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ZDARMA

Vážení spoluobčané, Radnice informuje
jak jistì víte, od zaèátku záøí má ná autobus jinou trasu. Obecní úøad Ostopovice
obdrel v srpnu od Dopravního podniku
mìsta Brna, a.s., informace o dùvodech
zmìn v trasách linek autobusù mìstské
hromadné dopravy, které se týkají i naí
linky è. 48. Z tìchto informací vyjímáme
následující údaje:
Fakultní nemocnice Brno provádí dostavbu svého areálu v Bohunicích. Plán poèítá
s výstavbou ambulantních pracovi v návaznosti na výkovou budovu smìrem
k ulici Netroufalky. V souèasné dobì je zde
vybudováno parkovitì pro návtìvníky
a pacienty nemocnice a dokonèuje se
vstupní objekt s vrátnicí. Provizorní branka z ulice Jihlavské bude zruena. V této
souvislosti poádala Fakultní nemocnice
odbor dopravy Magistrátu mìsta Brna
a Dopravní podnik mìsta Brna, a. s., o pøesunutí zastávky mìstské hromadné dopravy Nemocnice Bohunice z ulice Jihlavské na ulici Netroufalky. Na jednáních
zástupcù zmínìných organizací a mìstských èástí a obcí, kterých se to týká, byl
vypracován návrh zmìn vedení linek MHD,
který poèítá i s plánovanou výstavbou tzv.
Západní brány, tj. komplexu obchodních
budov v prostoru mezi ulicemi Jihlavská,
Osová a Labská. Souèástí této stavby, která má být realizována v nejbliích letech,
je i mimoúrovòové køíení ulice Netroufalky s ulicí Jihlavskou (podjezd).
Vzhledem ke zmìnì polohy zastávky
Nemocnice Bohunice ztrácejí opodstatnìní jednosmìrné zajíïky linek 48 a 69
na ulici Jihlavskou. Proto byla trasa tìchto
linek zmìnìna.
Autobusová linka è. 48 z Ostopovic pojede v obou smìrech po shodné trase
ulicemi Klobásova, Eliky Pøemyslovny
a Osová. Od zastávky Osová (na mostì)
pokraèuje linka ke své koneèné ve smyèce Labská ulicemi Osová a Labská.
V opaèném smìru pak z ulice Labská
odboèuje ulicí Vltavskou na Mikulákovo
námìstí k zastávce tramvaje Osová. Pro
smìr do Ostopovic je zde bezbariérový
pøístup se zaruèenou pøestupní vazbou
v koordinaci jízdních øádù.
Pro vyí komfort pøestupního uzlu Osová
se zde pøipravuje stavební úprava autobu(dokonèení na str. 2)

 Bìhem kolních prázdnin byly provedeny nìkteré nutné opravy a úpravy
v budovách mateøské a základní koly. Jednalo se o výmìnu linolea ve kolní
druinì, výmìnu svítidel ve dvou tøídách, malování tøíd ve staré budovì Z,
opravu topení a kanalizace.
 Do opravené víceúèelové budovy na ulici Lípová se opìt vrátila praktická
lékaøka a zubní lékaø. Pro informaci pacientùm uvádíme ordinaèní doby u nás
v Ostopovicích.
MUDr. Nováková  praktická lékaøka: ètvrtek 712 hod.
MUDr. Ochvat  zubní lékaø:
úterý, ètvrtek 713 hod.
 Uvolnìné místo v zastupitelstvu obce po panu Frantiku Bøezinovi doplní
náhradnice vzelá z komunálních voleb konaných v roce 1998 paní Milada
Davidová.
 V poslední dobì se mnoí stínosti na parkování automobilù na veøejných
chodnících. Chodník, jak ji název napovídá, je urèen pro chodce. Pøi tak
hustém silnièním provozu, jaký je pøes nai obec, je zvlátì nutné, aby chodci
nemuseli vstupovat do vozovky a mohli bezpeènì dojít ke svému cíli. Nìkteøí
nai spoluobèané  øidièi  si dokonce zvykli pravidelnì vyuívat chodníky
jako parkovací místa. ádáme tímto neukáznìné øidièe, aby automobily parkovali napøíklad v prùjezdech svých domù èi na místech k tomuto vhodných
a nechali chodník volný pro kolní dìti, maminky s koèárky èi babièky jdoucí
na nákup.
 O odpadech se v naem Zpravodaji píe ji témìø pravidelnì. I pøesto se zdá,
e nìkteøí obèané si s odpadem stále nevìdí rady. Obecní vyhláka pøesnì
urèuje, jak s kterým vzniklým odpadem nakládat pøi jeho likvidaci. Obecní
úøad nabízí obèanùm na likvidaci plastù a skla separaèní kontejnery a na
urèitý druh odpadu i velkoobjemové kontejnery. Nebezpeèný odpad je v naí
obci sbírán a likvidován jednou roènì firmou A.S.A. ádáme obèany, aby
vyuívali nabízených moností. Jetì stále se stává, e po obci se napøíklad
line tiplavý zápach z páleného plastového odpadu, i kdy plasty lze zdarma
ukládat do ji zmínìných separaèních kontejnerù a PET lahve i do velkých
pytlù umístìných pøed plotem M. Vame si více svého zdraví, vdy to je to
nejcennìjí, co mùeme mít. I o nai okolní pøírodu bychom mìli více peèovat. V letních mìsících se u obce objevily opìt dvì nové èerné skládky.
 Pro úplnost uvádíme, e do obecních kontejnerù umístìných na ulici U Dráhy
je moné ukládat odpad vdy v sobotu od 9 do 11 hodin. V zimním období
nebude otevøeno kadý týden  o zmìnì budeme obèany vèas a aktuálnì
informovat.
 Jak ji mnozí cestující zjistili, od 1. záøí dolo ke zmìnì trasy autobusové
linky 48. Zdùvodnìní této zmìny naleznete v samostatném èlánku. Zmìna
trasy byla zástupcùm obce oznámena koncem èervna t.r. Obecní úøad informoval obèany místním rozhlasem, informaèními letáèky umístìnými na zastávkách mìstské hromadné dopravy v obci, na úøední tabuli obecního úøadu
a jiných obvyklých výlepových místech. Touto zmìnou té pøestal být pro
nae obèany cestující autobusovou linkou è. 48 aktuální zámìr opravy pøestupního místa na koneèné tramvají ve Starém Lískovci, se kterým jste byli
seznámeni v bøeznovém èísle naeho Zpravodaje.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Letošní hody – ohlédnutí

Mìsíc èerven se pøehoupl do své druhé
Organizaènì zajioval letoní mladé
poloviny, ale poèasí tomu neodpovídalo.
hody obecní úøad. Zvládl to dobøe, ale
Bylo detivé, se silným vìtrem, a tak padlo
vekerou fyzickou práci vykonali jako
rozhodnutí: hody se uskuteèní v sále sokovdy pøevánì sportovci. Podìkování
lovny. Bylo ovem nutné poèítat i s drupatøí pøedevím Pavlu Krejèíkovi a jeho
hou, tou lepí variantou, e hody budou
hochùm házenkáøùm, dále Viktoru Beèna høiti.Ve støedu se zaèalo se stavìním
kovi, Richardu Èadovi, Antonínu Coufapódia pro muzikanty. V pátek se uskuteèlovi, èlenùm CHDZ a dalím, kteøí podali
nila pøedhodová zábava v sále. Celý vepomocnou ruku.
èer hustì prelo a moná i to ovlivnilo náLetoní mladé hody se opravdu vydaøily.
vtìvnost.V sobotu dal silný vítr zabrat
Stárci byly skvìlí, návtìvnost naich obstárkùm pøi stavìní máje, ale rozehnal
èanù, zvlátì odpoledne, byla velká, ale
hrozné èerné mraky. Nedìlní hodové ráno
pøes to vechno byly po finanèní stránce
nás pøivítalo høejivým sluníèkem a modi letos hody prodìlkové. Pøítí rok bude
rou oblohou. Vyplnilo se opìt jedno pìkné
nutné zvýit vstupné jak veèer, tak hlavèeské pøísloví: Na Svatého Jána otnì odpoledne. (Letos bylo 10 Kè
vírá se létu brána Pøed 9. hodinou
odpoledne a 50 Kè veèer.) Bylo
se zaplnilo prostranství pøed ostopoby také dobré najít bohaté
vickou kaplí a dechová hudba Doubmecenáe, vhodné sponzoravìnka zahájila slavnostní ranní
ry, kterým záleí na uchovámi. Po skonèení me vycházely
ní této krásné lidové tradice
za doprovodu muzikantù dvojice
a kteøí by mínusový schomuù na zvaní s rozmaríny. Pøi
dek uhradili. Letos èinil
tìchto akcích si najednou uvìdoschodek 5 700 Kè.
míme, e ta nae obec je docela
Finanèní situace nahrározsáhlá. Rychlý obìd pro muzila tìm, kteøí øíkají, e
kanty v pohostinství U Volejníkù
by se hody v Ostopoa ve 14 hod. u byli pøichysvicích u konat netaní hodovì obleèení
mìly. Více obèanù je
stárci, aby se spovak opaèného nálu s Doubrazoru. V døívìjích
vìnkou vyletech se konaly
dali prùvohody tøikrát do roka
dem pro své
a v souèasné dobì
stárky. Odbychom spoleènými
polední posilami nezvládli ani
sezení bylo
jedny? To by byla
pøichystáno
ostuda. S tímto nána
høiti,
zorem plnì souhlasíkteré se po
me a udìláme ve
pøíchodu hopro to, aby v Ostodového prùpovicích hody byly.
vodu zaplnilo
Záleí to zas a pøedo poslední- Tradièní ruèní stavìní máje v roce 2001
devím na stárcích.
ho místeèka.
Jejich pohledu na
Nápor íznivých divákù dobøe zvládl enk
prùbìh hodù je vìnován samostatný èláBylo to pravé hodové odpoledne. Diváci
nek. Co dodat na závìr? Splnilo se nae
mohli být plnì uspokojeni, a to jak kulturpøání  vylo poèasí. Letoní mladé hody
ním programem, který pøipravili stárci
potvrdily, e jsou opravdu svátkem celé
a muzikanti, tak tím, e bylo dobøe postanaí obce. Dìkujeme touto cestou vem,
ráno i o jejich aludky. Souèasnì probíhakteøí shodný názor vyjádøili finanèním pøíly poslední úpravy, aby se veèerní hodospìvkem a úèastí na hodech.
vá zábava mohla konat pod irým nebem.
Jana Krajplová

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
zve všechny občany na

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE
A OKRASNÉHO PTACTVA,
která se bude konat v areálu zahrádkářů na ulici U Dráhy.
Otevřeno bude
v sobotu 15. září od 12 do 18 hodin
v neděli 16. září od 8 do 17 hodin
Možnost nákupu chovných zvířat.
Jako obvykle bude zajištěno velmi dobré občerstvení
včetně tradičního burčáku.
Srdečně zvou pořadatelé.
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COUNTRY U TŘÍ BŘÍZ:
Obecní úřad Ostopovice děkuje
následujícím sponzorům akce:
firma METAL PROGRES, a.s.,
Myslivecké sdružení Bobrava,
Geodetická kancelář Kraus, Pavel
Krejčík, Ing. Josef Jesch, Ranč
Nebovidy, Milan Kříž, Richard Čada,
Autoopravna Jiří Sojka, Bona Caffe
L L L

Vážení spoluobčané,
(dokonèení ze str. 1)
sové zastávky a výhledovì i výmìna ocelových schodi z tramvajové zastávky
Osová za pojízdné schody (eskalátory).
To je jen struèný výtah z vyjádøení
Dopravního podniku mìsta Brna, a. s. Jistì
nám vem bude chvíli trvat, ne si na tyto
zmìny zvykneme  se zmìnami se rychleji sijí pracující a studenti, kteøí jezdí kadý den do Brna do práce nebo do koly.
Je koda, e tìm, kdo jedou do Fakultní
nemocnice Bohunice, pøibývá pøestup na
trolejbus.
L L L

Hody 2001
Ji desítky let jsou hody ostopovickou tradicí, která pøipomíná sv. Jana Køtitele.
Nìkterá léta jde ve hladce, jindy se setkáváme s pøekákami, tak jako vloni, kdy
nám prùvod pøekazil náhlý prudký liják.
V letoním roce jsme zaèali s pøípravou
hodù ji brzy na jaøe. Samozøejmì to není
lehké najít pár dobrovolníkù, kteøí se
s chutí a zájmem vrhnou do nácvikù. Nìkolik takových lidí, kterým o tradici a zábavu jde, jsme vak v naí obci objevili.
Ovem pøedtím, ne jsme se oblékli do
krásných a bohatých krojù, bylo tøeba se
nauèit tancovat a zpívat, ale nakonec
s nám zadaøilo a ve jsme zvládli.
Tradièní událostí pøedhodové soboty je
stavìní máje na sokolovnì a ani letos
tomu nebylo jinak. Mája se pøivezla
z obecního lesa a mìøila asi devatenáct
metrù. Na rozdíl od pøedchozích let jsme
na ni pøidìlali dokonce i vìnec. Stavìní
máje dopadlo dobøe a co je dùleité, nikomu se nic nestalo.
V nedìli pøi zahájení prùvodu a bìhem dne
nám poèasí pøálo, slunce svítilo, díky tomu
pøila i spousta návtìvníkù, kteøí s námi
vytrvali celý den a nìkteøí i veèer. Po dlouhé dobì byla veèerní zábava venku na
høiti. Jenom byla koda, e veèer zaèala
být velká zima a lidé odcházeli pryè, co
nás velice mrzelo. Zábava konèila o pùlnoci ale stárkùm to nevadilo a vytrvali
v krojích a do rána.
Doufám, e se i vám hody líbily a e se
pøítí rok zase sejdeme a pobavíme.
Tímto bych chtìla podìkovat vem, kteøí
se této akce zúèastnili: stárkùm, kteøí se
snaili a byli ikovní, házenkáøùm, kteøí
nám hodnì pomáhali, a hlavnì obecnímu
úøadu a sokolùm, bez kterých by tato tradice asi zanikla.
Andrea Polcarová

Zahradní slavnost
Soutì (nejen) pro dìti
V minulém èísle jsme se ptali na autora
literárního díla Zahradní slavnost. Tuto
divadelní hru nenapsal nikdo jiný ne
Václav Havel, souèasný prezident Èeské republiky.
Hra vznikla v roce 1963 a autor v ní vyjádøil velmi otevøenì spoleèenské klima
v Èeskoslovensku na poèátku edesátých let. Jednoduchý dìj vychází ze znalosti psychologie èeského èlovìka støedních vrstev, jeho zásadami je: do nièeho se neplést, nevyjádøit pøesnì svùj názor, ale pokusit se vyuít situace a získat
nìjaké výhody. Hra kriticky odhaluje prohlubující se morální úpadek èeskoslovenské spoleènosti v edesátých letech
a odkrývá absurditu kadého ivota, který se zøíká vlastní identity a pøizpùsobuje
se vnìjí moci.
Hru mùete shlédnout v brnìnském divadle Husa na provázku; premiéra zde
byla ji 29. bøezna 1990 a do dnení doby
se hra doèkala více ne 100 repríz.
Z autorù správných odpovìdí, které
jsme dostali, byly vylosovány: Simona a Hana Handlovy, paní M. Liptáková a paní L. Kopeèková. Na obecním
úøadì na nì èekají drobné odmìny.
Redakce
L L L

Blahopřání

V mìsíci srpnu oslavili vzácné výroèí  zlatou svatbu  manelé Anna a Eduard Hrazdírovi. Jubilantùm srdeènì blahopøejeme.
Redakce OZ

Provádím:

čištění koberců
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(od 10,50 Kč/m – dle typu)

čištění čalounění
mytí oken
úklidové práce
Tel.: (05) 47 23 90 53
Mobil: 0606 29 81 88

Soutěž chovatelů
Místní organizace chovatelù drobných
zvíøat je pøes pomìrnì vysoký vìk svých
èlenù velmi aktivní. Pro dosaení co nejlepích výsledkù ve své zájmové oblasti
se zapojila do soutìního sdruení
s organizacemi v Oøechovì, Radosticích
a Ivanèicích a na místních výstavách
v tìchto obcích soutìí o nejlepí hodnocení svých vystavených zvíøat. Soutìní cyklus trvající 4 roky letos skonèil.
Nae organizace zvítìzila a stala se tak
dritelkou poháru, který byl pro tento
úèel zakoupen. Nai chovatelé tak dosáhli významného úspìchu, jen dokazuje, e chovatelství má v naí obci nejen tradici, ale i dobré výsledky v kvalitì
chovaných zvíøat èistých plemen.
J. Trávníèek
L L L

Slova moudrých
Jaké tedy místo budu v obci zaujímat?
Takové, na jaké staèí, zachová-li pøi tom
svou vìrnost a èest.
Epiktétos

Koutek pro naše děti
Pøipravila Radka vihálková

Stromy v obci
Jsou dva nejoddanìjí spoleèníci èlovìka,
pes a strom. Pes je snad nejstarí domácí
zvíøe a za ta tisíciletí souití s èlovìkem jej
neopoutí, i kdy pøi nìm strádá. Asi stejnì
tak je tomu se stromem.
Není pochyby, e praèlovìk si svá bydlitì
volil pod stromy. Mìlo to výhody, mìl ochranu pøed árem i detìm, krytí pøed nepøítelem a potom plody a døevo.
Stromy jsou i v dnení dobì velmi dùleitou
souèástí lidského ivota, dá se øíci, e díky
jim mùeme ít i my. Strom netvoøí jen ráz
krajiny, ale v kadém roèním období nás
potìí pohledem na rùznorodé barvy a tvary a je nenahraditelnou souèástí naeho prostøedí.
Dùleitým faktorem pøi výsadbì stromù je
volba vhodného druhu døeviny pro dané
místo, které by nemìlo pùsobit na jeho rùst,
a opaènì, strom by nemìl pøekáet, a vyroste. Je-li strom vhodnì umístìn a není
suován nemocemi, kùdci èi rozmary poèasí, provází ivotem øadu generací.
Øíká se, e zelenì není nikdy dost, ale nevhodnì umístìné stromy zasahují do veøejného prostranství (do chodníku), stíní do
oken apod. Bez rozmyslu zasázený mladý
strom vyhovuje jenom prvních pár let a pak
obèané ádají o jeho odstranìní.
Nejpoèetnìjí skupinou stromù na veøejném
prostranství obce je lípa, dále douglaska,
smrk, borovice a jeøáb.
Mezi nejstarí stromy v naí obci patøí lípa
na ulici Vinohradská, její stáøí se odhaduje
na více ne 150 let. Mezi nejcennìjí stromy patøí skupina statných stromù v parku
na ulici Lípová. Vzhledem k soutìní otázce týkající se tìchto stromù bude pojmenování této døeviny napsáno v pøítím èísle
Zpravodaje.
Frantiek Franc

L L L

Soutěž
(nejen) pro děti
V parku na ulici Lípová roste skupina statných listnatých stromù z 19. století. Jaký
je botanický název tìchto stromù?
Své odpovìdi vhazujte do schránky na
obecním úøadì. Tøi vylosovaní øeitelé budou odmìnìni.
L L L

UPOZORNĚNÍ
Námìstkynì ministra obrany ÈR Ing. Jaroslava Pøibylová oslovila vechny starosty
obcí a poádala je o zveøejnìní nových
informací o opatøeních pøijatých ke zmírnìní køivd zpùsobených osobám, které se
musely v letech 19391945 z dùvodù rasové perzekuce ukrývat nebo byly ze stejných
dùvodù soustøedìny ve vojenských pracovních táborech, aby se tyto informace dostaly do rukou vem obèanùm.
Vzhledem k tomu, e text pøílohy jejího dopisu je pøíli dlouhý na to, aby byl v naem
Zpravodaji uveøejnìn celý, upozoròujeme
tímto obèany, kterých se to týká, e tento
dopis je k dispozici k nahlédnutí na obecním úøadì.
Redakce

Vylutìní z minulého èísla:
Bublinek je na obou obrázcích stejnì.
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Zákon o obcích
(dokonèení)
Rada obce
Rada obce je výkonným orgánem obce
v oblasti samostatné pùsobnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. Radu
obce tvoøí starosta, místostarosta a dalí
èlenové rady. Poèet èlenù rady obce je lichý. Schùze rady obce jsou neveøejné.
Rada obce pøipravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpeèuje plnìní jím
pøijatých usnesení.
Radì obce je vyhrazeno mimo jiné:
 zabezpeèovat hospodaøení obce podle
schváleného rozpoètu,
 vydávat naøízení obce,
 zøizovat a zruovat podle potøeby komise
rady obce (dále jen komise), jmenovat
a odvolávat z funkce jejich pøedsedy
a èleny,
 ukládat pokuty ve vìcech samostatné pùsobnosti obce, aj.
Starosta
Starosta zastupuje obec navenek. Úkony,
které vyadují schválení zastupitelstva obce,
popøípadì rady obce, mùe starosta provést
jen po jejich pøedchozím schválení, jinak
jsou tyto právní úkony od poèátku neplatné.
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z øad svých èlenù. Starosta a místostarosta odpovídají za výkon své
funkce zastupitelstvu obce.
Nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, starosta mj.:
 odpovídá za vèasné objednání pøezkoumání hospodaøení obce za uplynulý kalendáøní rok,
 plní úkoly zamìstnavatele podle zvlátních pøedpisù, uzavírá a ukonèuje pracovní pomìr se zamìstnanci obce a stanoví jim plat podle zvlátních pøedpisù,
 mùe poadovat po Policii Èeské republiky spolupráci pøi zabezpeèení místních
záleitostí veøejného poøádku,
 odpovídá za informování veøejnosti o èinnosti obce.
Starosta svolává a zpravidla øídí zasedání
zastupitelstva obce a rady obce. Starosta
spolu s místostarostou nebo jiným radním
podepisuje právní pøedpisy obce, usnesení
zastupitelstva obce a rady obce.

konává státní správu s výjimkou vìcí, které patøí do pùsobnosti zastupitelstva
obce, rady obce a zvlátních orgánù
obce, pøípadnì komisí;
 rozhoduje o poskytování informací adateli podle zvlátního zákona.
Obecní úøad zøizuje úøední desku, která je
umístìna na místì, které musí být veøejnì
pøístupné. Úøední deska se zpravidla umisuje na budovì, v ní má své sídlo obecní úøad.
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE
A RADY OBCE
Výbory
Zastupitelstvo obce mùe zøídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy pøedkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zøizuje
vdy finanèní a kontrolní výbor. Pøedsedou
výboru je èlen zastupitelstva obce.
Finanèní a kontrolní výbory jsou nejménì

tøíèlenné. Finanèní výbor provádí kontrolu
hospodaøení s majetkem a finanèními prostøedky obce. Kontrolní výbor kontroluje
plnìní usnesení zastupitelstva obce a rady
obce, kontroluje dodrování právních pøedpisù ostatními výbory a obecním úøadem na
úseku samostatné pùsobnosti.
Komise
Rada obce mùe zøídit jako své iniciativní
a poradní orgány komise. Svá stanoviska
a námìty pøedkládají komise radì obce. Komise je ze své èinnosti odpovìdna radì
obce; ve vìcech výkonu pøenesené pùsobnosti na svìøeném úseku je podøízena
okresnímu úøadu.
DOZOR
Dozor nad výkonem samostatné i pøenesené pùsobnosti obcí vykonávají okresní úøady. Dozor se provádí následnì a zajiuje
se pøi nìm soulad opatøení orgánù obce se
zákony a právními pøedpisy vydanými na
základì zákona.

Letní sportovní tábor „Pod Templštýnem“
TJ Sokol Ostopovice  oddíl národní házené poøádal ve dnech 30. 6.7. 7. 2001
letní sportovní tábor Pod Templtýnem,
který se nachází v údolí øeky Jihlavky nedaleko Ivanèic.
Tábora se zúèastnilo 35 dìtí z Ostopovic
ve vìku 818 let. Byly rozdìleny do drustev  áci, ákynì, dorost. Sportovní
i zábavná èinnost byla pøizpùsobena jejich
vìku. Nejvìtí oblibì se tìily míèové
i soutìivé hry, sjídìní øeky, noèní hra,
výlety. Pro drustvo dorostencù byl tábor
zároveò letní pøípravou na nadcházející
házenkáøskou sezónu. Dvoufázové tréninky byly zamìøeny jak na fyzickou kondici,
tak na technicko-taktickou pøípravu.
Areál letního sportovního tábora nám nabízel ubytování ve ètyølùkových chatkách,
jídelnu, spoleèenskou místnost, sociální
zaøízení, 2 bazény, høitì, volejbalové kurty a v neposlední øadì okouzlující pøírodu.
Zámìrem oddílu národní házené bylo
umonit úèast co nejvìtímu poètu zájemcù, proto byla stanovena cena pobytu pokrývající pouze stravu a ubytování. Ostat-

ní náklady hradili sponzoøi, kterým tímto
jménem dìtí dìkujeme za podporu. Patøí
mezi nì: Obecní úøad Ostopovice, Welding
Servis, Faunas, p. Pazourek, pí Hlubinková, VOP Tupa. Podìkování patøí také
vem vedoucím a instruktorùm, kteøí vìnovali volný èas dìtem a pøispìli tak k pøíjemnì proitému týdnu prázdnin.
Ing. Petr Vlach

LETNÍ TÁBOR

Pøijeli jsme na tábor letní,
nikdy nebyl lepí pøedtím.
Dostáváme tu hodnì cen
a hned potom jdeme ven.
Venku máme monost plavat,
samozøejmì i jinak sportovat.
Sjídíme na matracích øeku
a kdy spadneme, jsme plní vzteku.
Na výlety tu chodíme
a nìkdy i øeku brodíme.
Líbí se mi tu moc,
ale nejhorí je noc.

Monika Mrakavová

Obecní úøad
Obecní úøad tvoøí starosta, místostarosta
a zamìstnanci obce zaøazení do obecního
úøadu. V èele obecního úøadu je starosta.
Obecní úøad
 v oblasti samostatné pùsobnosti plní úkoly, které mu uloilo zastupitelstvo obce
nebo rada obce a pomáhá výborùm
a komisím v jejich èinnosti;
 v oblasti pøenesené pùsobnosti obce vy-

Firmy v Ostopovicích
Jako pøíloha tohoto èísla Zpravodaje vychází doplnìk Adresáøe firem v obci Ostopovice, který vyel jako pøíloha Zpravodaje v bøeznu 2000. Doplnìk má stejný formát jako pùvodní adresáø, take jej staèí
pøeloit a vloit dovnitø.
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