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Zamylení

Nadcházejícím rokem, který má èíslo 2001,
vstupujeme do nového tisíciletí. Vstup do
tohoto nového roku byl na celém svìtì
pojat jaksi výraznìji, co jsme mohli sledovat v televizi. Velkolepé oslavy probìhly na
celé naí planetì. Nyní, ve 3. mìsíci tohoto roku, ji dávno bìí ivot normálnì, stejnì jako v tom minulém tisíciletí. Tento èasový údaj  tisíciletí  je pro èlovìka jaksi
tìce stravitelný, vpøed i vzad je nedohledno jak co do obsahu, tak i co do proitku.
Zaèíná vak i nové století a to je pøijatelnìjí èasový údaj. Ten nìkteøí astlivci
mohou i celý proít. O stoletích se i více
píe, øadu z nich si lidé i pojmenovali podle toho, co pøinesla. Století páry, elektøiny
a tøeba i atomové bomby. Jak bude jednou
pojmenováno
nadcházející
století, o to
se postarají nai
potomci.
V tom minulém století
byly 2 svìtové
války a nespoèet
místních ozbrojených konfliktù se
vemi prùvodními hrùzami. Z tohoto pohledu by
se také vtíralo jeho pojmenování. Ké by
vak tato zkuenost pøispìla k pouèení lidí,
e tudy cesta k ivotu nevede, ké by 1. století tøetího milénia pøináelo lidstvu jen prospìné vynálezy a objevy. Lidé nech se
støetávají, ale jen na poli sportovním.
I mylenka má energii, a proto a co nejvíce lidí má a propaguje tuto pozitivní mylenku.
J. Trávníèek

L L L

Slova moudrých
Chovám se k lidem tak, jak chci, aby se
chovali oni ke mnì.
Lidová moudrost
Jaké sluby prokáe svým rodièùm,
takové oèekávej od svých dìtí.
Thales z Miletu
Nejuiteènìjím ze vech umìní je umìní
být uiteèným.
Franklin

ZDARMA

Radnice informuje
 V minulém roce probìhlo poprvé po nìkolikaleté pøestávce opìt vítání dìtí do
ivota. V této spoleèenské záleitosti budeme pokraèovat i nadále, nebo se
setkala s pozitivním ohlasem. Obøady se bìhem roku konaly dva, bylo pøivítáno
celkem osm dìtí, dostavili se vichni pozvaní. Doufáme, e i letos se setkáme se
vemi naimi narozenými obèánky. První letoní obøad se uskuteèní 24. bøezna.
Rodiny se svými dìtmi jsou zvány osobními dopisy. Vítání se mohou samozøejmì
zúèastnit i prarodièe, pøíbuzní èi nejblií pøátelé rodin.
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 5. 2. 2001 dle pøísluného paragrafu zákona è. 128/2000 Sb. o obcích zøídilo finanèní a kontrolní výbor. Souèasnì byla
ukonèena èinnost komise finanèní a kontrolní. Úkoly tìchto výborù vyplývají z výe
uvedeného zákona.
Èlenové finanèního výboru: Ing. Hana Vlachová  pøedsedkynì, Miroslava Peková, Rùena mídková
Èlenové kontrolního výboru: RNDr. Lubomír Procházka  pøedseda, Ing. Radim
Novotný, Jaroslav Èervený
 ZO schválilo rozpoètové provizorium na rok 2001 do doby, ne bude schválen
rozpoèet obce na rok 2001. Schvalování rozpoètu bude na programu bøeznového
zasedání ZO.
 Jak jsme Vás ji v minulém èísle Zpravodaje informovali, ZO se rozhodlo prodat
obecních pozemky pod bytovými domy SBD Réna Ivanèice. Prodejní cena byla
stanovena na 80, Kè/m2. Celkovì se jedná o prodej 2 267 m2
 Bìhem mìsíce bøezna a dubna t.r. bude provedena rekonstrukce hydrogeologického vrtu  zdroje pitné vody pro obec. Práce bude provádìt firma TOPGEO
BRNO, spol. s r. o.
 Dalí moností zajitìní pitné vody v budoucnosti je napojení obecní vodovodní
sítì na Vírský oblastní vodovod. Trasa tohoto vodovodu je projektována v blízkosti ji zmínìné vodárny. S investorem VOV je projednáno vybudování achty
s odboèkou pro nai obec. S touto alternativou, propojení odboèky s naí sítí, se
v souèasné dobì poèítá jen jako s krajním øeením, jako s rezervou v pøípadì, e
by obci nedostaèovaly vlastní zdroje. Úsek VOV kolem naí obce je ve fázi
pøíprav k vodoprávnímu øízení.
 Finanèní pøíspìvek obce na linku è. 48 mìstské hromadné dopravy èiní pro letoní rok 400 500, Kè. Oproti loòskému roku je to nárùst o 25 500, Kè, co je
zpùsobeno zvýením sazby za vozový kilometr autobusových spojù.
 Smlouva o zajitìní dopravní obsluhy naí obce mìstskou hromadnou dopravou
je uzavírána kadoroènì s mìstem Brnem. Výe finanèního pøíspìvku se stanovuje následovnì: kilometry ujeté linkou è. 48 mezi poslední zastávkou v Brnì
(Pod Dálnicí) a koneènou v Ostopovicích za rok se násobí nákladem na vozový
kilometr. Tyto celkové náklady se dìlí tøetinovì mezi mìsto Brno, Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., a nai obec.
Pro zajímavost:
 vzdálenost mezi zastávkou Pod Dálnicí a koneènou v Ostopovicích je 1,504 km
 poèet spojù v pracovní den: 79, tj. 118,816 km/den
 poèet spojù v sobotu: 38, tj. 57,152 km/den
 poèet spojù v nedìli: 37, tj. 55,648 km/den
 Dopravní podnik mìsta Brna byl poádán o pøidání jednoho noèního spoje do
obce, který by svým odjezdem navazoval na pùlnoèní rozjezd tramvají. Tomuto
poadavku zøejmì nebude vyhovìno ihned. Øeení vak bylo DPMB pøislíbeno.
Pokraèování na str. 2

Radnice informuje
Pokraèování ze str. 1

 Jetì nìco k dopravì. Pøestupní podmínky cestujících smìrem do mìsta na
koneèné zastávce tramvají (pod mostem) nejsou zcela v poøádku. O tom ví nejvíce své právì ti, kteøí dennì toto pøestupní místo z naeho linkového autobusu
pouívají. A u se jedná o nezpevnìný terén chodníku pøi výstupu z autobusu, èi
velmi úzký chodník mezi vozovkou a kolejovým tìlesem, na kterém se jen velmi
obtínì lidé míjejí pøi dobíhání tramvaje. Na spoleèném jednání zástupcù Odboru dopravy Magistrátu mìsta Brna, Dopravního podniku mìsta Brna, a. s., a obcí,
které jsou dopravnì obsluhovány linkou è.48, tedy Popùvek, Troubska a Ostopovic, byl mimo jiné zmínìn i tento problém. Problematický pøestupní úsek u koneèné smyèky tramvají má být komplexnì øeen, a to i s autobusovou zastávkou. V
souèasné dobì vak pøísluná mìstská èást øeí vypoøádání pozemkù, co je
nezbytné k realizaci zámìru. Nyní tedy musíme doufat, e cesta ke zlepení
stavu nebude pøíli dlouhá. Zástupci obce se o situaci budou prùbìnì zajímat.
 Jak ji mnozí pacienti MUDr. Novákové zjistili, dolo k urèitým zmìnám. Paní
doktorka od poèátku tohoto roku ordinuje v Ostopovicích v budovì obecního
úøadu, a to pouze ve ètvrtek od 7 hod. 15 min. do 11 hodin. Toto øeení je
doèasné a je vynuceno patným stavem víceúèelové budovy na Lípové.
 Poruchy na veøejném osvìtlení nebo kabelové televizi je nutné nahlásit na Obecní úøad Ostopovice, tel. 47 21 13 81. Ten zajistí opravy u smluvních partnerù.
 Adresa elektronické poty na obecní úøad: ostopovice@volny.cz
 Jeliko se ji blíí jaro, obracíme se opìt na majitele psù se ádostí, aby se pøi
venèení psù vyhýbali veøejným prostranstvím, ale i soukromým pøedzahrádkám
a pøedevím dìtskému høiti. Jde pøece o základní projev lidské slunosti, ohleduplnosti, hygieny a o zdraví dìtí.
 Pøi této pøíleitosti bychom rádi podìkovali jedné naí spoluobèance, která pravidelnì uklízí park u kaple právì proto, e jsou mezi námi neohleduplní pejskaøi.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
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Dokonalá radost
Ptáte se, kde se rozdává? Urèitì tam, kde se lidé mají rádi, myslí na sebe, umí se
obdarovat úsmìvem, vlídným slovem a tøeba i písnièkou. Mírou vrchovatou se této
radosti rozdávalo veøejnì i v naí vesnici 6. ledna t.r. TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA byla
svìdectvím solidarity, dobra, vzájemného pochopení a vstøícnosti, obìtavosti dìtí a
dospìlých, také úsmìvù, zpìvu i vlídných slov se ten den rozdávalo bohatì. Bohatství pìkných mezilidských vztahù se nedá koupit ani pøes internet, to se musí ít a
proít. Dìkuji tedy vem, kteøí tuto zkuenost opravdové lidskosti dovolili proít
dìtským TØEM KRÁLÙM, umonili jim poznat, co má v ivotì hodnotu a smysl.
Díky vem za iroké srdce otevøené pro potøeby tìch, kteøí jsou nám vzdáleni, a i
tìch, kteøí vyuívají slueb hospicu v Rajhradì.
Jetì trocha informací. V naí vesnici se darovalo 33 614 Kè, celkovì se v 80 obcích okresu Brno-venkov zapojilo 650 dobrovolníkù, dìtí a dospìlých, a shromádili
finanèní dary v hodnotì 1 207 420,70 Kè. Kdo z vás by se chtìl více informovat o
vyuití prostøedkù pro Dùm léèby bolesti s hospicem Svatého Josefa v Rajhradì, má
monost na internetových stránkách www.dlbsh.cz.
Vem radostným èlovíèkùm, malým i velkým, pøeji pìkný den.
Ludmila Èerná
L L L

TROCHA

STATISTIKY

 Celkový výtìek sbírky z koledování za celou republiku k 25. lednu pøesáhl 2001
30 mil. Kè, sbírkové konto bylo uzavøeno 28. února 2001.
 Jak ji bylo uvedeno, na okrese Brno-venkov bylo vybráno 1 207 420,70 Kè, co
je nejvíce z okresù v Brnìnském a Jihlavském kraji.
 Mezi nejúspìnìjí mìsteèka a obce naeho okresu patøí Tinov (72 977 Kè),
lapanice (60 825 Kè), Veverská Bítýka (55 898 Kè), Újezd u Brna (50 001 Kè),
Pozoøice (37 070 Kè), Oøechov, Deblín, Rajhrad  a potom jsme se na ebøíèku
umístili ji my, obèané Ostopovic.
Ing. Radka vihálková

PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL

rotopedy  posilovací zaøízení  sportovní potøeby
 sportovní obleèení
Brno-Starý Lískovec, Osová 4
Tel./fax: 47 22 35 22  www.pol.cz/abc
pondìlípátek1018 hodin, sobota 912 hodin
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Program MAX 1
upřesnění informací
Dne 1. 12. 2000 byla na informativní schùzce
pro úèastníky televizního kabelového rozvodu (TKR), která byla svolána pøedevím za
úèelem podání informací o pøípadných monostech rozíøení programové nabídky, po
delí diskusi odsouhlasena zámìna programu RTL za program MAX 1. Vzhledem
k tomu, e v dohledné dobì bude ukonèeno
vysílání tohoto programu z pozemního vysílaèe Hády, zbývá jediná monost pøijímat druicové vysílání. Toto vysílání je vak zakódované a z toho dùvodu je nutno poøídit dekodér v cenì min. 50 tis. Kè. Rovnì instalace
tohoto programu si vyádá urèité náklady.
Ná TKR je ji osm let v provozu a za tuto dobu byl rozíøen poèet televizních
stanic z pùvodních 5 pozemních a 5 satelitních
vysílaèù (ÈT 1, ÈT 2,
NOVA, STV 2, ORF
1, SAT 1, MTV,
EUROSPORT,
RTL a PRO 7) na
souèasný poèet 8 pozemních a 7 satelitních
vysílaèù (ÈT 1, ÈT 2, NOVA, PRIMA, STV 1,
STV 2, ORF 1, MARKÍZA, TV 3, RTL, RTL 2,
PRO 7, SAT 1, EUROSPORT a VIVA). Tato
iroká nabídka a stárnutí zaøízení si vyadují
vìtí náklady na údrbu a opravy. Nelze vyèerpat finanèní rezervu, která je na kontì
TKR, beze zbytku, protoe v pøípadì nenadálých závad (které nemohou být kryty pojitìním) by chybìly finanèní prostøedky na jejich odstranìní.
Z tohoto dùvodu a také vzhledem k technickým monostem (realizovaná zaøízení musí
být v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání è. 468/1991
Sb. vè. pozdìjích doplòkù) není mono zajistit instalaci kanálu MAX 1 v roce 2001, ale
je nutno v tomto roce vytvoøit jak finanèní, tak
technické pøedpoklady, aby realizace probìhla v roce 2002. Z tohoto dùvodu bude mìsíèní poplatek pro rok 2001 za vyuívání TKR
40 Kè.
Pro informaci uvádím, e nedávno byla v Hospodáøských novinách informace o tom, e se
spoleènost HBO, která je provozovatelem
kanálu MAX 1, rozhodla zmìnit název na
SPEKTRUM. Dle vyjádøení øeditele spoleènosti HBO pro ÈR neznamená pøejmenování
zmìnu formátu, tzn. programové skladby.
Nebylo vak uvedeno, e toto pøejmenování
nebude znamenat rovnì zmìnu poplatkù.
V souèasné dobì probíhá s vlastníkem kabelových televizí (jedná se o KABEL PLUS,
KABEL NET) na antimonopolním úøadì øízení vzhledem k neúmìrnému zvyování mìsíèních poplatkù pro úèastníky pøipojené do
jejich sítí.
Stanislav Krajíèek
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Jarní úklid
Blíí se jaro a s ním spojený tzv. jarní
úklid, který provádíme kolem svých domù
i po celé obci. Vyzýváme obèany, aby takto vzniklý odpad ukládali pouze na místa
k tomu urèená a nezakládali, respektive
neobnovovali èerné skládky v okolí obce.
Komise ivotního prostøedí

Jarní a podzimní rovnodennost Potoky v okolí Ostopovic
V minulém èísle byly graficky znázornìny a popsány èasové údaje pro letní a zimní
slunovrat s odkazem na jednu zimní pranostiku. K jarní èi podzimní rovnodennosti vhodnou pranostiku nemám, snad jen taková doplòková k 21. bøeznu: Na rovnodenní vìtry
nelení. Nabízím vak opìt grafické znázornìní východu a západu slunce a tím tedy
i délky dne. Podklady jsou opìt èerpány z denního tisku a jak z grafù vyplývá, ani rovnodennost se neshoduje s pøíchodem roèních období. Podle zmínìných údajù je ji 17. bøezna délka dne i noci 12 hodin a v záøí toté pøipadne a na 25. Toto nám dává nae
zemìpisná poloha  kolem 50. rovnobìky.
Tolik malá ukázka prùbìhu odvìkých zákonitostí mezi Zemí a ivotadárným Sluncem.
J. Trávníèek
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Druhým a zároveò posledním potokem
protékajícím katastrálním územím Ostopovic je Leskava. Tento potok pramení severozápadnì od mìstské èásti
Brno-Bosonohy v lokalitì Hradisko
a následnì protéká touto mìstskou èástí. Dále pøitéká k Ostopovickému mlýnu,
kde za aktivního provozu mlýna pohánìl Kaplanovu turbínu, jak bylo uvedeno v minulém èísle naeho Zpravodaje.
Od Ostopovického mlýna teèe Leskava
pod dálnicí k Ostopovicím, kde do ní
vtéká voda ze dvou pramenù v naí
obci, a to z pramene u kaple a z pramene v eli.
Dalí trasa potoka vede do Starého Lískovce a jiní èástí Bohunic do Dolních
Herpic, kde se vlévá do øeky Svratky.
V souèasné dobì slouí potok Leskava
bohuel spíe jako odtok odpadních vod
bez známek ivota a vodních ivoèichù.
Frantiek Franc
L L L
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Leskava

Graf zpracovaù Petr Dubjak

Vyúčtování peněžních prostředků
na účtu kabelové televize k 31. 12. 2000
Stav penìních prostøedkù k 31. 12. 1999
24 588,79 Kè
Pøíjmy v roce 2000 celkem
96 294,80 Kè
z toho: zøizovací poplatky
31 920, Kè
roèní poplatky
63 920, Kè
bankovní úroky
454,80 Kè
Výdaje v roce 2000 celkem
77 368,30 Kè
z toho: investice
9 360, Kè
opravy a údrba
46 391,40 Kè
pojitìní TKR
2 100, Kè
bankovní poplatky
4 313, Kè
pronájem
300, Kè
výplata za zesilovaèe
9 540, Kè
poplatek OSA
5 363,90 Kè
Stav penìních prostøedkù k 31. 12. 2000
43 515,29 Kè
Zpracovala Magda Jelínková, úèetní OÚ Ostopovice
L L L

Zpráva o činnosti místní knihovny
Okresní knihovna v idlochovicích nai knihovnu pravidelnì zásobuje knihami.
V loòském roce byl pøírùstek knih a èasopisù v cenì 25 000 Kè. Pravidelnì po celý
rok nám chodí èasopisy Zahrádkáø, Veèery pod lampou, ABC, Ètyølístek a Praktická
ena.
Do knihovny docházelo 167 ètenáøù, z toho 51 dìtí. Ètenáøi si v roce 2000 vypùjèili
celkem 9 136 knih a 2 832 èasopisù. áci místní koly se v knihovnì zúèastnili
ètyøikrát besedy o naich spisovatelích.
ádám obèany, kteøí nemají vráceny knihy z minulého roku, aby si je pøili vymìnit
za nové a zaplatit ètenáøský poplatek na letoní rok. Celoroèní poplatek èiní 20 Kè
pro dospìlé a 10 Kè pro mláde do 14 rokù.
Pùjèuji kadý týden v pátek od 14 do 18 hodin.
M. Èervená, knihovnice
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Kam se vlévá
Leskava a Bobrava
Odpovìï na otázku z minulého èísla: No
pøece do Èerného moøe!  ale mají nìkolik pøestupù. Potok i øíèka vtékají do
Svratky  Leskava u Dolních Herpic
a Bobrava u Popovic. Svratka pak skonèí ve vodní nádri Nové Mlýny, která je
na øece Dyji. Ta pod Bøeclaví teèe podél naí hranice s Rakouskem a u hranice se Slovenskem se slévá s øekou
Moravou. Tato øeka se u Bratislavy vlévá do Dunaje, který protéká dále Maïarskem, Jugoslávií, Rumunskem
a konèí v Èerném moøi. Vechny vodní
toky od støední Moravy na jih se vlévají
do Èerného moøe a vodoteèe ze severní Moravy plynou do moøe Baltského.
Redakce
Na nai otázku z minulého èísla odpovìdìli celkem tøi ètenáøi (Pea Skokan, Jirka vihálek a paní L. Kopeèková) a vichni správnì. Na obecním
úøadì na nì èekají malé ceny.

SOUTĚŽ
(nejen) pro děti
Roháè obecný patøí vzhledem ke své
váze mezi nejsilnìjí ivoèichy. Kdyby
mìl za sebou táhnout vozík, jakou váhu
by utáhl?
a) 0,5 kg
b) 1 kg
c) 1,5 kg
Své odpovìdi vhazujte do schránky na
obecním úøadì. Tøi vylosovaní øeitelé
dostanou ceny.

Zákon o obcích
Dnem voleb do zastupitelstev krajù v roce
2000 nabyl úèinnosti Zákon o obcích è.
128/2000 Sb. V naem Zpravodaji Vás
chceme v nìkolika pokraèováních seznámit s jeho obsahem, upozoròujeme vak,
e je to pouze výtah z uvedeného zákona
a v ádném pøípadì nenahrazuje jeho plné
znìní. Pokud bude mít nìkdo zájem, zákon je k dispozici k nahlédnutí na obecním úøadì.
OBECNÁ USTANOVENÍ
Postavení obcí
Obec je základním územním samosprávným spoleèenstvím obèanù; tvoøí územní
celek, který je vymezen hranicí území
obce. Obec peèuje o vestranný rozvoj
svého území a o potøeby svých obèanù;
pøi plnìní svých úkolù chrání té veøejný
zájem vyjádøený v zákonech a jiných právních pøedpisech.
Obec má právo na samosprávu; úkoly patøící do samosprávy obce (do samostatné
pùsobnosti obce) plní v rozsahu stanoveném zákonem a v souladu s potøebami
obce. Orgány obce jsou vedle toho povinny zabezpeèit zákonem svìøené úkoly
v pøenesené pùsobnosti, tedy výkon státní
správy na svém správním území.
Povinnosti mùe obec ukládat v oblasti samostatné pùsobnosti obecnì závaznou vyhlákou, pøedevím:
 k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku; zejména mùe stanovit, které èinnosti, je by mohly naruit
veøejný poøádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v èase obecnì
závaznou vyhlákou urèených, nebo
stanovit, e na nìkterých veøejnì pøístupných místech v obci jsou takové èinnosti zakázány,
 pro poøádání, prùbìh a ukonèení veøejnosti pøístupných sportovních a kulturních podnikù, vèetnì taneèních zábav
a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajitìní
veøejného poøádku,
 k zajitìní udrování èistoty ulic a jiných
veøejných prostranství, k ochranì ivotního prostøedí, zelenì v zástavbì
a ostatní veøejné zelenì a k uívání zaøízení obce slouících potøebám veøejnosti.
Obèané obce
Obèanem obce je fyzická osoba, která je
státním obèanem Èeské republiky a je
v obci hláena k trvalému pobytu. Obèan
obce, který dosáhl vìku 18 let, má mj. právo volit a být volen do zastupitelstva obce,
hlasovat v místním referendu, vyjadøovat
na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným vìcem, vyjadøo-
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vat se k návrhu rozpoètu obce a k závìreènému úètu obce za uplynulý kalendáøní
rok, a to buï písemnì ve stanovené lhùtì,
nebo ústnì na zasedání zastupitelstva
obce, nahlíet do rozpoètu obce a do závìreèného úètu obce za uplynulý kalendáøní rok, do usnesení a zápisù z jednání
zastupitelstva obce, do usnesení rady
obce, výborù zastupitelstva obce a komisí
rady obce a poøizovat si z nich výpisy, poadovat projednání urèité záleitosti v oblasti samostatné pùsobnosti radou obce
nebo zastupitelstvem obce.
Území obce
Kadá èást území Èeské republiky je souèástí území nìkteré obce, nestanoví-li
zvlátní zákon jinak. Obec má jedno nebo
více katastrálních území.
Oznaèení ulic a jiných veøejných prostranství provede obec na svùj náklad. Vlastník
nemovitosti je povinen strpìt bezúplatné

pøipevnìní tabulky s oznaèením ulice nebo
jiného veøejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit
jiné nápisy. Oznaèení nesmí být pokozeno, odstranìno nebo zakryto.
Kadá budova musí být oznaèena popisným èíslem. Samostatnými popisnými èísly se neoznaèují vedlejí budovy, které
jsou souèástí jednoho celku (napø. výrobní
haly uvnitø jednoho podniku, garáe pøi
domech, drobné stavby).
Stavby urèené k individuální rekreaci se
oznaèují evidenèními èísly.
Vlastník nemovitosti je povinen na svùj náklad oznaèit budovu èísly urèenými obcí
a udrovat je v øádném stavu. Barvu a provedení èísel urèuje obec.
Veøejným prostranstvím jsou vechna námìstí, ulice, tritì, chodníky, veøejná zeleò, parky a dalí prostory pøístupné kadému bez omezení, tedy slouící obecnému uívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
Pøítí pokraèování: Orgány obce

ZPĚVNÉ PTACTVO
Èarokrásné, ale zároveò rozmarné je jaro.
Nìkdy nás pøekvapí krásným poèasím
pøedèasnì ji v únoru a bøeznu, jindy jako
by se nemohlo vymanit z podruèí nevlídných dozvukù odcházející zimy.
Schází-li slunce a teplo, vegetaci to neprospívá. Ale ani ptactvo a nejdrobnìjí
fauna není jakoby ve svém ivlu. Jen høejivé slunce dovede rozvázat ptaèí hrdélko,
rozvíøí vzduchem pilné vèelky a ostatní
hmyz.
V prvních jarních mìsících, zvlátì jsouli chladné a detivé, opozdí se vývoj rùzného hmyzu a ptáèkové mají stále pernou sháòku po ivobytí. Kukly, housenky
a vajíèka pøezimující na stromech
a v úkrytu pod kùrou, ty dávno jsou ji sezobány.
I uiteèní ptáèkové z nouze zpùsobí na zahradì kodu, kdy se rádi pøiiví na záhonu osetém salátem, zelím apod.
Jaro vnese kadoroènì rodinnou idylku
v ivot ptactva. Nastává doba hnízdìní.
Kadý párek ptáèkù staví si hnízdo pro
své potomstvo. Kosi a drozdi sednou na
hnízdo nejdøíve, po nich pak ostatní ptaèí

drobotina. V kvìtnu a èervnu vylétává první ptaèí generace z hnízd.
Vìtina ptactva hnízdí jetì v létì podruhé. Dvojí generaci vychovávají ptáèkové
do roka, a pøece ptactva nepøibývá.
V dobì hnízdìní potøebuje ptactvo obzvlátì ochranu. Znièená a oputìná hnízda jsou dokladem rodinné tragédie v ivotì
ptactva. Jak èasto se stává, e dravý pták
polapí nìkterého z rodièù ptáèkù, èím
hnízdo je pak ovem ztraceno, nebo toulavá koèka vyslídí hnízdo s holátky a bezohlednì je pohubí.
Objevíme-li ptaèí hnízdo na zahradì, a
ji na stromì, v keøi nebo v dutinì stromu,
hleïme, abychom ptáèky pøi sezení na
vejcích nevyruovali, nebo snadno pak
své hnízdo opustí. Nikdy se nemají ptaèí
vajíèka brát do ruky, tím ménì pak mláïata, která z hnízda pak ustraenì vyskákají
a nejsou-li jetì dost vyvinutá, vìtinou
hynou.
Vame si ptactva pro jeho krásný zpìv
a uitek, kterým se zvlátì nìkteré druhy
vyznaèují, a chraòme ho.
Frantiek Franc

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Ostopovice
za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000
Obecní úøad Ostopovice obdrel od Obvodního oddìlení Policie Èeské republiky
v Rajhradì zprávu o bezpeènostní situaci
v obci za minulý rok.
Za uvedené období bylo na území obce
Ostopovice spácháno 54 trestných èinù
(u 34 známý pachatel, u 20 neznámý pachatel) a 11 pøestupkù (u 4 známý pachatel, u 7 neznámý pachatel). U trestných
èinù pøevládaly krádee vloupáním do rekreaèních chat, staveb a motorových vozidel a u pøestupkù pøestupky proti obèanskému souití a proti majetku. Dále bylo
v k.ú. obce Ostopovice etøeno 9 dopravních nehod se kodou 207 500, Kè, dva
lidé byli lehce zranìni.
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Ve svém dopise policie opìt upozoròuje,
e je zapotøebí, aby si obèané uvìdomovali nutnost spolupráce s Obvodním oddìlením Policie Èeské republiky Rajhrad, aby
si více vímali pohybu cizích osob v obci
a podezøelých skuteèností, které by mohly
vést ke sníení výskytu trestné èinnosti
v obci a zvýení objasnìnosti trestných
èinù a pøestupkù.
Pøipomínáme jetì adresu a telefonní
èíslo Obvodního oddìlení Policie
Èeské republiky v Rajhradì:
tefánikova 109, 664 61 Rajhrad,
telefon (05) 47 23 21 93 a 94,
fax (05) 47 23 06 15.
Redakce

O ŠKOLE V PŘÍRODĚ
K radostným záitkùm naich dìtí patøí kadoroènì výjezd do koly v pøírodì. Tyto
výjezdy jsou velmi zdaøilé a kadoroènì si øíkám, e tento pobyt se snad dìtem líbil
nejvíce. Uplyne rok a je tu nové hodnocení. Ti, kteøí se zúèastnili vech kol v pøírodì,
hodnotí tu letoní jako super. Poprvé nahradilo známou píseò Sláva nazdar výletu skandování My chceme zpátky, my chceme zpátky. Bezesporu k tomu pøispìlo nádherné sluneèné poèasí se spoustou snìhu, kterého je letos poskrovnu.
Za vechny dìti máme pro vás báseò Lenky Polcarové, ákynì 5. roèníku.
PaeDr. Stanislava Houzarová, øeditelka koly

Co se děje na naší škole po vyučování
Ji ètvrtý rok funguje pøi Z Ostopovice zájmové a relaxaèní centrum pro áky
mladího kolního vìku, které nabízí 810 kroukù. V letoním roce tyto krouky
navtìvuje 45 dìtí z celkového poètu 62. Nìkteré z nich se otevírají kadoroènì,
nebo je tu zájem dìtí a zatím i ochota dospìlých tyto krouky vést. Podívejme se
spoleènì, o jaké krouky jde.
V krouku turistickém, vedeném øeditelkou koly, poznávají dìti krásné okolí Brna,
zahrají si hry, zasoutìí si a jak doufám, získávají kladný vztah k pøírodì.
Jóga, vedená paní Janou ancovou, je jednou z moných cest nápravy vadného
drení tìla, neurotismu, specifických vývojových poruch a také prostøedkem
k sebezdokonalení. Toto relaxaèní cvièení je doplnìno výtvarným kroukem, tvoøí
spolu jednotu.
Pro áky se specifickými poruchami uèení je tu krouek dyslektický (paní Jitka
Bartoòková), který úèinnì napomáhá dìtem odstraòovat jejich nedostatky v jazyce
èeském.
S oblibou navtìvují dìti krouek anglického jazyka (paní Lenka Lebedová), pøípravku pro výuku angliètiny ve vyím roèníku.
O úspìích dramatického krouku (paní Yvona Procházková, Ludmila Èerná) jste
se mohli úspìnì pøesvìdèit na naich besídkách.
Pøi kolní druinì pracuje krouek zdravého ivota (paní Jitka Fialová), který má
nelehký úkol  vést dìti ke zdravému ivotnímu stylu.
Mladé zdravotníky pøipravuje na soutì hlídek ÈÈK v posledních letech sleèna
Katka Dejlová.
Novinkou je v tomto pololetí výtvarnì-modeláøský krouek Paprsek, vedený bývalou ákyní naí koly Lenkou Dubjakovou a Janem Matìjíkem. Dìti pracují
s papírem, slámou, textilem, døevem a jiným pøírodním materiálem, tvarovací hmotou, drátem. Pøi tìchto èinnostech vyuívají své fantazie, rozvíjejí si estetické cítìní
a smysl pro krásu.
Pøipoèteme-li, e v budovì koly pùsobí poboèka ZU Støelice, obor hudební
a výtvarný, domnívám se, e nae malotøídní kola poskytuje dìtem dostatek èinností, které jim umoòují duchaplnì vyuít volný èas a rozvíjet své schopnosti
a talent. Zda tomu tak skuteènì je, nejlépe posoudíte vy, rodièe. Zkrátka snaíme
se, aby kolem nás byly jen samé ikovné a spokojené dìti.
PaeDr. Stanislava Houzarová, øeditelka koly

Koutek pro děti
Kolik najdete rozdílù?

Pøipravila Radka vihálková

Škola v přírodě
kola v pøírodì zaèíná
v zimním hotelu Smrèina.
Hotel dùstojný stojí jak král
sjezdovka s vlekem opodál.
Snìhu vude moc a moc,
ale teï u dobrou noc.
Ráno vyskoèím z postele
a hlasitì zajásám vesele.
U stolu se nasnídám,
vypiju kávu a jdu dál.
Jdu na pokoj, kde odpoèívám
a za chvíli se z okna dívám.
Lye nám dobøe sedìly,
krásnì jsme se projeli.
Takhle plynul celý týden
plus obìd, veèeøe s dobrým jídlem.
Odjezd byl velice smutný
doma to doufám nebude nudný.
L L L

Naše mateřská škola
Dovolte nám, abychom na úvod èlánku podìkovaly vem, kteøí pomáhají dìtem
z mateøské koly sbírat PET lahve. Tato akce
je èasovì neomezená, selapané lahve je
mono nadále nosit do místní samoobsluhy
èi pøímo do mateøské koly. Sbìr bude nepøetritì probíhat i v dobì letních prázdnin,
kdy zajistíme pøístup k pytlùm v areálu koly.
Finanèní èástka získaná od firmy, která lahve
vykupuje, bude vyuita pro nae dìti.
Dále bychom chtìly informovat obèany Ostopovic o zaloení Sdruení pøátel koly pøi
Mateøské kole Ostopovice, které by se rádo
aktivnì podílelo na dìní v obci svými akcemi
urèenými nejen dìtem, které jetì M nenavtìvují, ale i tìm, které ji kolkou proly
a chtìjí s námi zùstat v kontaktu.
Rády pøivítáme rùzné nápady a pomoc veøejnosti. Velice oceníme finanèní pøíspìvky
v jakékoliv výi, které nám pomohou rozjet
rùzné akce, které chceme pro dìti a veøejnost organizovat (soutìe, oslavy, táboráky,
prodejní výstavy, burzy apod.).
Pokud se rozhodnete pro finaèní dar, mùete ho osobnì pøedat v mateøské kole nebo
pøevodem na úèet Sdruení: è. ú.
169 499 345/5100 (potvrzení vystavuje
správce Sdruení, kterým je zástupkynì rodièù, paní Jana Soukopová).
První pøipravovanou akcí je BURZA, která
se bude konat v prostorách mateøské koly.
Srdeènì zveme vechny obèany, kteøí chtìjí
nabídnout èi nakoupit obleèení, hraèky, sportovní obleèení èi obuv. Nákup zboí bude
20. 3. od 15 do 18 hodin, prodej zboí
bude 21. 3. od 15 do 18 hodin a výdej
neprodaného zboí bude 22. 3. od 15 do
17 hodin. Z kadého prodaného kusu zùstane 10 % na úètu Sdruení.
Pøedem dìkujeme za finanèní pøíspìvky èi
spoluúèast na akcích a pevnì vìøíme, e
nae snaení nevyjde naprázdno a e nae
mateøská kola bude i vae.
Jménem svým a zamìstnankyò M
Ivana Bláhová, øeditelka koly

L L L
Vylutìní z minulého èísla:
V doplòovaèce byl název praské ètvrti
KOBYLISY.
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Společenská rubrika
V roce 2000

se narodili:
Václav MARTINÙ
Kateøina KRDLOVÁ
Samuel AUER
Radek SOJKA
Dominik HORÁK
Lucie PERNICOVÁ
Luká BEZDÌK
Adéla KOPEÈKOVÁ
Kateøina DOBÍKOVÁ
Kateøina MATÝKOVÁ
Martin KUKLA
Richard MICHÁLEK
Hana VESTKOVÁ
Marek KREJÈÍØ
se doili:
80 let
Jaroslav ÈERVENÝ
Marie VRBACKÁ
Jaroslav KRÁL
Julie TESAØOVÁ
Marie PEKOVÁ
Vojtìka KUBOVÁ
Jan MÍDEK
Frantiek POLCAR
Boena BLÁDKOVÁ
Emilie NEUBAUEROVÁ
Eduard HRAZDÍRA
Marie BUÈKOVÁ
81 let
Rùena MACHÁLKOVÁ
Ludmila BARTOÒKOVÁ
82 let
Oldøich HÖKL
Cecilie PERNOVÁ
83 let
Marie DUFKOVÁ
ofie PILLMAYEROVÁ
Ludmila JAKÍKOVÁ
Marie KALVODOVÁ
84 let
Barbora WINKLEROVÁ
Karel BUÈEK
85 let
Marie FIALOVÁ
86 let
Jenovéfa NOVÁKOVÁ
Anna HRAZDÍROVÁ
Rùena GAZDOVÁ
Marie RUBEROVÁ
Jan SLANINA
87 let
Hedvika MACHÁLKOVÁ
88 let
Marie DUKOVÁ
Boena ONDRÁKOVÁ
Josef RUBER
89 let
Jarmila ENENKELOVÁ
Aneka ÈÍKOVÁ
Marie KRÁTKÁ
90 let
Marie MATÝKOVÁ
92 let
Marie VEVERKOVÁ

96 let
Vladimír KUPÈÍK
zemøeli:
Jitka HAVÍØOVÁ
Marie KOSOVÁ
Miliè PEKA
Marie ÈÍKOVÁ
Marie DUFKOVÁ
Pavel ZDRAIL
Boena HUBÁÈKOVÁ
Jaromír KAÈUR
Vlasta BEÈKOVÁ
Bohu TRBA
Karel PRAÁK
Jiøí ØEHOØKA, MUDr.
Vlasta SEEBAUEROVÁ
Jaroslav ÈERVENÝ
Frantiek STRACHOÒ
Josef POLCAR
Vladimír KRUPKA
Boena ONDRÁKOVÁ
Boena KREJÈÍKOVÁ
Rudolf ÈÍEK
Frantiek HALUZA
Marie DUKOVÁ

V roce 2000 uzavøeli sòatek tito
nai spoluobèané:
Michal Kopeèek a árka Brablcová
Michal Bezdìk a Kateøina Suchá
Tomá Kafonìk a Jaroslava Vlachová
Roman Michálek a Marie Poláková
JUDr. Vladimír Hampl
a Mgr. Daniela Zemková
Martin Vyplail a Helena Strublová
Milan Kuba a PaeDr. Jana Jandová
Michal vestka a Hana Králová
Michal Polák a Ilona Havíøová
Jan Oukropec a Iva Dobeová
Vlastimil Gloza a Sylva Køíová
Klement Rùièka a Barbora Køivánková
Milan Boldi a Simona Kubiová
Martin Oprál a Barbora Slámová
Martin Stejskal a Petra Zitová
Ale Kulhánek a Marika Strachoòová
Milan Novák a Kateøina Legnerová
Nae obec mìla k 1. 1. 2001 1305 obyvatel, vìkový prùmìr 41 let.

VÁNOČNÍ KONCERT
pěveckého sboru VOX IUVENALIS
Pøekrásné tóny èeských koled zaznìly 22. prosince ve veèerních hodinách sálem ostopovické
sokolovny.
O výjimeènou vánoèní atmosféru se postaral Pìvecký sbor VUT v Brnì VOX IUVENALIS pod
vedením mladého sbormistra a dirigenta Jana Ocetka.
Asi padesát èlenù souboru doprovázených houslemi, flétnou, varhanami a dalími nástroji
pøedstavilo pìt vánoèních chorálù od Adama Michny z Otradovic a jednadvacet stylovì upravených tradièních i ménì známých èeských, moravských a valaských koled.
Ve více ne hodinu a pùl trvajícím pøedstavení vynikala øada naprosto dokonalých sólových
zpìvù. Obdivuhodné bylo i opravdové umìlecké odevzdání se necelé osmdesátce posluchaèù. Poslední koledu Narodil se Kristus Pán dirigoval usmìvavý sbormistr celému stojícímu a
zpívajícímu sálu. Kadá skladba konèila i pøes velmi malou úèast dlouhým potleskem, ta
poslední navíc podìkováním starostky.
Kdo podpoøil v tu dobu koláè sledovanosti èeských televizí, zaváhal. Kdo se zúèastnil koncertu,
nezapomene.
Petr Dubjak

Plesová sezóna
Letošní plesová sezóna na sokolovně probíhala ve stejné režii jako loni. Myslivci i důchodci připravili
obvyklé zábavy, jež měly svůj charakteristický průběh i čekávanou účast. Letos již 6. ples obecního
zastupitelstva si snad konečně dobývá své postavení, které by mu právem mělo náležet. Je to přece
ples nás všech – občanů obce Ostopovice, čemuž by také měla odpovídat účast. Letos byla podstatně
lepší než loni, tombola stejně bohatá jako loni a předtančení, které předvedl mladý
taneční pár, se velmi líbilo a sklidilo zasloužený potlesk. Snad se již v zájmu o veřejnou
kulturu blýská na lepší časy. Do již zmíněné tomboly přispěli zde uvedení místní
podnikatelé, obchodníci, živnostníci i občané a organizátoři jim tímto děkují: Obecní
úřad Ostopovice, Ing. Lenka Andrlová, starostka obce, Ing. Jaroslav Novotný, místostarosta, paní Jiřina Vykoukalová, Hostinec U Volejníků - manželé Dejlovi, UNIPACK manželé Bružovi, DUO – Miroslava Pešková, Samoobsluha Absolín, Potraviny Večerka manželé Novákovi, Zámečnictví Čípek, Stolařství Šanca, AKB servis - manželé Žilkovi,
Sport šenk - Viktor Bečka, Ing. Růžena Růžičková, daňové poradenství, Autodoprava
Skála, Autoopravna Sojka, Autodoprava Pavlásek, Kadeřnictví Eva Bečková, Kadeřnictví
Věra Sýsová, pan František Pacal, Krejčovství - Jana Šmídková, pan Leoš Polcar, firma
FAUNAS, HOR - Vinohradská 38, Květinářství Benešova, Brno - Jana Odrazilová.
Letos došlo i na naše nejmenší. Jejich karneval v maskách měl hojnou účast a všem se
moc líbil.
J. Trávníček
Kresby v tomto èísle Petr Dubjak
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