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K zamyšlení
Bylo by chybou zavírat oèi pøed tak závaným problémem, jako je trestná èinnost páchaná na naich spoluobèanech.
O kriminalitì jsme se ji nìkolikrát zmiòovali, v tomto pøípadì se vak chceme
pozastavit nad konkrétní, aktuální situací.
V posledních týdnech rozvíøily hladinu
veøejného mínìní zprávy o loupených
pøepadeních, ke kterým mìlo dojít ve
veèerních a noèních hodinách v oblasti
mezi dálnièním a eleznièním mostem,
na silnici smìrem na Starý Lískovec. Jak
to nìkdy bývá, ústním podáním dolo
k urèitému pøibarvení skuteèného stavu
vìci, je vak nesporné, e nìkolik obèanù Ostopovic se stalo obìmi zatím neznámých pachatelù. Útoky smìøovaly
jak na majetek, tak na zdraví pokozených osob. Tyto loupee patøí mezi nejzávanìjí trestnou èinnost, se kterou
se mùe, bohuel, setkat mnohý z nás.
Lze tìmto útokùm nìjakým zpùsobem
zabránit?
Zatím zøejmì není v silách naí policie,
aby zajistila ochranu vech podobných
úsekù. Zvlátì pokud si uvìdomíme, e
pod obvodní oddìlení, kam spadají
Ostopovice, patøí pøes tøi desítky dalích obcí. Reálnìjí je zváit, zda do
inkriminovaných míst je tøeba v urèitou
dobu vstupovat. O dopravì z Brna toho
také ji mnoho bylo øeèeno, ale zøejmì
nám veèer nezbyde nic jiného, ne radìji hodinu poèkat na dalí autobus.
Je pravdìpodobné, e nìkteøí pøepadení obèané tuto událost ani neoznámili
na policii, nebo v podobné kritické situaci nemìli pochopitelnì monost (ani
hlavní zájem) útoèníky si prohlédnout
tak, aby je pozdìji mohli popsat a oèekávat tak dopadení pachatele. Je vak
na zváení kadého pokozeného, zda
i s èasovým odstupem toto pøepadení
ohlásí. Je toti moné, e kadý si mohl
vimnout by i malých detailù, které
v souhrnu pøispìjí k úspìnému odhalení útoèníkù a k jejich spravedlivému
potrestání.
- LN -

Radnice informuje
Rozpoèet obce Ostopovice na rok 1998
Výdaje
Doprava  silnice  oprava a údrba
 projektová dokumentace
 dopravní obslunost
Vodní hospodáøství  pitná voda
 odvádìní vod
Spoje  kabelová televize
Mateøská kola
Základní kola
kolní jídelna
kolní druina
Kultura (obnova památek)
Komunální sluby, územní rozvoj
z toho: veøejné osvìtlení
územní plán
svoz komunálního odpadu
péèe o vzhled obce
Sociální oblast  dávky sociální pomoci
Veobecná veøejná správa a sluby (napø. územní samospráva, høbitov,
pøíspìvky na áky navtìvující kolu mimo obec aj.)
Výdaje celkem
Pøíjmy
Danì, poplatky, dary a dotace
z toho: daò PFO, závislá èinnost
daò PFO
daò PPO
daò z nemovitostí
dalí drobné poloky
Vodní hospodáøství
Kabelová televize
Mateøská kola, kolní jídelna (kolné, stravné)
Veobecná veøejná správa a sluby
Pøíjmy celkem
Financování: dlouhodobé pøijaté pùjèky
splátky úvìru do konce roku

470
300
110
256

(v tis. Kè)
186
200
280
610
4 690
140
276
185
270,5
7
42
1 136

30
1 343,5
9 396

810
1 800
1 230
277
526,2

4 643,2

600
60
254
52,8
5 610

+ 4 000
 214

Uvedený rozpoèet byl nejprve projednán v radì Obecního zastupitelstva Ostopovic a následnì
schválen zastupitelstvem dne 1. dubna 1998. Obecní rozpoèet je vyrovnán úvìrem Komerèní
banky ve výi 4 miliony Kè.
Bezpeènost v obci
V naí obci se stále zvyuje kriminalita, co právem vyvolává strach obèanù. Vedení obce si
toho je vìdomo a ji nìkolikrát podniklo rùzné kroky, jak tuto situaci zlepit. Dokonce jsme
poádali Ministerstvo vnitra ÈR o zvýení ostrahy v obci vzhledem k tomu, e nae pøímìstská
obec leí na samém okraji obvodu Policie ÈR v idlochovicích, a tím není dostupnost policistù
v pøípadì poadovného zákroku dostaèující. Letos v kvìtnu jsme pozvali velitele Policie ÈR
v idlochovicích na pracovní zasedání obecního zastupitelstva, aby nás seznámil s moností,
jak zvýit ostrahu v naí obci. Po bouølivé diskusi byl závìr jednoznaèný: Nejsou lidé  policie
v idlochovicích nemùe se souèasným poètem policistù øádnì plnit to, co od ní obèané
oèekávají. Obecní zastupitelstvo proto bude hledat dalí cesty, jak zajistit bezpeènìjí prostøedí
v naí obci.
Bohumil Vlach, starosta obce

PÁR SLOV O KABELOVÉ TELEVIZI

ČERVEN

Nìco z historie
Úmysl vybudovat v naí obci televizní kabelový rozvod (dále jen TKR) vznikl v roce 1993.
Pùvodní zámìr, tj. vznik sdruení Kabelová televize pro Ostopovice, se neuskuteènil
a zùstalo pouze u zvolení organizaèního výboru. Jak dalí vývoj situace ukázal, organizaèní výbor pracoval pouze zpoèátku. V prùbìhu doby se stal nefunkèní a èinnost za nìj
postupnì pøevzal obecní úøad, který zajioval vekerou èinnost týkající se vybudování
TKR. Dne 19. 2. 1994 podpisem pøedávacího protokolu byl TKR dokonèen a obecní úøad
nadále zajioval jeho provoz a údrbu. Ke dni pøedání TKR do uívání bylo cekem
217 úèastníkù, kteøí sdruili své finanèní prostøedky potøebné pro realizaci zámìru.

– měsíc myslivosti
a ochrany přírody

Nìco ze souèasnosti
V souèasné dobì, tj. v pátém roce provozu, vzrostl poèet úèastníkù na 258. Rovnì
poèet televizních stanic vzrostl 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, VTV, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1, EUROSPORT a VIVA, která
nahradila pùvodní hudební kanál MTV, jen byl zakódován). Poèet pøijímaných stanic
bude v prùbìhu mìsíce doplnìn jetì o ORF 2 a zpravodajský kanál CNN, vysílaný
v angliètinì, èím vzroste celkový poèet pøijímaných vysílaèù na 17. Naladìní jednotlivých
stanic je provedeno tak, aby èesky a slovensky vysílající stanice bylo mono naladit i na
starích pøijímaèích. Ostatní stanice je mono na starích typech televizorù pøijímat
pouze pomocí videorekordérù. Informace, na kterých kanálech je mono pøísluné vysílaèe naladit, budou vdy, kdy budou provádìny zmìny, uvedeny po dostateènì dlouhou
dobu v pravidelných denních intervalech na urèeném vysílaèi tak, aby uivatelé TKR
mohli provést nové naladìní. Tyto informace budou rovnì k dispozici na obecním úøadì
a budou vyhláeny místním rozhlasem.
Pokud se vyskytnou u uivatelù TKR v pøíjmu signálù závady, je nutno tyto závady
nahlásit na obecní úøad, který zajistí jejich odstranìní. V pøípadì, e závada nebude na
kabelovém rozvodu, ale na úèastnické pøípojce, zavinìná pokozením nebo neodborným
zásahem, bude odstranìní hradit uivatel. Rovnì v pøípadì, e bude hláena závada na
TKR a prokáe se, e se jedná o závadu na televizním pøijímaèi, bude cestu opraváøe
hradit úèastník, který závadu nahlásil.
Za to, e v dnení dobì máme v naí obci solidnì fungující TKR v podstatì vdìèíme
obecnímu úøadu zastoupenému starostou panem Vlachem a firmì 3C, spol. s r.o., která
TKR vybudovala a zajiuje jeho údrbu a roziøování.
Nìco o budoucnosti
Je potìitelné, e oproti jiným provozovatelùm kabelové televize, napø. KABEL PLUS
a KABEL NET, nedolo za celou dobu provozování naeho TKR ke zvýení úèastnického poplatku, který èiní 120 Kè za rok. Nemùeme si vak namlouvat, e tomu tak bude
i v budoucnu. Vzhledem k vìtí nabídce programù a tím i k nároènosti údrby
a v neposlední øadì i vzhledem k inflaci bude nutno pøimìøenì upravit výi poplatku,
avak toto zvýení nebude drastické. Kdy se tak stane, bude závislé na výi finanèní
èástky, která bude na kontì TKR.
Do budoucnosti se uvauje pouze s rozíøením o informaèní kanál doplòující hláení
místního rozhlasu tak, aby si obèané, kteøí nemohou z jakýchkoliv dùvodù hláení vyslechnout, mohli informace pøeèíst na obrazovce svého televizoru. O dalím roziøování
nabídky se neuvauje, s výjimkou náhrady nìkteré stanice jinou, a ji z dùvodu zakódování pùvodní stanice nebo vzniku stanice nové se zajímavými programy.
Závìrem je nutno upozornit, e nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání neumoòuje obcím provozovat TKR, a proto v souèasné dobì probíhá jednání s firmou 3C s.r.o.,
aby se stala provozovatelem naí TKR. Firma 3C s.r.o. je také povìøena vyøízením
registrace naí TKR u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Toto øeení nebude mít
ádný vliv na jednotlivé uivatele, ale je nutné proto, aby provozování naí kabelové
televize bylo v souladu s platnou legislativou.
Stanislav Krajíèek

Èerven je mìsíc, který je symbolem
zrodu nového ivota, poèátkem kolobìhu v pøírodì. Vechny druhy srstnaté i
pernaté zvìøe i zpìvného ptactva kladou, líhnou, odchovávají nebo vodí
mláïata. Pozorný návtìvník mùe v
této dobì v pøírodì pozorovat nejenom
hnízda zpìvného ptactva s nataenými
zobáèky mláïat a jejich pokøik pøi pøíletu rodièù s potravou, ale i baantí èi
koroptví slepièku s èipernými kuøátky.
V této dobì uvidíme také, jme-li zvlá
obezøetní, srnu s jedním èi dvìma srnèaty posetými bílými puntíky, jak neumnì kráèí za svou matkou.
Chceme-li vak tyto krásy pøírody zachovat do budoucna i pro pøítí lidská
pokolení, musíme pro to my lidé nìco
udìlat. A to nìco, co je minimem, mùe
dìlat kadý obèan, kadý návtìvník
pøírody, a to ihned. Chovat se v pøírodì.
To znamená neruit zvìø a ptactvo hlukem, nenechat volnì pobíhat psy a koèky a pøedevím nenièit ivotní prostøedí
zvìøe jarním vypalováním mezí, vývozem odpadu tam, kam nepatøí.
Kadý z nás, kdo chování v pøírodì zvládá, mùe napomenout nebo pouèit toho,
kdo je v pøírodì cizí a chová se k ní
nepøátelsky. Èlovìk není majitelem pøírodního bohatství, ale pouze jeho souèástí. Nenième pøírodu, buïme Èlovìk
moudrý.
Ing. Jaroslav Odrazil, jednatel MS

Pozvánka
Dne 23. 6. v 18 hod. probìhne v prostorách základní koly závìreèný
koncert ZU Ostopovice, kde se
pøedstaví nejlepí áci z taneèního
a hudebního oboru.
Srdeènì zvou áci a uèitelé ZU

ZPRÁVA O REALIZACI KABELOVÝCH TELEFONNÍCH ROZVODÙ V OBCI OSTOPOVICE
Pokládání kabelových rozvodù v obci realizuje i financuje investor, SPT TELECOM a.s. Zastupitelstvo obce se k celé akci
vyjadøovalo jako úèastník stavebního øízení. Tím, e se kabelové rozvody telefonních linek zabudují do terénu, odpadnou
venkovní rozvody tìchto zaøízení.
Pøi projednávání realizace kabelizace telefonní sítì se rovnì jednalo o eventuálním pøeloení rozvodu kabelové televize do
spoleèné trasy s telefonním rozvodem. Po jednání bylo od tohoto zámìru uputìno z níe uvedených dùvodù:
l SPT TELECOM poadoval finanèní pøíspìvek na výkopové práce  tento pøíspìvek by èinil 200,00 Kè/bm výkopové rýhy
l dále by bylo nutné poloit do výkopu nový pøenosový kabel pro televizní pøíjem  toto by musela hradit obec (nebo uivatelé
kabelové televize)
l pøedpokládaný investièní náklad na zmìnu rozvodu kabelové televize by pøedstavoval 10 a 12 mil. Kè  tyto prostøedky obec
samozøejmì nemá
l stávající kabelové rozvody jsou v provozu od roku 1994  jejich pøedpokládaná ivotnost je 15 rokù. Lze tedy øíci, e jejich
ivotnost je vyèerpána asi z jedné tøetiny. Minimální délka provozu stávajících rozvodù kabelové televize by mìla být do roku
2009. V dobì, kdy bude konèit teoretická ivotnost tìchto rozvodù, bude moná v provozu ji modernìjí technologie
pøenosu televizního signálu.
Ing. Jaroslav Novotný

Vzdělávání – stále diskutovaný námět

Je známo, e v dnení dobì si mohou koly
poskytující základní vzdìlání vybrat vzdìlávací program podle svého uváení, personálních a materiálních podmínek. Nae
kola vzdìlává dìti podle uèebního programu s názvem Základní kola, který je nejrozíøenìjí. Tento program usiluje o to, aby
áci získali kvalitní základy moderního veobecného vzdìlání, které jim umoní dál
pokraèovat ve vzdìlávání, dorozumívat se
s lidmi, uplatnit se v ivotì a samostatnì
myslet. Inovace v obsahu vzdìlání je v oblasti mravní výchovy, výchovy ke zdravému
ivotnímu stylu a k ochranì ivotního prostøedí.
Právì výchovì je dnení kola mnoho dluna. Chtìla bych, aby se nai áci umìli orientovat v základních mravních hodnotách,
osvojili si pravidla mezilidského souití, uvìdomili si význam ivota a zdraví, navázali
pìkný vztah k pøírodì. Vekeré akce koly
smìøují k naplnìní vytyèených cílù jak
v oblasti poznávací, tak i hodnotové.
Vánoèní besídkou jsme chtìli obnovit bývalou tradici obce, navodit sváteèní atmosféru, potìit rodièe, posílit sebedùvìru, odpovìdnost a sebekázeò dìtí. Do budoucna si
pøedstavujeme uí spolupráci pøi pøípravì
veøejných vystoupení nejen s mateøskou
kolou, ale také se ZU.
Na základì ohlasu pøedpokládám, e tradicí se stanou i výjezdy do kol v pøírodì,
které bezesporu mají ozdravný úèinek
a poskytují dìtem zajímavé a netradièní vyuèování.
Vhodným doplòkem výuky je vlastivìdná èi
pøírodovìdná exkurze. V letoním roce navtívily dìti Prahu  Petøín, Praský hrad,
Karlùv most, Muzeum voskových figurín 
seznámily se s památkami, které znají
z èítanek a vlastivìdy. Výlety na konci kolního roku by mìly být záleitostí pouze tøídní,
nikoliv celokolní, mìly by dìtem poskytnout
mnoství her a soutìí, pøi kterých mají monost uplatnit organizaènì tvùrèí schopnosti
a zároveò se posílí mezipøedmìtové vazby.
V bøeznu pøedloil kolektiv uèitelek naí koly
kolskému úøadu Brno-venkov projekt
s názvem Pohybem a uvìdomìním si sebe
ke zdravému ivotnímu stylu. Pøijetí tohoto
projektu by znamenalo urèitou finanèní èástku na vybavení zájmového a relaxaèního
centra (prostory tìlocvièny D), které by
mohlo být vyuíváno v rámci vyuèování
i v rámci volnoèasových aktivit dìtí. Výbìrové øízení zatím neprobìhlo. V pøípadì nepøijetí tohoto projektu máme v úmyslu nevzdat
se a postupnì za pomoci Obecního úøadu
v Ostopovicích èi pøípadných sponzorù uvést
tento projekt v ivot.
Pro vedení kroukù vítáme ochotné rodièe
èi obèany. V souèasné dobì fungují pøi kole
tyto krouky: dyslektický, výtvarný, zdravotnický a turistický, z nepovinných pøedmìtù
je to výuka náboenství, která pomáhá upevòovat citové a morální vlastnosti ákù.

Koupím
starší RD se zahradou
v Ostopovicích.
Mohu nabídnout DB 3 + 1
ve Starém Lískovci.
Tel. 33 15 01,
Po–Pá 10.00–18.00 hod.

K posílení sebevìdomí a porovnání úrovnì
vìdomostí a dovedností slouí soutìe
a olympiády. Úèastnili jsme se mezinárodní
matematické soutìe Klokánek, soutìe
hlídek ÈÈK, atletické olympiády malotøídek,
tradièní Zlaté zebry, výtvarných soutìí Závislost a já a soutìe s ekologickou tematikou.
Dokladem úrovnì koly jsou nejen úspìchy
v soutìích, ale i úspìnost ákù u pøijímacích zkouek na víceletá gymnázia  ji druhým rokem je stoprocentní.
Finanèní prostøedky chybí v mnoha odvìtvích, nevyjímaje kolství. Ji druhým rokem
nedostávají koly v okrese Brno-venkov
ádné peníze na pomùcky, vybavování kabinetù stagnuje.
Dìkuji sponzorùm za poskytnuté dary, sl.
Pekové, p. ancové, p. vihálkové
a p. Èerné za vedení kroukù a nepovinného pøedmìtu. Podìkování patøí i obecnímu
úøadu, který vychází vem poadavkùm
koly vstøíc.
Nespoléháme jen na dary sponzorù, ale do

akcí na získání financí zapojujeme i dìti 
podzimní a jarní sbìr papíru, sbìr ípkù
a pomeranèové kùry. Získaná èástka
4 500 Kè byla pouita na zakoupení knih pro
doplòkovou èetbu a odmìny ákù na konci
kolního roku, audiokazety do angliètiny
a ceny v rámci akce MDD.
Po stránce vybavení pomùckami je kola
celkem vybavena, ale pro zefektivnìní vyuèovacího procesu a pøípravy uèitelù by bylo
vhodné, aby kola vlastnila kopírku. Kde na
ni vzít? O poèítaèi, moderní pomùcce dnení doby, si mùeme nechat jenom zdát.
Paradoxem je, e se o poèítaèích áci uèí
ji v 5. roèníku bez monosti pøedvedení
jejich funkcí.
V únoru tohoto roku jsme poádali Ú Brnovenkov o otevøení dalí tøídy (zákon umoòuje u neúplných kol minimální poèet ákù
ve tøídì 13), ta byla v minulém roce zruena. ádost byla z finanèních dùvodù zamítnuta. Ve k. r. 1998/99 bude nadále kola
trojtøídní  1. a 2. roèník, 3. roèník, 4. a 5.
roèník.
PaedDr. Stanislava Houzarová, øeditelka Z

Jak se baví naše děti
Posledního dubna probìhl na høiti na staré
dálnici ji tradièní dìtský 4. roèník Pálení
èarodìjnic.
Dìti z Ostopovic, jejich rodièe, kamarádi
a známí za bojových tancù a písní upálily dvì èarodìjnice v ivotní velikosti a asi
10 dalích meních. Spolu s nimi spálily
vechny svoje patné vlastnosti, karedá
slova, svoje nemoci a dalí neduhy na
rok dopøedu a do dalích èarodìjnic. Na
høiti se potom dìti od 3 do 12 let rozdìlily do 5 drustev a soupeøily pøi nìkolika
soutìivých hrách za fandìní a podpory
svých rodièù. V závìru se opekly pekáèky, vypila limonáda, zahrálo na kytaru
a lo se domù.
Podle usmìvavých tváøièek dìtí a spokojených výrazù rodièù lze usoudit, e akce se
líbila a mìla úspìch, ale vdy se musí najít
nìjaký organizátor.

V pátek 22. kvìtna se uskuteènila v areálu
základní a mateøské koly velice pìkná výstava výtvarných prací naich ostopovických
dìtí, které celoroènì navtìvují výtvarný
krouek Pastelky pøi DDM Starý Lískovec
pod vedením paní Jany ancové a paní
Radky vihálkové.
Výstava, které se zúèastnilo 18 vystavujících
a asi 50 ostatních dìtí, rodièù a prarodièù,
byla zahájena slavnostní dìtskou vernisáí
s pøípitkem Rychlých puntù, védským stolem s dobrotami a nìkolika veselými spoleènými hrami, do kterých byly zapojeny nejen
vechny dìti, ale té vichni dospìlí.
Malí umìlci byli velmi úspìní a dokonce
i nìkterá jejich dílka po skonèení výstavy
putovala zkrálit stacionáø pro postiené
a staré lidi.
Vem tìmto dìtem pøejeme jetì mnoho
krásných obrázkù a vydaøených výstav.
Radka vihálková

Slova moudrých NĚCO O MÍSTNÍM SOKOLE
Veobecný nezájem o dobrovolnou veøej-

Nevìdìt je patné, nechtít vìdìt je jetì horí.
Západoafrické pøísloví

Nedovolte, aby to, co nemùete dìlat,
pøekáelo tomu, co dìlat umíte a mùete.
John Wooden
Vdy je vhodná doba udìlat to, co je
správné.
Martin Luther King
Na svìtì je sedm høíchù:
bohatství bez práce,
potìení bez svìdomí,
znalosti bez charakteru,
obchod bez morálky,
vìda bez lidskosti,
pobonost bez obìti,
politika bez zásad.
Máhatmá Gándhí

nou èinnost je i v TJ Sokol Ostopovice,
a tak výbor tvoøí jen 4 lidé  pøedseda,
hospodáø a 2 zástupci oddílù. Ostatní
èlenové upøednostòují jiné zájmy nebo
mají starosti o sebe a své rodiny.
Ze sportovní èinnosti drustvo muù
národní házené pøes pokles výkonnosti
je v èele tabulky II. ligy, avak doplòování mustva má zatím ne dobrou perspektivu. Dorost je slabý a áci dokonce
ani nejsou vedeni.
U stolních tenistù pøestoupilo A drustvo muù hrající krajský pøebor pod
Mostárny Hustopeèe, kde nalo pro
sebe vhodného sponzora. Dalí 2 drustva hrající okresní soutì figurují v tabulkách na pøedních místech. V tomto
oddíle je také vedeno drustvo ákù.
Stolní tenis má v naí republice irokou
základnu a probojovat se do vyích
soutìí je velmi nároèné.

Ostopovický kroj
enský ostopovický kroj patøí do oblasti jihozápadního Brnìnska. Kroje tohoto typu
se na Brnìnsku objevují v malých obmìnách v obcích Bohunice, Starý Lískovec,
Ostopovice, Bosonohy, Troubsko, Støelice, ebìtín. Pùvodní kroje byly daleko jednoduí a pohodlnìjí. Vycházely z vesnického pracovního obleèení, postupem
doby se vak z pracovních krojù vyvíjelo obleèení nákladnìjí, na kterém se uplatòovalo umìní a fantazie jejich tvùrcù.
Dnení podoba slavnostního  hodového kroje en se ustálila koncem minulého
století. Kroj tvoøí 5, nìkdy a 7 bílých na tuho krobených sukní, skládaných do
drobnìjích skladù. Délka vrchní suknì, která je zpravidla bohatì vyívaná dírkovým vzorem, sahá do poloviny lýtek. Spodní okraje sukní jsou zdobeny vyívanou
krajkou. Rukávce jsou té bílé a jsou zdobeny u krku a rukou vyívanou krajkou.
Pøes sukni je uvázaný brokátový fìrtoch (zástìra). Kordulka je zpravidla v barvì
fìrtochu, také brokátová, ale objevují se i kordulky kamírové na tmavém (èerném,
modrém, zeleném) podkladu s drobnými barevnými kvìty. Kordulky a fìrtochy jsou
zdobeny krajkami a prýmky bez tøpytek. Barva brokátù bývá rùová, modrá, zelená,
lutá, vínová, fialová. V tée barvì jsou stuhy zdobící rukávce a kordulku. Nejvìtí
ozdobou tìchto krojù je velký bíle vyívaný átek zvaný pùlka. Jeho jeden cíp je
pøehozen pøes záda, køíem je pøeloený pøes prsa a vzadu jsou dva cípy rozloeny
na vrchní sukni. Krajka lemující pùlku je nakulmovaná.
Na hlavì je vyvázaný átek zvaný tureèák. Kroj je doplnìn bílými punèochami
a èernými støevíci na malém podpatku. Ke kroji náleí i vyívaný kapesníèek.
Tak se chodilo na hody do dopoledního prùvodu nebo na velké církevní slavnosti.
Pokud se lo veèer k muzice, odkládal se velký vyívaný átek (pùlka), odloily se
té jedna a dvì spodní suknì a vrchní vyívaná suknì se nahradila brokátovou,
která byla v odliné barvì ne fìrtoch.
Napøíklad v Troubsku se nosí fìrtoch a vrchní suknì vyitá èervenou výivkou
(jablíèka, tulipány), k nim se oblékají i èervené punèochy. Tato podoba kroje je
nejmladí. V Bosonohách se nosí kordulky a fìrtochy brokátové v barvì modré.
V ebìtínì se nosívá pùlka s drobnìjí výivkou, co je zase nejstarí podoba této
krojové souèásti.
Muský kroj byl v barvì tmavé (modrá, èerná). Nosily se kabáty i vesty. Vesty byly
se osy, zdobené mnostvím lesklých knoflíkù. Kalhoty zastrèené do vysokých bot.
Na hlavì klobouk s kytkou, zdobený pentlemi. Pro Brnìnsko se pouívaly pentle
pastelových barev (lutá, zelená, bledìmodrá, èervená, bílá). Pánská koile bývala
zdobena jednoduchou výivkou, èervenou, lutou i modrou  vzor jablíèka, tulipánky, lísteèky.
Bohuel je tyto tradièní kroje mono vidìt na mladých lidech ji jen v Troubsku
a Bosonohách, výjimeènì ve Støelicích. Jejich údrba, poøízení i vlastní noení je
velmi nároèné. Etnografové a folkloristé vak tento kroj povaují za jeden z klenotù,
který negativnì nepoznamenala modernizace textilních materiálù.
Vlasta Pacalová

Cvièení en, rodièù s dìtmi a actva
organizuje Asociace sportu pro vechny.
Vechny sloky si musí na svoji èinnost
zajistit prostøedky. Sokol jim mùe nabídnout jen prostory k provozování sportù. Pøíjmy a dotace, které tìlovýchovná
jednota získá, staèí jen na krytí reie
a údrby sokolovny. Náklady na energie nejsou malé i z toho dùvodu, e
organizace platí vyí sazbu ne obyvatelé. V loòském roce to bylo za plyn
80 000 Kè a za elektrickou energii dokonce 140 000 Kè. Dotace od okresní
sportovní organizace, nyní s názvem
Tìlovýchovná unie, je asi 10 000 Kè
roènì a státní pøíspìvek na energie èiní
20 000 Kè. I tyto prostøedky budou podléhat krtùm ve výdajích státu. Oproti
roku 1989 jsou tyto dotace polovièní.
ádný èinovník u TJ není placený. Moná i právì proto je jich stále ménì. Svùj
vliv na to jistì má i hospodáøská situace ve státì. Kadý zájemce o práci
v Sokole je vítán. Pøes tyto potíe a problémy jsou výsledky soutìních drustev velmi uspokojivé.
Nemalý problém vznikl i po pádu opìrné zdi u zadního høitì. To pøivodilo problémy tamním sousedùm a vybudování
nového, ji bytelného elezobetonového zdiva dle odborného projektu stálo
150 000 Kè. Zemina byla odbagrována
3,5 m do hloubky v délce 8 m a nákladními auty Tatra bylo odvezeno 40 fùr.
Na krytí tìchto nákladù sehnal pøedseda V. Beèka sponzory  cizí.
Jetì nìco k uzavøení høitì. Jako
vechno, i tento problém je jistì øeitelný, jen je tøeba najít pochopení u ostatních. Na nedávno obnovený asfaltový
povrch høitì návtìvníci nanáejí
z okrajù písek a kamínky, co vadí hráèùm pøi zápase, a musí tedy høitì zametat. Rovnì tak pomalované høitì
od kolních dìtí je pro soutì nepøijatelné a jeho umytí od hasièù stojí
1 000 Kè.
Jak ji výe uvedeno, nedostává se organizátorù, co se promítne i do dlouholeté tradice Mladých hodù, které se
konaly nepøetritì ji více ne ètvrt století. Letos hody nebudou. Mladí  potencionální stárci  projevili jistý zájem
o uspoøádání hodù, ale organizaènì
záleitost nezvládli. I finanènì vycházejí hody takøka ztrátovì, ponìvad jen
hudba nyní stojí ji 17 000 Kè.
V nedìli 21. èervna bude tedy veèer jen
hodová zábava pøi dechovce. Sváteèní
hodový nádech naim obèanùm pøipomene dopoledne tradièní me svatá
a na høiti budou obvyklé atrakce.
Jaroslav Trávníèek
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