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ROČNÍK VII.

ZDARMA

K ZAMYŠLENÍ
ACH TA POVAHA OSTOPOVSKÁ
Zima u pomalu konèí a nás vechny
èeká jarní úklid, aby nae vesnice opìt
prokoukla a zazáøila èistotou. Zde se
vak nabízí otázka: Zajímá vzhled obce
kadého z nás? Co na tuto otázku øíkají
právì majitelé psù? Zdá se, e oni tento
problém prostì nevidí. V minulém èísle
naeho Zpravodaje jsme otiskli druhý
èlánek pro majitele psù. Domnívali jsme
se, e se tito nai spoluobèané alespoò
zamyslí nad obsahem tìchto èlánkù
a budou se problém zneèiování spoleèných prostor psími výkaly snait øeit. Opak je vak pravdou. Uvìdomte si
prosím, e po vaich miláècích zùstávají
neèistoty, které ostatním spoluobèanùm
vadí a mìly by vadit i vám. Pokud nedojde k nápravì, budou muset být poplatky
ze psù opìt zvýeny! Snahou zastupitelstva je nauèit obèany udrovat èistotu
a poøádek ve svém okolí i vlastním pøièinìním.
Obecní zastupitelstvo
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O naší
knihovně
I v minulém roce mìli nai obèané monost pùjèovat si knihy v místní knihovnì.
Okresní knihovna v idlochovicích nám
dodává pravidelnì nové knihy a máme
ji pøes 4 000 svazkù rùzných ánrù.
Pravidelnì jsou odebírány také èasopisy Zahrádkáø, Veèery pod lampou, ABC,
Dorka a Praktická ena. V minulém roce
byl pøírùstek knih a èasopisù za 26 000
Kè, co jistì není málo. Do knihovny
docházelo 130 ètenáøù, z toho 44 dìtí.
Pùjèovné na celý rok èiní 20 Kè pro
dospìlé a 10 Kè pro dìti do 15 let.
Pøepeèlivá a nestárnoucí knihovnice
paní Miluka Èervená pùjèuje knihy kadý pátek od 14 do 18 hodin.
Jaroslav Trávníèek

Radnice informuje
Ve støedu dne 4. února 1998 se konalo v restauraci U Volejníkù veøejné
zasedání obecního zastupitelstva Ostopovic. V úvodní zprávì byli pøítomní seznámeni s èinností obce za rok 1997:
 kanalizace Ostopovice  Starý Lískovec. Stavba byla zahájena 4/97 a dosud
se prostavìlo 6 506 810, Kè;
 byla dokonèena èást komunikace Vinohradská vèetnì veøejného osvìtlení 
celkové náklady 1 599 640, Kè;
 byly provedeny stavební úpravy v M  náklady pøes 100 000, Kè;
 ve spolupráci s DPm Brna byla zbudována na koneèné zastávce èekárna,
obec se podílela èástkou 50 000, Kè;
 bylo dokonèeno a následnì opraveno dìtské høitì Na rybníèku;
 byla vykoupena budova a pozemek na ul. Osvobození;
 vzhledem ke stálé vlhkosti zdravotního støediska byla provedena klimatizace
vnitøních prostor budovy;
 byl rozpracován územní plán obce Ostopovice do fáze prùzkumy a rozbory,
zpracován generel lokálního území ekologické stability a územní a hospodáøské zásady obce a jiné drobné akce.
Dále byl ve zprávì nastínìn výhled pro rok 1998:
 dokonèit a zprovoznit kanalizaci Ostopovice  Starý Lískovec, vèetnì napojení kanalizace z ul. Branky a Na rybníèku;
 demolice domu na ul. Osvobození, vèetnì rozíøení komunikace a terénních
úprav;
 obnovit projekty na kanalizaci a rozvod vody na ul. Vinohradská a vodoprávnì
projednat;
 provést dopravní znaèení v obci;
 provést generální opravu veøejného osvìtlení;
 zaèít s rekonstrukcí nìkterých sítí v obci, pøedevím na ul. U kaple a kolní;
 projekènì pøipravit dalí pøípojky kanalizace.
Závìr úvodní zprávy se týkal finanèní situace obce. Dne 3. 1. 1997 mìla obec
na kontì v KB pøes 6 mil. Kè a koncem roku byl stav 233 968, Kè z toho
dùvodu, e jsme vechny akce hradili pouze z obecního rozpoètu. Doufám, e
v letoním roce se finanèní situace obce ponìkud zlepí tím, e máme ji
uvolnìný úvìr z Komerèní banky.
V dalím bodu programu zasedání informoval pøítomné èlen zastupitelstva
p. Krajíèek o kabelové televizi v obci. V souèasné dobì je na kontì KT 130 833,
Kè, proto roèní poplatek zùstává stejný jako v roce 1997, tj. 120, Kè. Na KT je
napojeno celkem 263 úèastníkù.
O novém zákonì o odpadech, který je v platnosti od 1.1.1998, informoval místostarosta obce ing. Odrazil. Uvedený zákon je daleko pøísnìjí pøi sledování
nakládání s odpady a po schválení provádìcí vyhláky okresním úøadem budou
obèané podrobnì informováni o svých právech a povinnostech, které pøispìjí ke
zlepení ivotního prostøedí v obci. V tomto èísle najdete nìkteré podrobnìjí
informace o tomto novém zákonì v èlánku komise P.
Diskuse po pøednesených referátech se soustøedila na rùzné problémy v obci,
o kterých víme a které dokáeme prùbìnì øeit pøi zlepených finanèních podmínkách obce a za pøièinìní vech obèanù. Nìkteré dotazy v diskusi byly zaznamenány a budou zodpovìzeny na pøítím veøejném zasedání.
Bohumil Vlach, starosta obce

Ples obecního
zastupitelstva

V sobotu 14. února se konal ji 3. spoleèenský ples obecního zastupitelstva.
V tradiènì vyzdobeném sále sokolovny,
o co se postarali spoleènì zástupci
obecního úøadu a klubu dùchodcù (domluva je tedy moná na vem, chce to
jen trochu ochoty), se selo o nìco ménì
hostù, ne obvykle. Úèast na plese byla
ovlivnìna jednak zaèínajícími jarními
prázdninami, jednak tím, e dùchodci li
oplatit návtìvu svého dostaveníèka lískoveckým. Pøesto se sál vcelku zaplnil
pøíchozími jak mladí, tak i støední generace, které jistì kromì tance pøilákala
také opìt velmi bohatá tombola. Podíleli se na ní následující sponzoøi (firmy
i jednotlivci):
ARCHATT ing. Øehoøka, Autoopravna
Sojka, CLASSIC PACK p. krdla, DUO
pí Peková, GRAN pí Handlová, Hostinec U Volejníkù p. Dejl, Kadeønictví Eva
Beèková, Kadeønictví Vìra Sýsová, Krejèovství Jana Èíková, Minihotel Panský
vrch, ing. Novotný, Obecní úøad Ostopovice, p. F. Pacal, Pekaøství toèek,
p. P. Pospíil, pí R. Rùièková, Samoobsluha Absolín, Smíené zboí UNA,
STELAZ pí umanová, Stolaøství Kubíèek, Stolaøství anca, p. J. Trávníèek,
WELDING.
Zábava probìhla v pohodì a úèastníci
byli spokojeni.
Jaroslav Trávníèek
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Ostatní plesové aktivity

V lednu mìli svùj tradièní ples myslivci.
Pøi stylové výzdobì se seli aktivisté
a jejich pøíznivci ke své obvyklé zábavì,
která mìla rovnì obvyklý, tj. dobrý prùbìh.
První únorovou sobotu mìli své plesové
dostaveníèko také nai senioøi  dùchodci. Tato nejnavtìvovanìjí zábava,
èemu napomáhají i pøespolní, mìla
poklidný, ale veselý prùbìh s novou
hudbou a tradiènì bohatou tombolou
v pìknì plesovì vyzdobeném sále.
Na závìr masopustu uspoøádal místní
folklórní soubor v sobotu 21. února odpoledne prùvod masek obcí. Opìt byl
doprovázen bryèkou, tentokrát se dvìma harmonikáøi a vozembouchem. Za
pìkného poèasí ly asi dva tucty masek
obcí a zvaly obèany na veèerní pochovávání basy. Rozdávaly pøitom také
vkusné parte. Basa se pochovala jako
obvykle pøed pùlnocí za velmi dobré
reie poøádajících. Je opìt koda, e
zábava mìla pomìrnì málo úèastníkù,
co zøejmì ovlivnily jarní prázdniny.
Ostatky se vak vydaøily a lze jen doufat,
e letoní mení zájem obèanù o tyto
obyèeje neodradí poøadatele od
pokraèování v této tradici.
Jaroslav Trávníèek

HISTORIE ŠKOLY - POKRAČOVÁNÍ
V minulém èlánku jsem uvedla, e zdejí kola byla zaloena pøed dvìma sty lety. Zøídila
ji tehdejí majitelka troubského panství sleèna Marie Cecilie ze Seckenbergù. Palkovský
ve své kronice uvádí jako datum zahájení vyuèování v novì postavené kole 1. duben
1796. Píe: Budova kolní vystavena nákladem vrchnosti, obec pøidrena byla poskytnouti dovoz potøebného staviva a nádenickou práci. A dále: Pùvodní budova kolní stála
na tém místì co nynìjí. Byla vak pramalounká, sestávala jen z malé uèírny, jedné
svìtnice a komory pro uèitele. Kryta byla slamou.
Pro zajímavost: Ve stejném roce a za stejných podmínek jako v Ostopovicích byla
zøízena kola v Popùvkách, ta vak byla r. 1813 pro malý poèet ákù zruena. kola
v Bosonohách byla zøízena roku 1798 a byla vystavìna nákladem obce.
Pohnutky ke zøízení koly vysvìtluje Palkovský takto: Budova tato byla  jak stará listina
praví  pro patné cesty a pøíchod k farní kole a z lásky k poddaným od tehdejí
vrchnosti Marie Cecilie ze Seckenbergù za pøíèinou úsilnìjího vyuèování náboenství
a ostatnímu triviu zaloena.
Kam pøed rokem 1796 dítky z Vostopovic do koly posílány byly, nebylo lze urèitì zjistiti,
nejspíe vak do Troubska. Dle výpovìdí starých pamìtníkù bydlel prý pøed r. 1796 na
zdejím Presshausu jakýs krejèí  vyslouilý vojín, který vedle øemesla svého také dìti,
zvlátì chudí, které do troubské koly pro vzdálenos a jiné pøekáky choditi nemohly,
vyuèoval. Neuíval vak ádných uèebních knìh a vyuèoval jen ètení ze starých modlitebních knìh Nebesklíèe.
Podle nadaèní listiny z roku 1795 mìl ostopovický uèitel roèní plat 100 zl. Kromì toho
dostával uèitel jetì plat od ákù  od chudých 1 krejcar týdnì, od zámonìjích 2 kr.
týdnì. Toto kolné bylo vak nedostateèné a jetì bylo mnohdy placeno nepravidelnì,
take uèitel a jeho rodina ili velmi nuznì. Obec byla kolními úøady pøinucena poskytnout
uèiteli kousek pole (4/8 míry) a zavázala se té, e kadý usedlý obèan, který má dìti
kolou povinné, poskytne uèiteli jetì 1 pecen chleba v cenì 30 krejcarù roènì. Pro rok
1841 je uveden poèet dìtí 44 (26 dìtí v I. tøídì platilo po 1 kr., 18 dìtí ve II. tø. po 2 kr.).
Plat uèitele byl upraven a roku 1857 na 215 zl. roènì. Byly také upraveny platby od ákù:
kadé dítì, které navtìvovalo kolu první tøi roky, platilo 8 kr. mìsíènì a kadé dítì,
které navtìvovalo kolu dalí tøi roky, platilo 12 kr. mìsíènì.
Palkovský vyjmenovává i zdejí uèitele: Prvním uèitelem byl Frant. Venzl, který zde
pùsobil snad a do r. 1812. Druhým uèitelem byl Jan Kréza. Pùsobil zde od r. 1812. Vzdal
se uèitelství na zdejí kole pro pramalý plat. Pak pracoval jako revizor v továrnì na
tabák v Hodonínì. Tøetím uèitelem byl Frantiek Kaláb. Byl døíve uèitelem v Popùvkách,
odkud, kdy tam kola zruena byla r. 1813, dosazen byl na zdejí kolu. Syn jeho
Tomá Kaláb stal se kolem r. 1846 rektorem na farní kole v Troubsku. F. Kaláb pùsobil
zde do r. 1846, ve kolství vùbec pak 50 let. Ètvrtým uèitelem byl Karel Schrottek. Pùsobil
zde od r. 1846 do r. 1886, tedy plných 40 let. V roce 1885 dán byl na stálý odpoèinek
a zemøel zde r. 1887 v domì è. 26. Pátým uèitelem jest nynìjí správce koly Josef
Palkovský, nar. r. 1859 v Prostìjovì na Moravì. Pùsobí zde od r. 1886. Døíve pùsobil na
kolách ve lapanicích a v Øíèanech u Rosic. (Uèitel Schrottek zùstal uèit jetì a do
konce kolního roku 188586.)
V letech 1868 a 1869 probìhly rozsáhlé reformy rakouského kolství. Jedním z jejich
dùsledkù byla také pøestavba zdejí koly. Protoe pùvodní kolní budova byla malá,
úplnì selá a naprosto nevyhovující, byla roku 1870 vystavìna nová jednotøídní kola
nákladem troubského velkostatku, jeho majitelem t.è. byl Leopold Hodák, který zároveò
byl patronem zdejí koly. Obec pøispívala povozy a nádenickou prací pøi stavbì a asi
200 zl.
O tom, e tato budova pøestala brzy staèit a vyhovovat potøebám koly, jsme si povídali
v minulém èlánku, jako i o tom, jak byla pøestavìna a e vlastnì tvoøí jádro dnení kolní
budovy.
Libue Dobrovodská

Zážitky ze školy v přírodě
(NÌCO Z POHLEDU ÁKÙ A DOVÌTEK ØEDITELKY KOLY)
...Velice se nám na horách líbilo, protoe jsme tam hráli velijaké suprové scénky, hry
a nadýchali jsme se èerstvého vzduchu. Nejvíce se nám líbilo na výletech, a také, kdy
jsme mohli lyovat a bobovat...
Nikola Ruberová
...Myslím si, e by se mìlo jezdit èastìji. Nìkdo si tøeba myslel, e to bylo moc drahé, ale
za ty peníze to opravdu stálo. Vechny hry byly udìlány tak, e nás nutily k pøemýlení.
Výlety byly také nádherné...
Ondøej Vlach
Jsem ráda, e se ákùm ve kole v pøírodì líbilo, odjídìli s mnostvím záitkù, s novými
vlastivìdnými poznatky, které získali nejen pøi dopolední výuce, ale i odpoledních
a veèerních hrách. Podìkování patøí pedagogickým pracovníkùm a také sponzorùm
manelùm Skálovým a panu Filípkovi, z jejich finanèních darù mohla být realizována
rekreaèní èinnost.
PaedDr. Stanislava Houzarová, øeditelka koly
PODÌKOVÁNÍ
Z Ostopovice dìkuje za vánoèní sponzorské dary manelùm Dejlovým a TJ Sokolu
Ostopovice.

Zákon o odpadech
Dùvodù, proè se dnes na stránkách
Ostopovického zpravodaje zabýváme
novelou zákona o odpadech, je hned
nìkolik. Jedná se toti o zákon, který:
 má a bude mít èetné dopady na vìtí
mnoství obyvatel,
 vymezuje základní povinnosti tìch
subjektù, pøi jejich èinnosti odpad
vzniká,
 vymezuje pùsobnost a stanoví pravomoc orgánù státní správy,
 má Èeskou republiku pøiblíit na úroveò standardních rozvinutých demokratických zemí.
Komunální odpad vzhledem ke svému
charakteru a z toho vyplývající potenciální nebezpeènosti pro ivotní prostøedí
pøedstavuje váný problém, který vyaduje odpovídající øeení. Komunální
odpad vzniká u obèanù, ale tìitì povinností je platnou právní úpravou pøevedeno na obec, která nese podstatnou
èást povinností pùvodcù. Podle ustanovení zákona je tedy za pùvodce komunálního odpadu povaována obec. Aby
obec mohla efektivnì plnit povinnosti
pùvodce odpadu, které na ni zákon pøenáí, je zmocnìna upravit obecnì zá-

vaznou vyhlákou nezbytné úkony spojené se sbìrem, tøídìním, svozem, vyuíváním a znekodòováním komunálního odpadu.
Obecnì závaznou vyhlákou stanoví
obec také výi úhrady za svoz, tøídìní
a uloení odpadu. Úhrada za komunální odpad mùe zahrnout i náklady obce
spojené se separovaným sbìrem komunálního odpadu a následným vyuitím
nebo znekodnìním jeho sloek nebo
odpadu na katastrálním území obce,
u kterého není znám vlastník nebo pùvodce.
Náklady obce spojené s plnìním povinností pùvodce komunálního odpadu platí
fyzické osoby (trvalí nebo doèasní obyvatelé obce) formou úhrady za svoz, tøídìní a znekodnìní komunálního odpadu. Obec mùe stanovit, e pøíjemcem
úplaty nebo její èásti bude subjekt (firma), který na základì smluvního vztahu
pøímo zajiuje plnìní povinností obce,
které pro ni ze zákona vyplývají.
Sankce za poruení povinností pøi nakládání s odpady jsou výraznì zpøísnìny, protoe nedovolené nakládání
s odpady pøedstavuje jedno z nejzáva-

nìjích rizik pro ivotní prostøedí. Za poruení povinností stanovených zákonem
o odpadech mohou obec, okresní úøad
nebo Èeská inspekce ivotního prostøedí uloit pokutu v rozpìtí od 10 tisíc do
10 mil. Kè dle závanosti poruení zákona.
V pøítím èísle Ostopovického zpravodaje vás, váení ètenáøi, seznámíme
s obecnì závaznou vyhlákou obce
Ostopovice stanovující systém nakládání s komunálním odpadem v naí
obci.
Komise P
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JEDNO PŘIPOMENUTÍ
A JEDEN DOTAZ
Dne 25. února bylo 50. výroèí naeho
tragického dne, kdy byla v naem státì
uchvácena moc rudou diktaturou, co
bylo za totality oznaèováno jako vítìzství pracujícího lidu.
Od pracovníkù místní koly jsem zjistil,
e v r. 1995 o státním svátku byl ukraden ze støechy koly státní symbol. Jak
to s ním bude dál?
Frantiek Kratochvíl,
èlen KPV a ÈSNS

V NAŠÍ OBCI SE OPĚT ZVONÍ
Po nìkolika letech se u nás obnovilo
zvonìní. Jak víme, byla nae kaple postavena pøed více ne sto lety. V roce
1907 byl na vì kaple zavìen nový
zvon. Daroval ho Frantiek Doleal
(è. 12). Zvon, který ulil brnìnský zvonaø
Richard Hiller, váil 60 kg a byl posvìcen
k úctì sv. Frantika Serafinského. Stál
nìco pøes 300 Kè. Podle pamìtníkù byl
tento zvon za protektorátu zabaven.
V roce 1946 byl ve zvonaøské dílnì
Rudolfa Manouka v Brnì ulit nový bronzový zvon. Protoe se témìø nepouíval,
nachází se dnes ve výborném technickém stavu. Váí asi 95 kg a nese název
sv. Jan Køtitel. Provedený zvukový
rozbor odhalil, e se jedná o velmi dobrý
zvon, jasného, zøetelného a barevného
tónu s minimálními odchylkami ve
zvukovém obraze.
Mnoho obyvatel v Ostopovicích si jetì
pamatuje, e se døíve zvonívalo ráno
v est hodin, v poledne a veèer ve dvacet hodin. V pátek se zvonívalo v patnáct
hodin. Do roku 1976 obsluhoval zvon
pan Petr Procházka. Po jeho smrti pøevzal zvonìní pan Tomá Vykoukal, ale
zvon se vyuíval jen pøi oznámení úmrtí. Zvonívalo se ruènì.
Nyní je zvon zavìen na traverze a je
opatøen novým elektrickým pohonem.
Zvoní se v poledne, veèer v osmnáct
hodin a v pátek v patnáct hodin. Hlas
zvonù oznamuje úmrtí kadého èlovìka
v naí obci a má také doprovázet pøípad-

né mimoøádné události, které se týkají
celého naeho obecního spoleèenství.
Pravidelné zvonìní v poledne a veèer
nám pøipomíná bìh èasu, v nìm

ijeme, a vybízí aspoò na krátkou chvilku k soustøedìní na pøítomnost. Nebo
právì dobøe proitá pøítomnost pøispívá
k lepí budoucnosti pro vechny.
Helena Zahradníková

Pro vìtinu lidí nedostupný pohled - zvon ve vìi naí kaplièky.

Společenská rubrika
a statistika
V roce 1997
se narodili:
Jaroslav ŠKRDLA – 19. 1. – Osvobození 3
Jan RYŠAVÝ – 11. 2. – Na rybníčku 8
Kristýna BOJARSKÁ – 17. 2. – Na rybníčku 17
Tomáš KREJČÍK – 24. 3. – Osvobození 3
Georgi DIMITROV – 6. 5. – Branky 35
Jan VYSKOČIL – 16. 5. – U kaple 15
Dominika KŘÍŽOVÁ – 29. 8. – Branky 7
Jakub FANTA – 25. 10. – U kaple 3
Petra KAČERIAKOVÁ – 30. 12. – Na rybníčku 15
se dožili:
80
Marie DUFKOVÁ – 26. 1. 1917 – Osvobození 22
Žofie PILLMAYEROVÁ – 22. 4. 1917 – Školní 14
Ludmila JAKŠÍKOVÁ – 21. 10. 1917 – Branky 32
Marie KALVODOVÁ – 26. 10. 1917 – Branky 1
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Barbora WINKLEROVÁ – 10.6.1916 – Branky 39
Milič PEŠKA – 2.8.1916 – Uzavřená 6
Jaroslav NESIBA – 7.8.1916 – Branky 25
Karel BUČEK – 23.10.1916 – Vinohradská 22
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Josef PEŠEK – 17.3.1915 – Nová 5
Marie FIALOVÁ – 12.11.1915 – Lípová 53
83
Jenovéfa NOVÁKOVÁ – 1.1.1914 – Branky 34
Marie DVOŘÁČKOVÁ – 19.3.1914 –
+ 1.1.1998 – Vinohradská 7
Růžena ŠUMANOVÁ – 15.4.1914 – Osvobození 14
Anna HRAZDÍROVÁ – 10.6.1914 – U dráhy 18
Růžena GAZDOVÁ – 10.8.1914 – Nová 9
Marie RUBEROVÁ – 20.8.1914 – Polní 15
Jan SLANINA – 16.9.1914 – Vinohradská 16
84
František – HALUZA – 11.7.1913 – U kaple 13
Hedvika – MACHÁLKOVÁ – 18.10.1913 –
B. Němcové 35
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Marie DUŠKOVÁ – 25. 2. 1912 – Lípová 46
Božena ONDRÁKOVÁ – 10.4.1912 – Osvobození 20
Božena KUŽELKOVÁ – 18.6.1912 – Branky 36
Josef RUBER – 7.8.1912 – Uzavřená 8
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Anežka ČÍŽKOVÁ – 1.4.1911 – U kaple 3
Marie KRÁTKÁ – 1.5.1911 – Na rybníčku 4
Marie ČÍŽKOVÁ – 4.8.1911 – Vinohradská 2
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Marie MATÝŠKOVÁ – 9.7.1910 – Lípová 51
89
Marie VEVERKOVÁ – 12.7.1908 – Vinohradská 36
90
Anna DOLEŽALOVÁ – 22.3.1907 – U kaple 9
Žofie KUPČÍKOVÁ – 4.4.1907 – Osvobození 3
93
Vladimír KUPČÍK – 3.2.1904 – Osvobození 3

O umělecké škole
Pøed èasem jsme na stránkách naeho Zpravodaje psali o èinnosti Základní umìlecké koly
Støelice, která velmi obohacuje monosti, jak mohou nae dìti a dorùstající mláde trávit volný
èas. Protoe ji uplynula dosti dlouhá doba, poádala jsem øeditele této koly, pana Jana vestku, o rozhovor, abychom se nìco dozvìdìli o èinnosti koly v souèasné dobì.
Pane øediteli, úvodem by moná nekodilo pøipomenout nìkteré základní údaje o vaí kole.
Základní umìlecká kola Støelice je samostatný právní subjekt. Jsou zde zastoupeny tøi obory
 hudební, taneèní a výtvarný. Máme celkem 235 ákù, kterým se vìnuje 14 vyuèujících. Také
v naí poboèce v Ostopovicích jsou zastoupeny vechny tøi obory. V Ostopovicích máme 50 ákù,
uèí zde 6 uèitelù. Chtìl bych upozornit na to, e v rámci hudebního oboru je zde od letoního
kolního roku zavedena té výuka sólového zpìvu. Novinkou v letoním kolním roce je
v Ostopovicích té obor taneèní, který bude jistì zajímat pohybovì nadaná dìvèata.
Kde se výuka v Ostopovicích koná?
Vyuèování probíhá ve vech tøídách staré kolní budovy, kde je sice pøíjemné prostøedí, ale
velmi nám vadí hluk z pøilehlé silnice. S obecním úøadem se chceme dohodnout a pøemístit výuku
do klidných prostor budovy mateøské koly.
Kolik áci (lépe øeèeno jejich rodièe) za výuku platí? Mám dojem, e to stojí stále víc penìz.
Máte bohuel pravdu, kolné opravdu stále roste, k dalímu zvýení musíme pøistoupit od
dubna. Sami se tomu bráníme, ale je to nezbytné.
Maminky si stìují, e zaplacené hodiny výuky èasto odpadají.
Musím pøipustit, e k tomu nìkdy dochází, protoe nemáme monost uèitele, který onemocní
nebo chybí z jiného dùvodu, nikým nahradit. Uèitelé se snaí výuku nahradit tøeba o prázdninách,
nìkdy se to vak nepodaøí a v takovýchto pøípadech zaplacené kolné odpoèítáváme v následujícím období.
Mohli byste alespoò ákùm èi rodièùm oznámit pøedem, e se výuka nebude konat?
Naí snahou samozøejmì je áky a rodièe informovat vèas, nìkdy vak zasáhne lidský faktor
a není ve tak, jak má být. Za to se rodièùm omlouváme.
V této souvislosti bych chtìl upozornit na existenci kruhu rodièù pøi naí kole, který mùe pomoci
øeit nìkteré problémy a do nìho by se mìli zapojit také rodièe dìtí z Ostopovic.
Loni v øíjnu jsme mìli monost vyslechnout si koncert komorního orchestru vaí koly. Existují pøi
kole jetì nìjaké dalí soubory?
Samozøejmì. Od 3. roèníku mají áci povinnou komorní hru, aby se nauèili hrát v souèinnosti
s dalími hudebníky. Uèitelé proto vytváøejí mení hudební uskupení, která spolu v hodinách cvièí
nìkteré skladby. Ti zdatnìjí se mohou stát èleny nìkterého souboru, jejich èinnost se pøi kole
rozvíjí. Je to kytarový soubor, keyboardový soubor, pìvecký sbor, smyècové kvarteto, taneèní
orchestr, cimbálový soubor a ji zmínìný SKOS (Studentský komorní orchestr Støelice), jeho
èinnost má nejdelí tradici a který se mùe pochlubit i prvním natoèeným kompaktním diskem.
Tyto soubory se ovem scházejí ve Støelicích, co ztìuje zapojení ákù z Ostopovic. Zde bych
chtìl podìkovat tìm rodièùm, kteøí pravidelnì vozí áky do Støelic na zkouky.
Kde se mohou rodièe pøesvìdèit o výsledcích práce svých ratolestí?
V Ostopovicích poøádáme pravidelnì besídky ákù pøed Vánocemi. Koncem dubna bude
pøehrávka, kde vichni ostopoviètí áci naí koly ukáí, co se v pøedchozím období nauèili. Na
závìr kolního roku zde chystáme velký veøejný koncert, který by se mìl konat na sokolovnì
a kde by se mìli pøedvést ti nejlepí áci z hudebního oboru a zároveò by se zde mìli svými
výsledky pochlubit i áci z oboru výtvarného a taneèního. Ve Støelicích se koncerty ákù konají
pravidelnì kadý mìsíc a vystupují tam také ty nejikovnìjí dìti z Ostopovic.
áci naí koly (pøevánì ostopoviètí, ale i støeliètí) budou hrát 8. dubna na výchovných koncertech pro dìti z mateøské i základní koly v Ostopovicích. Kromì toho, e tìmito koncerty chceme
pøispìt k výuce hudební výchovy, bychom také chtìli zaujmout dìti a vzbudit v nich zájem o hru
na nìjaký nástroj èi zpìv.
Projevuje se práce vaich pedagogù nìjakými dalími vnìjími výsledky, úspìchy v soutìích
a podobnì?
Jistì, dva nai áci získali ocenìní v soutìi v sólovém zpìvu a nedávno získalo nae smyècové kvarteto 1. místo s postupem do krajského kola v soutìi komorních souborù. Této soutìe,
kterou jsme mìli tu èest hostit v naí kole ve Støelicích, se zúèastnilo celkem 6 souborù.
Dìkuji za informace a pøeji vám hodnì zdaru v dalí práci.
LD

95
Vilemína KONICAROVÁ – 18.7.1902 –
Lípová 22
zemřeli:
Františka POLCAROVÁ – 5. 1. 1997 – Branky 8 – 73 let
Božena TOMEČKOVÁ – 7. 1. 1997 – U kaple 18 – 91 let
Antonie TOMÁŠKOVÁ – 7. 1. 1997 – U dráhy 4 – 69 let
Josef SKOKAN – 6. 2. 1997 – Polní 4 – 71 let
Ladislav HORÁK – 15. 5. 1997 – B. Němcové Podskalský
25 – 75 let mlýn v roce 1997

Jan HORÁK – 5. 6. 1997 – B. Němcové 25 –
74 let
Terezie RUBEROVÁ – 10. 6. 1997 – Uzavřená 8 – 83 let
Zdeňka BÖHMOVÁ – 28. 8. 1997 – Polní 6 –
72 let
Anna PEŠKOVÁ – 20. 9. 1997 – Nová 5 –
85 let
Pavel NEČAS – 8. 11. 1997 – Na rybníčku 6 –
51 let
V roce 1997 se z naší obce odhlásilo 18 obyvatel a přihlásilo se k nám 27 nových spoluobčanů. Ke dni 1. 3. 1998 měla naše obec 1279
obyvatel, věkový průměrfoto:
činí 40
ing.let.Dubjak
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