začínat hlavně čísla mobilních operátorů, přídavné
služby pevných operátorů, např. Zelená linka ČESKÉHO TELECOMU.
Přestupný znak 00 pro volání do zahraničí zůstává nezměněn.

V současné době existuje v České republice 159 uzlových telefonních obvodů
(UTO). Tyto uzlové telefonní obvody
budou nahrazeny 14 telefonními obvody
(TO), které budou mít svoje směrová
čísla a budou, až na malé výjimky,
odpovídat krajům. Po přečíslování se
směrové číslo telefonního obvodu stane
nedílnou součástí národního telefonního
čísla účastníka. Každý TO bude mít jedno, dvě nebo tři národní směrová čísla,
kterými budou začínat národní čísla
účastníků.
Nově budeme dělit volání v ČR na
místní a dálková
místní volání – v rámci jednoho telefonního obvodu (TO)
dálková volání – z jednoho TO do jiného
TO
Internet
Pro připojení k internetu bude potřeba,
abyste si upravili přístupové číslo ve
svém počítači: místo 0971 ... bude jen
971 ...
Barevné linky
Ke změně čísla dojde také u Barev-

NÁVRH CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
NA OBDOBÍ 10/02–9/03
Kalkulace nákladů na vodné (Vo) a stočné (St), rok 2002
Vodné (Vo)
Provozovatel
Analýzy
Energie
Opravy, údržba
Poplatek FÚ
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na Vo
vyrobeno 60 tis. m3
fakturováno 48 tis. m3
Stočné (St)
Provozovatel
Platba BVaK
Opravy, údržba
Úroky z úvěru
Věcná břemena
Celkem
Celkem – zaokrouhleno
náklad na St
fakturováno 48 tis. m3

Předpokládané náklady r. 2002
Kč
250 000
80 000
180 000
182 000
42 000
734 000
734 000
15,29 Kč/m3

Kč
127 200
500 000
200 000
13 638
20 000
860 838
861 000
17,93 Kč/m3

Poznámky:
1. Poplatek za odběr podzemní vody - viz vodní zákon 254/2001 Sb., § 88 odst. 2, § 127
odst. 3 (nákladová položka k vodnému)
rok 2003…………1,40 Kč/m3 za 60 tis. m3……..FÚ 84 000,– Kč/rok
2. Návrh cen
vodné: náklad na Vo 2002 + rozdíl poplatku FÚ (r. 2003 – r. 2002)/fakturované m3
734 000+ (84 000 – 42 000)/48 000 = 16,17 Kč/m3
Schváleno: 16,– Kč/m3
stočné: náklad na St 2002 17,93 Kč/m3
Schváleno: 18,– Kč/m3
Ing. Vlachová, Ing. Andrlová

ných linek, které nově rovněž nebudou začínat nulou. Například Zelená
linka 0800 12 34 56 se změní na
800 12 34 56.
Znáte již své nové telefonní číslo?
Vaše nové telefonní číslo je uváděno na
Vyúčtování za telekomunikační služby
a v závorkách za stávajícím číslem ve
Zlatých stránkách vydávaných od prosince 2001.
Kde získáte bližší informace o přečíslování?
Obecné informace na bezplatné lince 0800 11 11 11 (od 22. 9. 2002 jen
800 11 11 11).
Nejčastější otázky k problematice
přečíslování naleznete na webových
stránkách
www.telecom.cz/precislovani.
Kromě Zlatých stránek můžete získat
informace o nových telefonních číslech
platných po 22. září 2002 na čísle 14111
(placená služba).
Bude při přečíslování telefonních stanic přerušen jejich provoz?
Ano, ale pouze na nezbytně nutnou
dobu, aby mohly proběhnout příslušné
technické úpravy podmiňující přečíslování. Po tuto dobu budou v provozu
mobilní sítě všech operátorů.
Bude možné v době přečíslování volat na čísla tísňových linek?
Ano, tísňová volání volitelná zkrácenými
čísly 150 (Hasičský záchranný sbor), 155
(Zdravotnická záchranná služba) a 158
(Policie České republiky) budou v době
přečíslování pevných sítí zajišťována
prostřednictvím veřejných mobilních
telefonních sítí GSM. Tísňová volání ve
veřejných pevných telefonních sítích
nebudou v té době garantována. Rovněž
bude v tuto dobu možné použít tísňové
volání v mobilní síti na číslo 112. Tísňová
volání na linku 156 – Obecní (městská)
policie nebudou v době přepojování
garantována ani ve veřejných pevných
telefonních sítích, ani ve veřejných mobilních telefonních sítích GSM.
Kde získá zákazník informace o nových telefonních číslech dalších
stanic?
▪ Na
internetové
adrese
www.telecom.cz/precislovani.
▪ Prostřednictvím automatického systému, který je dostupný prostřednictvím
čísla 14111.Budou se v souvislosti
s přečíslováním měnit čísla tísňových volání?
Nebudou. Stávající čísla tísňových volání, tj. 150 – Hasičský záchranný sbor
ČR, 155 – Zdravotnická záchranná
služba; 158 – Policie ČR; 156 – Obecní
(městská) policie a tísňová volání na čísle 112 zůstanou i nadále v platnosti.

Oznámení

Od 1. října 2002 dojde ke změně hodin
pro veřejnost na místní poště:

Po, Út, Čt, Pá
St

8–11, 14–16 hod.
8–11, 14–17 hod.

Jak dál proti odcizování aut?
Auta se kradla, kradou a určitě se ještě
nějaký čas krást budou, o tom se přesvědčilo i několik našich občanů, kteří
tímto způsobem o svého miláčka přišli.
Už na přelomu minulého století hledali
výrobci automobilů způsoby jak ochránit
pradědečky automobily před vykradením
nebo ukradením. Zcela originální systém
např. vyvinula jistá francouzská firma, byl
jím snadno odmontovatelný volant, který
si řidič při každém odstavení vozidla odnesl s sebou. Zloději však rychle přišli na
to, jak si vyrobit jednoduchou náhražku
řízení. Od dob pradědečků se v automobilovém průmyslu mnoho změnilo a časy,
kdy nás před zloději ochránil zámek dveří,
jsou nenávratně pryč. Počet krádeží motorových vozidel roste. Jen na území naší
republiky bylo v loňském roce odcizeno
zhruba 22 000 automobilů. Výrobci aut
i různých bezpečnostních systémů hledají
co nejúčinnější prostředky ochrany před

Krmivo a doplňky
pro zvířata
Krmné směsi
Gr. pro králíky, nosnice, kačeny, krůty,
koně, směsi nosnice, kačeny, prasata,
šroty, pšenice, oves, proso, slunečnice,
vločky, těstoviny, vit. a minerál. doplňky
pro veškerá zvířata. Granule pro psy
– široký výběr do 25 Kč/kg, kočky, konzervy, pamlsky atd. Krmivo pro exoty,
holuby, hlodavce, rybičky, želvy, mraž.
maso, chovatelské potřeby.
Trvale výhodné ceny:
Gr. králík s léčivem
750 Kč
Směs nosnice
750 Kč
Minerál drůbež
11 Kč/kg
Špagety
10,50 Kč/kg
Zob exoti
1 kg 20 Kč 2 kg 38 Kč
Pro hlodavce1 kg 17,50 Kč 2 kg 33 Kč
Barevná tyč. pamlsek
1 ks 1 Kč 100 ks 88 Kč
Brno-Bosonohy, ul. Pražská 58a
Tel.: 0732 25 95 25, 0604 75 65 98
Po–Pá
So

8.30–12.00, 13.00–17.00 hod.
8.00–11.00 hod.

Otevíráme 9. září 2002

ŽALUZIE A MARKÝZY
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
A GARÁŽOVÁ VRATA
SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitně a levně nakoupíte u výrobce
s 30letou tradicí
Úprava žaluzií po výměně oken
Oprava všech typů žaluzií
Bohemiaflex Brno, s.r.o.
Máchalova 7
Starý Lískovec
Tel./fax: 05/47 21 81 70
Pracovní doba: 9–12 a 14–17 hod.

zloději. Klasickým mechanickým zajištěním aut jsou zámky volantů. Mnozí řidiči si
k těmto zámkům pořizují další mechanické pomůcky – obvykle řetězy nebo tyče,
které blokují pedály a volant. Tato zařízení
však i přes svůj masivní vzhled zlodějům
neodolávají. S takovýmto zabezpečením
si zloděj za pár minut poradí, a proto je
vhodné v kombinaci s dalšími způsoby
ochrany, např. vlastním systémem, který
někde ve voze přeruší elektrický obvod,
a o umístění vypínače ví jen majitel. O něco dokonalejší jsou mechanismy zamykající převodovou páku. Samotný zamykací
mechanismus je ukryt v tak zvaném tunelu pod podlahou a dostat se k němu není
vůbec jednoduché. Jestliže mechanické
bezpečnostní systémy zabraňují zloději
s autem odjet, pak elektronické se mu
snaží znepříjemnit už vstup do vozidla.
Jde o alarmy. Jejich funkce je jednoduchá. Detekční čidla nejrůznějších druhů

reagují na vnější podněty a pokud není
něco v pořádku, obvykle spustí sirénu
a rozsvítí světla. Zcela zvláštní kategorii
jsou tzv. imobilizéry, které samy o sobě
nepískají ani nehlídají vnitřní prostor
vozu, ale blokují hned několik elektrických
okruhů automobilu zvláštním kódem.
Zloděj, který by chtěl kód odblokovat, by
musel vyzkoušet tisíce kombinací. Bohužel zatím ani sebelepší překážka nemůže
zloději zabránit, aby auto neukradl např.
pomocí odtahového vozu. Do boje proti lupičům se zapojují i satelitní systémy, které
dokáží určit přesnou polohu ukradených
automobilů, ale jejich využívání je velice
drahé a početně omezené. Nicméně
právě v rozvoji podobných systémů a ve
vývoji palubní mikroelektroniky v sériově
vyráběných vozidel vidí mnozí odborníci
hlavní cestu v boji proti zlodějům aut.
Jen budoucnost ukáže, kdo v oblasti zabezpečovacích systémů aut zvítězí!
František Franc

Z naší přírody

PAPÍROVÉ OBYDLÍ
Najde-li někdo na zahradě vosí hnízdo, obvykle nezůstane klidný, spíš naopak, mnozí doslova zpanikaří a začnou přemýšlet, jak nezvané hosty ze zahrady vypudit nebo je dokonce
zahubit, zlikvidovat. A jen málokdo si uvědomí, jak obdivuhodné dílo vlastně ničí. Vosy a sršni jsou prvními vynálezci papíru. Papírovinu na stavbu svých hnízd vyrábějí velmi podobně,
jako to později začal dělat člověk. Vlákna dřeva důkladně rozžvýkají, promísí se slinami
a z této kašovité hmoty pak po nepatrných kouscích slepují svůj budoucí domov. Neméně
obdivuhodné je to, že hnízdo začíná stavět vždy jedna vosa, mladá královna. Jen ona totiž
z celého hnízda přezimuje, aby na jaře založila nové pokolení vos. Vybere vhodné místo
na stavbu, postaví několik buněk, naklade vajíčka, stará se o larvy, přistavuje nové buňky.
Jakmile se vylíhnou první dělnice, je vyhráno, dělnice ji nahradí a královna se může věnovat
pouze kladení vajíček.
Sama stavba je velice zajímavá. Různé druhy vos stavějí svá hnízda určitým ustáleným způsobem. Některé mívají hnízdo zavěšené ve volném prostoru, na větvích stromů, na trámu na
půdě apod. Jiné svá hnízda skrývají v různých puklinách v zemi, mezi trámy či krovy. Vnější
obal, který hnízdo chrání, skrývá uvnitř důmyslný systém pláství s jednotlivými buňkami.
Na podzim je vosí kolonie na svém vrcholu – hnízdo je dokončeno, počet vos může dosahovat v některých případech i několik stovek. V této době jsou také nejviditelnější, hladové, poletují, vnikají do bytů, obtěžují okolí. Shánějí co nejkvalitnější potravu, aby vykrmily budoucí
královny. Samy už mají života namále, jakmile se roj postará o pokračování rodu, začínají
vosy hynout, zahyne i stará královna a než přijde zima, hnízdo je prázdné. Jen mladičká
královna opět někde v bezpečí přečká zimu, aby na jaře znovu sama začala (někde úplně
jinde) budovat nové obdivuhodné dílo z papíru.
František Franc

VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČR

konaných ve dnech 14. a 15. 6. 2002 v naší obci
Počet zapsaných voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů
V naší obci dostalo hlasy 20 politických stran:
Strana

1 092
703
703
%

t.j. 64,38 %

Počet hlasů

ODS

26,17

184

KOALICE KDU-ČSL, US-DEU

25,6

180

ČSSD

24,75

174

KSČM

12,94

91

ČSNS

2,13

Sdružení nezávislých

1,71

Moravská demokratická strana

1,2

Strana zelených

1,14

Ostatních 12 stran nepřekročilo 1 %.
V Ostopovicích dne 17. 6. 2002
Vypracovala Ing. Radka Švihálková, zapisovatelka volební komise

Naše národní házená 2002
Oddíl národní házené opět nabírá obrátky,
a tak bych chtěl tímto článkem informovat
o jeho činnosti. Nejprve bych seznámil
s výsledky našich družstev v uplynulém
ročníku 2001/02. Soutěž se hraje obvyklým dvoukolovým systémem podzim/jaro
a naše družstvo mužů se umístilo mezi 12
účastníky druholigové tabulky na 6. místě
a tento výsledek hodnotím jako průměrný.
Družstvo dorostenců, které hrálo krajský
přebor, skončilo mezi 8 účastníky na 6.
místě. Vzhledem k věku hráčů a možnosti
hrát ještě další 2 roky ve stejném složení
je to výsledek dobrý.
Po zhodnocení sezóny rozhodl výbor
o rozšíření oddílu o další mládežnická
družstva, k tomuto také směřovaly náborové akce, jako byl „Turnaj generací“
a především letní sportovní tábor.
Tradiční „Turnaj generací“ se uskutečnil
15. června na hřišti TJ Sokol Ostopovice.
Sešli se na něm ti, kteří měli nebo mají
s házenou v Ostopovicích něco společného. Výkony na hřišti byly úměrné věku
hráčů, ale mám za to, že po stránce sportovní byla úroveň velmi vysoká. Po celodenním sportování všichni rádi přivítali
večerní přátelské posezení.
Hlavním úkolem v tomto roce bylo uspořádání letního sportovního tábora. Ten se
konal v prvním prázdninovém týdnu pod
hradem Templštýnem nedaleko Ivančic.
Zúčastnilo se ho 45 dětí ve věku 8 až 18
let a 10 vedoucích, kteří pro ně obětovali
svůj volný čas.
Děti byly rozděleny do oddílů a sportovní
a zábavná činnost byla přizpůsobena jejich věku. V krásném údolí řeky Jihlavy,
kde jsou k dispozici dva bazény, čtyři
volejbalová hřiště, ubytování v chatkách,
sociální zařízení, kuchyně s celodenní
stravou a společenská místnost, se děti

těšily na celotýdenní program. Ten opět
nezklamal a mezi nejoblíbenější patřily
míčové hry, sportovní olympiáda, aerobik,
noční hra „O poklad hradního rytíře“, sjíždění řeky, výlety do okolí, zkrátka to, co ke
správnému táboru patří. Pobyt byl zakončen maškarním karnevalem a všichni se
již těšíme, až se sejdeme příští rok v ještě
hojnějším počtu v této krásné přírodě.
Do nadcházející sezóny, která začíná
již 1. září, přihlašujeme do soutěží tato
družstva: mladší žáky, dorostence, v půli
sezóny i žákyně, muže A, muže B. Nárůst
počtu družstev je markantní a doufáme

v úspěšný rozvoj oddílu.
Toto všechno by samozřejmě nešlo bez
sponzorů a těch, kdo přispívají na tuto
prospěšnou činnost. Mezi hlavní patří
Ferona Brno, AZ servis, ŽS Brno, TJ
Sokol Ostopovice, Petr Slezák-drátěný
program, paní Hlubinková, OÚ Ostopovice, Pavel Krejčík-svářecí technika, Petr
Pazourek-autoopravna a další. Všem
patří náš dík.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
dobrovolným pracovníkům, ať trenérům
házené, vedoucím na táboře, funkcionářům, hráčům a všem ostatním, kteří se
zasloužili o rozvoj sportu v naší obci.
Pavel Krejčík,
předseda oddílu národní házené

Fotografií stárek si připomínáme letošní mladé hody.

Koutek pro naše děti
Připravila: Radka Švihálková

Foto P. Dubjak

Nč r

Noční hru jsme přežili,
všichni jsme se vrátili.
Vystrašeni, unaveni,
ale zase spokojeni.
Kanec v houští či duch v lese,
snad nás holky neodnese.
Bílá paní nad rozcestím,
ukazuje cestu klestím.
Ještě jeden sešup z vršku
a jsme dole u pelíšku.
Sotva spánek zavře víčka,
už čekáme na budíčka.
Dívčí oddíl Jeskyňky

Řešení z minulého čísla

1. Opička přinesla dětem „prázdniny“
2. Dosaď za písmenka číslice: A = 3
nebo 6, B = 2 nebo 5, C = 9 nebo 1, D =
3 nebo 6, E = 2 nebo 5, F = 9 nebo 1, G
= 4, H = 7, I = 8
Příklad by mohl vypadat tedy třeba takto: 659 + 321 = 980 a 980 – 478 = 502

Z historie pomníku

O postavení pomníku padlým vojínům
z první světové války k uctění jejich památky rozhodlo obecní zastupitelstvo Ostopovic dne 28. 10. 1919, tedy hned první rok
po vzniku Československé republiky a po
ukončení světové války. Ještě téměř dva
roky se však v této záležitosti nic nedělo,

kaple a s devíti starými památnými listinami
ze 17. a 18. století pak vystavovala obec
v roce 1925 na krajinské výstavě v Kroměříži konané při příležitosti sjezdu moravské
samosprávy, na nějž byli vysláni také delegáti obecního zastupitelstva Ostopovic, starosta – stolařský mistr Rudolf Lodes a Jan
Bartoněk. O dva roky později, 13. 8. 1927
byla zadána péče o sad u pomníku padlých
vojínů do spravování Františku Vyplašilovi,
za což obdržel 1 dílec pole v Šelši v hodnotě asi Kč 70,- a trávu kolem pomníku. 28.
10. 1928 bylo oslaveno v obci desetileté
výročí trvání republiky, k této příležitosti byl
na návsi uspořádán koncert a po návsi byl
konán lampionový průvod právě k pomníku
padlým vojínům.

V dubnu 1971 pak byla u pomníku padlých
slavnostně odhalena deska obětem druhé
světové války z řad občanů Ostopovic
umístěná na spodní část podstavce pomníku.
Lenka Krajíčková

Blahopřání

Dne 27. srpna 2002 se dožila krásného
životního jubilea 80 let paní Miluška
Červená, dlouholetá obětavá knihovnice v místní knihovně. Přejeme jí, aby
si i do dalších let uchovala svou svěžest
a optimismus.

Obec Ostopovice – opatství
Sept-Fons, Fr ancie

Foto z archivu obce
až do roku 1921, kdy zemřel nájemce místní honitby Josef Synek, velkoobchodník
suknem v Brně. Obecní rada tehdy žádala
okresní politickou správu o schválení nového pronájmu honitby, žádosti bylo vyhověno a honitba byla vydražena Ervínem Ditmarem, továrníkem z Brna, z dosavadních
Kč 1000,- za Kč 10 520,- a přenechána mu
hned od listopadu pro zbytek roku za Kč
5000,-. Obecním honebním výborem pak
bylo navrženo, aby celý obnos Kč 5000,byl ponechán na stavbu pomníku padlým
vojínům ve světové válce. Návrh byl odsouhlasen všemi občany i velkostatkem,
pouze pět občanů si vyžádalo svůj podíl
honebného a bylo jim vydáno dohromady
Kč 289,14.
Ještě téhož roku se začalo s vlastní stavbou pomníku. 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. Celé postavení pomníku stálo 15 000,- Kč, přičemž
mnoho práce bylo provedeno občany zdarma. Pomník byl slavnostně odhalen 20. 11.
1921 za velké účasti obyvatel. O celkových
výlohách na stavbu pomníku pak byla podána zpráva obecnímu zastupitelstvu 26.
12. téhož roku a poněvadž celý obnos nebyl uhrazen, usneslo se zastupitelstvo dát
do rozpočtu Kč 1500,- a i v dalších letech
stejnou sumu řadit do obecního rozpočtu,
dokud nebude celá suma splacena.
Fotografie pomníku spolu s fotografiemi
celkového pohledu na obec, plány místní

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou tato dvě místa hodně vzdálená a lidé zde
žijící se sotva mohou potkat. 29. června 2002 se však ve Francii objevil autobus a několik automobilů, kterými přijeli obyvatelé Ostopovic a blízkého okolí. Co je přivedlo
do tohoto koutu jižní Francie? Právě v tento den přijali dva bratři, Jiří a Petr Kubovi,
bývalí občané Ostopovic, kněžské svěcení. Slavnostní obřad probíhal v trapistickém
klášteře, kterého jsou bratři Kubovi členy. Světícím biskupem byl Mons. František
Radkovský, plzeňský biskup. Dlouho budeme vzpomínat na atmosféru klášterního
kostela, na bohoslužbu, kterou provázely překrásné zpěvy mnichů, i na slova otce
biskupa a otce opata ze Sept-Fons. Slavnost pokračovala bohatým pohoštěním ve
francouzském stylu, které pro všechny hosty mniši připravili. Odpoledne jsme měli
možnost si nyní již s novoknězi Jiřím a Petrem popovídat v klášterní zahradě. Bylo
to opravdu výjimečné díky slavnosti. Trapisté zachovávají kromě modliteb přísné
mlčení. Toto vše se událo v sobotu. Následující neděli jsme prožili první mši svatou
– primici – s novoknězem Jiřím, jehož řeholní jméno je Maria Jiří. V pondělí slavil
svoji první mši jeho bratr Petr, řeholním jménem Maria Jeremiáš. Po těchto slavnostních chvílích jsme se různými oklikami a zastávkami na mnohých krásných místech
západní Evropy vraceli domů.
Uplynulo pár týdnů a v naší obci se objevila auta s francouzskou poznávací značkou, která dovezla několik trapistických mnichů. V sobotu 3. srpna letošního roku
slavili bratři Kubovi podruhé primiční mši svatou v rodné farnosti. Takto mohli všichni, kteří neměli možnost docestovat do Francie, prožít slavnostní chvíle a odnést
si do dalšího života požehnání nových kněží. Bratři Kubovi zde zůstali několik dní
a pravidelnou pondělní mši v naší ostopovické kapli sloužili oba společně. Svou
přítomností potěšili hodně přátel a známých a kaple se zase jednou docela zaplnila.
Abychom nezapomněli, že pocházejí z trapistického kláštera, kde den začíná velmi
brzy, rozloučili se s námi ve středu mší v 5 hodin ráno.
Všichni, kdo některou z těchto slavností navštívili, ponesou si dál životem vzpomínku
na radost, kterou zde zažili. A my všichni můžeme mít radost, že naši obec znají lidé
ve Francii, že si ji a její obyvatele oblíbili, a věřím, že se k nám budou rádi vracet.
Hana Vlachová

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
pořádá v areálu zahrádkářů na ulici U Dráhy

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU

králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva
Otevřeno bude:
v sobotu 14. září od 12 do 18 hodin
v neděli 15. září od 8 do 17 hodin
Možnost nákupu chovných zvířat
JAKO OBVYKLE BUDE ZAJIŠTĚNO VELMI DOBRÉ OBČERSTVENÍ
VČETNĚ TRADIČNÍHO BURČÁKU
Srdečně zvou pořadatelé

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ č. 3/2002 * Ostopovice v září 2002 * Vychází čtvrtletně * Vydává Obec Ostopovice se sídlem U Kaple 5, 664 49 Ostopovice, IČO 28 22 94 *
Evidenční číslo MK ČR E 10257 * Redakční rada: Libuše Dobrovodská, Ing. Petr Dubjak, František Franc, Ing. Radka Švihálková, Jaroslav Trávníček * Za obsah článků odpovídají autoři * Sazba Oldřich Bartoš, počítačová sazba * Tisk OLPRINT, Jaroslav Olejko, Brněnská 29, Šlapanice * Příští číslo vyjde v prosinci 2002 * Náklad 600 výtisků

