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Radnice informuje

Opět jeden vydařený večer
V pátek 21. kvìtna se rozeznìl sál sokolovny
bájeènou muzikou. Národopisná skupina Vostopovèáci zahájila novou tradici  Posezení u cimbálu. K tomu si pozvala své pøátele, cimbálovou
muziku JAVORNÍK, která patøí ji více ne dvì
generace mezi významné folklorní hudební skupiny. Ve svém repertoáru vychází z tradièních
národopisných oblastí Moravy, pøedevím Slovácka, a neopomíjí ani Slovensko a Èechy.
Pøestoe v poslední dobì tyto akce nebývají
naimi obèany hojnì navtìvovány, podstoupili
jsme to riziko a pøesunuli posezení do sokolovny. Vìøili jsme, e pøíznivcù tohoto ánru je
pøece jen dost. Vylo nám to. Sál byl zcela zaplnìný obecenstvem vech vìkových kategorií.
Byl to velmi pìkný veèer. Spontánnost obecenstva byla úasná. Byli jí pøekvapeni a mile potìeni i na úspìch zvyklí muzikanti z Javorníka.
Netuili jsme, kolik je v Ostopovicích dobrých
zpìvákù. Zpívali vichni a do pùlnoci. K celkové
atmosféøe pøispìla i výzdoba sálu, pøedevím
kulisy postavené na jeviti, a tak si pamìtníci
zavzpomínali na èasy dávno minulé, kdy se
v Ostopovicích jetì hrávalo divadlo. Za to patøí
podìkování Viktoru Beèkovi. Tato akce opravdu
nemìla chybu, snad jen jedinou  pøíli rychle
ubìhla.
Folklorní skupina Vostopovèáci dìkuje vem
pøátelùm a pøíznivcùm, kteøí mezi nás pøili. Byli
bychom rádi, kdyby se nám podobných veèerù
podaøilo uskuteènit více, a pokud se Ace Pacalové, hlavní iniciátorce tohoto veèera, podaøilo
poloit základ nové tradice, byl by to velký pøínos pro obèany naí obce. Zatím se vichni tìíme na dalí posezení u pìkné muziky.
Jana Krajplová
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Poděkování
Øeditelka Z Ostopovice dìkuje manelùm
Dejlovým,
Smolèièovým,
vihálkovým
a Skokanovým za poskytnuté sponzorské
dary v tomto kolním roce.

l Dne 1. 4. 1999 bylo otevøeno novì zbudované potovní støedisko s následující otevírací dobou pro
veøejnost:
PO, ÚT, ÈT, PÁ
8.008.30
12.3014.00 hod.
STØEDA
8.008.30
14.3016.30 hod.
l Od 20. 5. nastala zmìna v trase autobusové linky è. 48. Autobusy jedoucí do Troubska nezajídìjí
na koneènou zastávku v Ostopovicích, ale od zastávky Ostopovice, rozcestí (tj. u pohostinství)
pokraèují ulicí Lípovou smìr Troubsko. Tyto spoje mají poslední zastávku v obci na konci ulice
Lípová. Spoje jedoucí z Troubska jedou ulicí Lípovou, zajedou na koneènou odboèením vlevo do
ulice Osvobození a ji stávající trasou pokraèují do Starého Lískovce. O tuto zmìnu byl Dopravní
podnik mìsta Brna poádán z dùvodu velmi patného stavu vozovky na ulici Nová.
l Na koneèné zastávce autobusu v obci nainstaloval DPmB na nai ádost jízdenkový automat.
V brzké dobì snad bude uveden do provozu. Jízdenky na mìstskou dopravu je moné si zakoupit
na potovním støedisku.
l V minulém èísle Zpravodaje vyzval obecní úøad obèany k podání návrhù k pojmenování novì
vznikající ulice rodinných domkù na konci ulice Osvobození. Rada OZ podané návrhy posoudila
a vybrala z nich název Sadová.
l Pozemek okolo kanalizaèní zdre pøeel darovací smlouvou do majetku obce a byl ji oplocen.
l Dne 15. 4. dolo v 7.15 hod. v naí obci k dopravní nehodì na zastávce MHD U Kaple, pøi ní byla
znièena nákladní Avií lavièka i odpadkový ko. K zamylení je vak pøedevím to, e v tuto dobu
bývá na nástupiti více lidí, pøedevím kolních dìtí, které zde èekají na autobus. V okamiku, kdy
Avie øízená podnapilým øidièem a ve patném technickém stavu vjela do nástupního prostoru
zastávky, byli ji vichni právì nastoupeni v autobusu. Hmotná koda byla vyèíslena dopravní
policií na 6 000 Kè. Dùleité vak je, e nedolo k ádnému zranìní osob.
l V souèasné dobì se o vzhled naí obce starají dva noví pracovníci  pan Dufek a pan ebánek.
l Firma DUR plus, s.r.o., zahájila v mìsíci kvìtnu práce na rekonstrukci sítì nízkého napìtí
a veøejného osvìtlení na ulici Nová a Lípová. Práce by mìly probíhat do konce záøí t.r. Pøi
rekonstrukci je tøeba poèítat s výkopy na tìchto ulicích a obèasným pøeruováním dodávky elektrického proudu, o kterém budou obèané vèas informováni místním rozhlasem. Pøi pøeruení dodávky
el. proudu do zesilovaèe kabelové televize bude pøerueno i vysílání KT v oblasti napojené na
tento zesilovaè.
l Nastala zmìna v personálním obsazení na OÚ. Iva Krupková odela do jiného zamìstnání, ekonomkou se stala Magda Jelínková a po konkurzním øízení nastoupila na místo administrativní
pracovnice Ing. Radka vihálková. Kvùli støetu zájmù se musela R. vihálková vzdát svého mandátu v zastupitelstvu. Na nejbliím zasedání bude zastupitelstvo doplnìno náhradníkem vzelým
z komunálních voleb.
l Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 16. 3. 1999 odsouhlasilo hospodaøení obce za rok 1998.
Toto hospodaøení skonèilo schodkem 297 738 Kè. Zvýené výdaje roku 1998 byly uhrazeny
z úvìru poskytnutého Komerèní bankou a pùjèkou od Státního fondu ivotního prostøedí Èeské
republiky.
l Pøezkoumání hospodaøení obce za rok 1998 pracovnicemi Okresního úøadu Brno-venkov probìhlo 4.5. 3. 1999. Úèetní závìrka byla ovìøena bez výhrad.
l Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo rozpoèet obce na rok 1999. Podrobný rozpoèet najdete na
jiném místì tohoto Zpravodaje.
l Obecní zastupitelstvo souhlasilo s uzavøením smluv se spoleèností ivnostenská banka, a.s.,
týkajících se 796 akcií JmE, a.s., a 341 akcií JmP, a.s., v majetku obce a práv k nim náleejících.
Smlouvy o budoucích smlouvách o prodeji výe zmínìných akcií (tyto akcie nejsou dosud volnì
obchodovatelné) byly uzavøeny 12. 5. 1999.
l Èlenové zastupitelstva projednali a následnì schválili Program rozvoje obce na volební období
19982002. Program je zveøejnìn v tomto vydání Zpravodaje.
l Obec Ostopovice vyhlásila dvì výbìrová øízení:
 na rekonstrukci veøejného osvìtlení na ulici Lípová. Na tuto akci byla vybrána firma
DUR plus, s.r.o., ze Zbýova.
 na prùbìnou údrbu veøejného osvìtlení v obci. V tomto výbìrovém øízení nejlépe obstála
firma Jiøí vec, Tvaroná.
l Nae obec vstoupila do Svazu mìst a obcí Èeské republiky.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Nové poštovní
středisko
Dne 1. dubna 1999, tedy pøesnì podle plánu, bylo otevøeno nové potovní støedisko
v naí obci, které vzniklo rekonstrukcí èásti
kolní budovy. Slavnostního otevøení se kromì naich doruèovatelek zúèastnili námìstek pro provoz a obchod obvodu Brno Èeské
poty Bohumil Jakubec a Martina Procházková, potmistrová poty Brno 25, kam nae
støedisko od 1. dubna spadá. Kromì nich byla
pøítomna paní starostka, nìkolik èlenù zastupitelstva a hrstka obèanù Ostopovic. Po krátkém úvodu paní starostky podìkoval pan Jakubec obecnímu úøadu za rychlé zajitìní
a úpravu prostor pro støedisko a vyslovil nadìji, e s tímto prostøedím budou spokojeni
nejenom obèané, ale také pracovnice poty,
které zde získají mnohem komfortnìjí zázemí. Pak paní starostka pøestøihla pásku
a vichni pøítomní mohli vstoupit dovnitø
a prohlédnout si novotou vonící, moderní
a snad také úèelné vnitøní zaøízení støediska
 ovem pouze pøed pøepákou, protoe za
ní u mìly nae poaèky rozdìlanou svou
práci a k tomu samozøejmì veøejnost pøístup
nemá. Vak se také hned po pøípitku odebraly kadá za své okénko a vìnovaly se
obsluhování obèanù, kteøí hned po osmé hodinì zaèali pøicházet.
V nových prostorách støediska je mono na-

im obèanùm poskytovat vìtí rozsah slueb.
Pøínosem je u to, e støedisko má rozíøenou otvírací dobu pro veøejnost, a to
v pondìlí, úterý, ètvrtek a pátek 8.008.30
a 12.3014.00 hod., ve støedu je odpolední
otevírací doba 14.3016.30 hod. V tìchto
úøedních hodinách si obèané mohou napø.
vyzvednout uloená rekomanda, balíky, dobírky, uhradit inkaso, zaplatit potovní poukázky, podat sportku, dopis rekomando,
balík, cenný balík i cenné psaní. Protoe nemáme razítkovací stroj, ve vylepujeme
známkami, kterých máme rozíøený sortiment. Ani pro kolky, telefonní karty, dopisní
papíry, obálky a pøání veho druhu nemusí
nai obèané jezdit mimo obec.
Sortiment potovního støediska je rozíøen
o jízdenky na mìstskou hromadnou dopravu
a jestlie pøijdete na nae støedisko bez krabice na balík, i tuto vám doruèovatelky prodají. Jsou zde k dispozici i pohledy Ostopovic.
V pracovní náplni je zahrnuto i roznáení rùzných druhù letákù. Roznáka je sledována
a kontrolována nadøízenými orgány a letáky
je tøeba doruèovat obèanùm i pøes jejich slovní, nìkdy i hrubí protesty. Není jetì úplnì
zabìhnuté doruèování balíkù, z nich nìkteré jsou rozváeny a do domu, pro jiné si
mohou obèané pøijít na potovnu nebo na
ulici Osovou na Potu Brno 25.
Pøes vechny výe uvedené zmìny je to vak
stále potovní støedisko, které sice poskytuje
vìtí rozsah slueb, nemá vak pravomoc
poty, co si mnozí obèané neuvìdomují.

O øádný chod støediska se starají nae dvì
doruèovatelky, paní Marie Kubová, povìøená
vedením støediska, a paní Marcela Liptáková. Pøi dovolených je zastupuje brigádnice
paní Marie Burianová.
Díky pochopení OÚ a znaèným investicím
mají tedy nai obèané monost vyuívat slueb jednoho z nejmodernìji vybavených støedisek v Brnì a okolí. Pracovitì je nyní podøízeno Potì Brno 25, kterou vede paní Martina Procházková, na ni se mohou obèané
se svými dotazy a pøipomínkami obracet.
Velkou vìtinu kadodenních potovních slueb jsou schopny obì doruèovatelky poskytnout a záleí jen na obèanech Ostopovic, jak
dalece sluby v obci vyuijí, aby se
v budoucnu mohlo koneènì uvaovat
o opravdové potì.
Doruèování novin a èasopisù pøevzala PNS
Kurská 1, telefon 35 56 94 (8.0010.00 hod.),
které je také podøízena nová paní novináøka.
Libue Dobrovodská
Marie Kubová
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Ze života ZUŠ
Blíí se závìr kolního roku, který byl pro
nai poboèku v Ostopovicích pomìrnì významný. Pro nìkteré pedagogy a jejich áky
znamená pøesídlení do prostor mateøské
koly zlepení pracovních podmínek. Za velice cennou povauji tu skuteènost, e se podaøilo zrealizovat spoleèné vystoupení dìtí
z M, Z a ZU v rámci oslavy Dne matek,
které se zúèastnily také ákynì taneèního
oboru.
Nai mladí muzikanti vystoupili v rámci tøídních pøedehrávek ve Støelicích, letoní
absolvent ve høe na kytaru Michal Polívka
vystoupil na absolventském koncertu, na
podzim uèitelé pøipravili samostatnou besídku a nyní se tìíme na závìreèné setkání
s dìtmi, které probìhne 29. èervna. V rámci
této ákovské besídky se bude konat výstava
dìtských prací  pøipraví ji áci výtvarného
oboru pod vedením paní uèitelky R. Kratochvílové a symbolicky zde uzavøeme kolní
rok 1998/1999 pøedáním vysvìdèení.
Jiøí Lomiè, øeditel ZU Støelice
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Sbírka pro kosovské uprchlíky
Dne 27. 4. 1999 byla v naí obci uspoøádána
penìní sbírka pro kosovské uprchlíky ubytované v uprchlickém zaøízení ve Zbýovì
u Brna. Z jednotlivých darù od obèanù byla
vybrána celková èástka 14 750 Kè.
Po dohodì s vedoucí výe uvedeného
uprchlického tábora paní Èastulíkovou byly
zakoupeny potøebné vìci pro nejmení dìti.
Jednalo se o dvì kojenecké výbavièky vèetnì zavinovacích peøinek, nìkolik balíkù jednorázových papírových plen Pampers, pìt
kolních baùkù, sportovní a výtvarné potøeby. Podrobné vyúètování sbírky bylo ji zveøejnìno na vývìsní tabuli OÚ, ve vývìsce na
potovním støedisku a v místních obchodech.
Zakoupené dary byly pøedány 26. 5. 1999 do
uprchlického tábora.
Vem dárcùm, kteøí do této sbírky pøispìli
alespoò drobnou penìní èástkou, patøí velký dík. Prokázali tak, e jim není lhostejná
tìká ivotní situace lidí, kteøí byli vyhnáni ze
svých domovù a v nejkratí dobì se do nich
pravdìpodobnì ani nebudou moci vrátit. Za
nì za vechny vám dìkuji.
Lenka Andrlová

ROZPOČET OBCE
OSTOPOVICE NA ROK 1999
(v tisících Kč)
VÝDAJE:
Doprava
Vodní hospodářství
z toho: Pitná voda
855
Odvádění a čištění odpad. vod 400
Služby pro obyvatelstvo
z toho: Mateřská škola
276
Základní škola
184
Školní jídelna
276,5
Školní družina
7
Rozhlas a televize (TKR)
60
Místní noviny
12
Veřejné osvětlení
937
Územní plán obce
150
Sběr a svoz komunálních
odpadů
70
Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň
206
Sociální zabezp. – dávky sociální pomoci
Všeobecná veřejná správa a služby
z toho: Místní zastupitelské orgány
401
Činnost místní správy
1 193
Finanční operace
z toho: Obecné – úroky z úvěru
308
Příspěvek Klubu důchodců
10
Ostatní – dotace za žáky,
příspěvek na MHD
373
VÝDAJE CELKEM:

60
1 255

2 178,5

23,5
1 594

691

–5 802

PŘÍJMY:
Daně, poplatky, dotace
4 929,5
z toho: Daně
4 075
Poplatky
94
Dotace
760,5
Vodní hospodářství – vodné + stočné
1 250
Služby pro obyvatelstvo
329
z toho: Mateřská škola – školné
22
Školní jídelna – stravné
210
Školní družina
7
Příjem za kabelovou televizi
90
Všeobecná veřejná správa a služby
53,5
z toho: Příjem z poskytnutých služeb
11
Pronájem pozemků
5
Pronájem nemovitostí
35
Pronájem movitých věcí
2,5
PŘÍJMY CELKEM:
+6 562
FINANCOVÁNÍ
Vyrovnání rozpočtového schodku
– čerpání prostředků, které měla obec
na účtu ke konci r. 1998
354
Splátky úvěru Komerční bance
a Státnímu fondu životního
prostředí ČR
–1 114
FINANCOVÁNÍ CELKEM:
– 760
Vypracovala: Ing. Lenka Andrlová, Ing. Hana Vlachová
Rozpočet byl schválen obecním zastupitelstvem dne
16. 3. 1999. K odsouhlasení rozpočtového schodku ve
výši 354 000 Kč obecní zastupitelstvo přistoupilo
z důvodu vysokého zatížení výdajové části rozpočtu
splátkami úvěrů ve výši 1 114 000 Kč a úroky z úvěrů
ve výši 308 000 Kč.

MUDr. Miroslava Janulová
privátní lékař pro děti a dorost
Ordinace:
Poliklinika Starý Lískovec
U Pošty 14, 625 00 Brno
tel.: (05) 47 21 15 11, kl. 231
Ordinační hodiny:
pondělí, středa:
7.30–17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek:
7.30–14.00 hod.
Registrace pacientů kdykoliv

Z receptáře paní Miluše
Hodové koláèe
1/2 kg mouky hrubé, 1/2 kg mouky hladké, 30 dkg másla, 30 dkg cukru, 8 loutkù, 1 dkg soli, 8 dkg kvasnic, 1/2 l mléka
Máslo se umíchá s cukrem a loutky, pøidá se kvásek, který jsme nechali vzejít
v mením hrneèku (s trochou cukru), teplé mléko, sùl, mouka. Tìsto se pracuje
pùl a tøi ètvrtì hodiny, pak se nechá kynout a po hodinì se pøemíchá, pak zase
hodinu kyne. Dìlají se malé koláèky, které se plní tvarohem, povidly nebo mákem.
Na 1 kg mouky se poèítá 1 kg tvarohu,
do nìho se pøidá 5 dkg másla, 3 loutky, 30 dkg ml. cukru a líce Solamylu.
Plech dobøe vymastíme sádlem a kadý
koláèek zase dobøe mastíme, aby se neslepily. Upeèené se potøou máslem, chvíli
se nechají na plechu a potom se rozdìlají jednotlivì, a vychladnou.
Hrnková buchta s jahodami
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru,
1/2 hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 2 celá
vejce, 1 práek do peèiva
Suché pøísady smícháme, pak pøidáme
mléko s rozkvedlanými vejci a nakonec
olej. Dobøe promícháme a vlejeme na
vymatìný a moukou vysypaný plech
(velký) a upeèeme do rùova. Povrch
zdobíme jahodami a elatinou. Nejprve
si udìláme elatinu, aby nám vychladla:
10 dkg elatiny, 3/4 l studené vody smícháme a necháme 1/2 hodiny stát. Pak
pøidáme 5 lic krystalového cukru, dáme
na plotnu a za stálého míchání elatinu
rozpustíme  pozor, nejvíce na 60 °C.
Pak necháme roztok vychladnout. Na
upeèené tìsto poklademe jahody a zalejeme mírnì studenou elatinou.

Program rozvoje obce Ostopovice
na volební období 1998–2002
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 7. 5. 1999 odsouhlasilo následující priority na své volební
období:
1. dokonèení územního plánu
2. rekonstrukce veøejného osvìtlení na ulici Lípová
3. rekonstrukce zdravotního støediska
4. napojení M a Z na veøejnou kanalizaci
5. rekonstrukce kanalizace v èásti námìstí U Kaple
6. vybudování kanalizace na ul. Vinohradská a ul. Uzavøená  dle finanèních moností obce
7. propojení obecní vodovodní sítì na ulici B. Nìmcové
8. rekonstrukce vodovodní sítì v èásti námìstí U Kaple
9. parková úprava námìstí U Kaple
10. úprava obecního pozemku na ulici Osvobození
11. vybudování a rozíøení parkovacích ploch v obci
12. vybudování garáe na obecní malotraktor
13. provedení osvìtlení u garáí Na Rybníèku
14. øeení dopravního znaèení v obci
15. øeení informaèního znaèení v obci
16. vypracování obecní vyhláky o odpadech, její dùsledné prosazování, pøísné postihy za
zakládání tzv. èerných skládek
17. zalesnìní bývalé skládky
18. postupná obnova obecních chodníkù
19. podpora kulturních tradic
Ing. Jaroslav Novotný, místostarosta
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

VÍTE DOST O DROGÁCH?
Drogy a problémy s nimi spojené jsou bohuel
jednou ze souèástí dneního ivota. Celá spoleènost se snaí nástupu drog èelit. Ani nae
kola nezùstává pozadu a postupnou realizací
projektu Uvìdomìním si sebe ke zdravému ivotnímu stylu nabízí ákùm celou øadu volnoèasových aktivit.
Chtìla bych touto cestou podìkovat obèankám
Ostopovic, které spolupracují se kolou a ochotnì pracují s dìtmi v zájmových útvarech. Dík
patøí paní Annì Vlachové, Janì ancové, Petøe
Sekaninové, Katce Dejlové a katechetce paní
Ludmile Èerné.
A pro vás rodièe mám nìkolik informací, jak
úèinnì omezit riziko drogových potíí:
1. Mluvte s dìtmi o drogách, vysvìtlete jim, o co
jde.

Koutek pro děti

2. Ji od 6 let zaènìte dítìti vtìpovat, e zdraví je dùleité a je správné ho chránit.
3. Získejte dùvìru dítìte  jestli vám dùvìøuje,
svìøí se i s velkými nebo nebezpeènými problémy.
4. Pomozte svému dítìti nalézt a udret sebedùvìru, nezapomínejte na pochvaly.
5. Povzbuzujte dítì ke kvalitním zálibám mimo
rodinu.
6. Buïte pro dítì pozitivním pøíkladem  ijte
zdravým ivotním stylem a mìjte úctu
k tìlesnému a duevnímu zdraví.
To jsou jen nìkterá, ale úèinná opatøení, jak drogám èelit. Rozpoznat, e dítì bere drogy, není
snadné. Jsou vak nìkteré pøíznaky, které mohou být signálem  náhlé zmìny nálad, ospalost, agresivita, nechutenství, zapomnìtlivost,
ztráta zájmu o kolu, koníèky a kamarády, vyráka aj. Naleznete-li støíkaèky, stopy po injekèním vpichu, je ji situace jasná. V ádném pøípadì nepanikaøte, seeòte si vechny dostupné
informace, hledejte spojence a obrate se napø.
na Kontaktní a poradenské centrum v Brnì na
Sládkovì ulici. Cílem by ale mìlo být vylepení
daného stavu, ne zhorení ji tak neveselé situace.
Pøeji vám, abyste se do této situace nedostali,
a naim dìtem jen astné a radostné dospívání. Spoleènými silami koly a rodiny mùeme
tohoto cíle úspìnì dosáhnout.
PaeDr. Stanislava Houzarová,
øeditelka koly

Obecní zastupitelstvo a redakèní
rada naeho Zpravodaje pøejí
dìtem pìkné prázdniny, proité
v dobré pohodì, hlavnì ve zdraví,
a dospìlým pøíjemnou dovolenou
plnou sluníèka, hezkého poèasí
a nezapomenutelných záitkù.
Vylutìní tajenek z minulého èísla
BUK, MODØÍN, HABR, TOPOL, JAVOR,
OSIKA, CEDR, OØEÁK = BOROVICE

Pøipravila R. vihálková

22+10+28=60
26+20+14=60
12+30+18=60

Územní plán obce
Zpracování územního plánu (ÚP) obce Ostopovice bylo zadáno Atelieru Urbi Brno na základì
výbìrového øízení. Smlouva o dílo byla uzavøena mezi obcí a zhotovitelem dne 5. záøí 1996.
Poøizovatelem ÚP byl v dobì uzavøení smlouvy
Mìstský úøad lapanice  stavební úøad. Vzhledem ke sloitým vazbám katastrálního území
Ostopovic na sousední katastry, resp. na okres
Brno-mìsto, si poøizování ÚP vyhradil Okresní
úøad Brno-venkov, který i po novele stavebního
zákona na poádání obce poøizovatelem
zùstává.
Dùvodem pro zadání zpracování ÚP byla skuteènost, e obec dosud nemá ádnou územnì
plánovací dokumentaci, podle které by mohla
zodpovìdnì rozhodovat o svém rozvoji.
Úèelem ÚP je stanovit pro návrhové období cca
15 let smìry rozvoje obce tak, aby se jednotlivé
funkèní sloky v území rozvíjely v optimálním
rozsahu a vzájemném souladu. Po schválení
zastupitelstvem obce se ÚP stane právním podkladem pro øízení výstavby v k.ú. obce, vèetnì
èinností s výstavbou souvisejících.
Proces zpracování ÚP se skládá ze tøí základních fází. První fáze je ZADÁNÍ, které je tvoøeno
prùzkumy a rozbory, projednáváním zadání
a výsledkem je schválení zadání.
Druhou fází je KONCEPT. Po zpracování a projednávání konceptu ÚP je vytvoøeno a schváleno souborné stanovisko. Toto souborné stanovisko je podkladem právì pro tøetí fázi zpracování ÚP  NÁVRH. Výsledkem této koneèné
fáze a zároveò celého zpracovatelského procesu je schválení ÚP a obecnì závazná vyhláka.
V souèasné dobì je ÚP obce ve fázi konceptu.
Poøizovatel ÚP, OkÚ Brno-venkov, vypracovává
souborné stanovisko s øeením podaných námitek. Následnì toto stanovisko dostane obecní
zastupitelstvo k posouzení. Pravdìpodobnì do
mìsíce øíjna by mìl být zpracován návrh ÚP
a do konce roku 1999 by mohla mít nae obec
hotovou svoji územnì plánovací dokumentaci.
Tato bude k dispozici vem zájemcùm z øad
naich obèanù k nahlédnutí na obecním úøadì.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

POZVÁNKA NA HODY
TJ Sokol Ostopovice poøádá 20. èervna t.r. tradièní
MLADÉ HODY,
na nì zve vechny obèany.
Program bude obvyklý  v pátek veèer pøedhodová zábava, diskotéka pro mladí.
Svátek naí obce zahájí v nedìli v 9 hodin me svatá v místní kapli a poté budou
dopoledne roznáeny rozmarýny s pozváním na hody. Prùvod stárkù vyjde ve
14.30 hodin.
Hody, tuto nároènou akci, pøipravují zkuení organizátoøi, kteøí jistì zajistí jejich
dùstojný prùbìh, a tím zahladí rozpaky nad loòským výpadkem této tradièní slavnosti, který zpùsobily finanèní problémy. Hody jsou toti prodìlkové.
Ji vzpomenutý svátek naí obce je vztaen k místní kapli, která je zasvìcena
sv. Janu Køtiteli. 24. èerven je liturgicky oznaèen jako Slavnost narození sv. Jana
Køtitele, v tento den je tedy jeho svátek a od toho je odvozen i svátek naí obce.
Je to vlastnì poutní slavnost a ta se uskuteèní v nedìli poblí tohoto svátku
a k tomu se u nás konají Mladé hody. I ve svìtském kalendáøi je 24. èervna
uveden Jan.
Poøadatelé vìøí, e vyjde poèasí, hody se vydaøí a obèané v hojné míøe pøijdou
podpoøit tuto místní tradici.
Jaroslav Trávníèek

Malé upozornění
Obecní zastupitelstvo pøipravuje a v nejblií
dobì vydá závaznou vyhláku o nakládání
s odpady. Je to záleitost velmi potøebná a stane se tak pro obèany zákonem vèetnì sankcí
za její nedodrování. Kadá domácnost bude
muset být schopna prokázat zpùsob likvidace
domovních odpadù, které jsou nezbytným produktem naeho ivota a kterých je tøeba se zbavovat ekologicky. e nelze trpìt divoké skládky
kolem obce èi dokonce v obci, jistì kadý chápe, ale jejich vznik si musíme hlídat vichni
a sami, chceme-li mít kolem sebe hezké prostøedí. Kdy jsme ji za minulého reimu náhodou vyjeli do sousedního Rakouska èi jinam na
západ, pochvalovali jsme tamìjí poøádek a líbilo se nám to. Chceme-li to mít taky takové, musíme zaèít kadý sám od sebe  alespoò tím
úklidem.
Na radnici vìøí, e obèané problém pochopí
a udìlají vechno pro krásu naí obce a okolí.
Komise ivotního prostøedí

Úklid v okolí vesnice
Obecní úøad spolu s komisí ivotního prostøedí
a veøejného poøádku svolal pracovní schùzku
s klubem chovatelù, zahrádkáøù, myslivcù a dùchodcù a domluvili se na spoleèné úèasti na
odklizení èerných skládek na katastru naí vesnice. V sobotu 22. kvìtna se selo celkem 19 lidí
a nejvìtí poklona patøí naim starím spoluobèanùm, pánùm Dudovi, Dolealovi a Trávníèkovi, kteøí se této akce aktivnì zúèastnili. koda,
e tìch mladích nepøilo víc a nepomohlo té
svojí rukou k dílu. Èásteènì jsme odklidili 3 èerné skládky, v rokli pod dálnicí, nahoøe na staré
dálnici a pod Urbanovým kopcem. Naplnili jsme
3 vleèky elezným rotem a témìø 2 velké kontejnery plastikovými lahvemi, starými hadry
a dalím a dalím odpadem. Øádný sluný èlovìk se nestaèil divit, co ti druzí vyhodí, a hlavnì
KAM.
Komise ivotního prostøedí
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Besídka ke Dni matek
Druhou kvìtnovou nedìli jsme opìt se svými blízkými mohli oslavit jeden z nejpìknìjích svátkù roku
 Den matek. Moná jsme si vichni po mnoha letech slavení MD na tento den jetì úplnì nezvykli,
ale mìli bychom ho správnì pochopit a chvíli svého èasu mu urèitì vìnovat. Vìnovat chvíli èasu své
matce, které vlastnì vdìèíme za ve, vzpomenout si na ni, navtívit ji, promluvit si v pøíjemné, pìkné
pohodì.
A právì na to ve si vzpomnìly nae paní uèitelky mateøské koly, základní koly i vyuèující základní
umìlecké koly. Pro vechny maminky a babièky z Ostopovic, které mìly zájem, nachystaly milou
besídku, pøi které pøedvedly svou ikovnost nae dìti.
Dìti z M mìly svùj program výbornì nachystán vèetnì sluivých obleèkù, výzdoby jevitì a dárkù
pro maminky. Dìti ze základní umìlecké koly zpestøily program country taneèky, hrou na rùzné
hudební nástroje a pøedvedly sviný rokenrol. áci základní koly se nám pøedstavili spoustou básnièek a písnièek.
Vem vyuèujícím i dìtem patøí za uspoøádání tohoto setkání uznání a podìkování.
Radka vihálková
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Poctivost ještě
úplně nevymizela
Kolo zapomenuté u naí samoobsluhy v pátek
pøed svátkem se neztratilo. Jen vímavá obèanka je veèer uvidìla pøed samkou a ve snaze
pøedejít ztrátì je radìji schovala s tím, e se
majitel jistì nìjak ohlásí a pak se mu kolo vrátí.
I ono se tak stalo ji v pondìlí. Po smutném
víkendu, ale i skryté nadìji. Nadìje se v tomto
pøípadì naplnila. Díky vímavé obèance. Ké
by takových pøibývalo, a tím i lapkù ubývalo.
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