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ROČNÍK VII.

ZDARMA

Výročí naší republiky
Osmièky v naem letopoètu nám pøipomínají mnohé historické události v naí
zemi a ta souèasná nám nadìluje ji
80. výroèí od zaloení èeskoslovenského státu. Dìjinné události spojené s tímto èíslem mìly rùzný dopad na ná lid,
ale tato jistì patøí k nejvýznamnìjím,
a proto ji nelze opomenout ani v naich
novinách. Ké by historikové mohli psát
o dalím dìní v naí zemi jen to nejlepí!
v

v

v

Poděkování
za spolupráci
Redakèní kolektiv místních novin se tímto louèí s naí bývalou kolegyní paní
Libukou Neuilovou, která se vdala
a odchází z naí obce a do severních
Èech. Dìkujeme jí za vechny její novináøské aktivity, které byly vdy velmi
zajímavé, a pøejeme jí v novém bydliti,
na novém pracoviti i v jejím soukromém ivotì hodnì tìstí a úspìchù.
Kolektiv redakce
v

v

v

Slova moudrých
Pravda je ve vem,
tedy i v politice nejpraktiètìjí.
T. G. Masaryk
ivot je èekání na to,
a se nae sny promìní ve skuteènost.
Victor Hugo

Radnice informuje
l Kolik stojí obec odvoz odpadu z kontejnerù:
Za mìsíc èerven 1998 byly odvezeny 3 kontejnery, celkem 6,54 t odpadu.
Náklady: Pøeprava
4 270,40 Kè
Ukládka
3 914,20 Kè
Celkem
8 184,60 Kè za mìsíc èerven
l Obecní úøad odeslal ádost Dopravnímu podniku mìsta Brna ve vìci doøeení
prodeje jízdenek MHD v naí obci. Z naí obce jezdí mnoho obèanù i rekreantù
a nemají monost koupit si v Ostopovicích jízdenky. Proto jezdí buï na èerno,
nebo si kupují draí jízdenky u øidièe. Doufám, e DPmB umístí v naí obci
automat na jízdenky nebo uzavøe smlouvu o prodeji s nìkterou prodejnou v obci
a tím vyøeí poadavky naich obèanù.
l Obecní zastupitelstvo na svém zasedání konaném dne 18. srpna 1998 stanovilo,
e v komunálních volbách, které se budou konat 13.14. listopadu 1998, bude
zvoleno 15 èlenù pøítího zastupitelstva. Toto rozhodnutí bylo zveøejnìno na
úøední tabuli obce.
l Rozhodnutím Magistrátu m. Brna je od 1. záøí provedena úprava provozování
autobusových linek è. 48 a 69 v oblasti Starého Lískovce. Linka è. 48 je vedena
z Ostopovic po ulici Jemelkovì okolo koneèné zastávky tramvají na ulici Jihlavskou, dále ulicí Osovou, Labskou, Dunajskou, Osovou a Klobásovou zpìt do
Ostopovic. Takto provedená úprava je pøínosem pro snadnìjí pøestup na tramvaj a rychlejí pøíjezd k nemocnici v Bohunicích.
l Dne 29. 6. 1998 obdrel ná Obecní úøad sdìlení øeditele Okresního øeditelství
Policie ÈR Brno-venkov následujícího znìní:
Dnem 1. èervence 1998 dochází k rozdìlení stávajícího policejního okrsku OOP
ÈR idlochovice na dvì samostatná obvodní oddìlení idlochovice a Rajhrad.
V rámci zlepení bezpeènostní situace v tomto regionu bude Vae obec zaèlenìna pod novì vzniklé obvodní oddìlení PÈR Rajhrad. Vìøím, e po doplnìní
plánovaných poèetních stavù policistù se podstatnì zlepí bezpeènostní situace
ve Vaí obci.
Adresa: Policie Èeské republiky
Obvodní oddìlení
tefánikova 109
664 61 Rajhrad
Tel.: 47 23 21 93, 47232194
Bohumil Vlach, starosta obce

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
pořádá
v areálu zahrádkářů na ulici U Dráhy

Dokonalosti se dosahuje malièkostmi, ale
dokonalost není malièkost.
Michelangelo Buonarroti

SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU

Kdo má lucernu, jdi první.
Japonské pøísloví

králíků, holubů, okrasného ptactva a drůbeže
spojenou s klubovou výstavou slepic minorek.

Sebedùvìru nezíská ten, kdo má vdycky
pravdu, ale ten, kdo se nebojí udìlat chybu.
P. T. Meintyre

Otevřeno bude
v sobotu 19. září od 12 do 18 hodin
a v neděli 20. září od 8 do 17 hodin.

Mezi dvìma lidmi budi pøi dobrodiní tento
zákon: Jeden, aby hned zapomnìl, co dal,
a druhý, aby nikdy nezapomnìl, co dostal.
L. A. Seneca

Možnost též nákupu chovných zvířat.
Občerstvení včetně tradičního burčáku bude zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé

Co vás bude možná zajímat o kroužcích ve škole
Od 17. záøí zaène opìt èinnost výtvarného
krouku Pastelky pod vedením Radky vihálkové a Jany ancové. (Upozoròujeme,
e krouek není totoný s výtvarným kroukem ZU Støelice.) Zahajujeme ji tøetí rok
a v uplynulém roce ná krouek navtìvovalo 18 dìtí, které se prezentovaly na závìreèné výstavì. Krouek je koncipován pro
dìti od 5 do 10 let. Dìti v tomto vìku mají
stále potøebu objevovat prostor svým individuálním abstraktním zpùsobem. Jejich vidìní je zatím odliné od nauèeného vidìní
nás dospìlých. Je nám líto dìtí, které jsou
chváleny za zruènì namalované blbosti,
a tak by ná krouek chtìl dìtem dovolit
vyjadøovat se po svém a dát jim k tomu
monosti a prostøedky. Odmìnou pro vás
vechny bude závìreèná vernisá výstavy,
kde vám dìti svými dílky a díly pøedají informace o svém tvoøivém nitru, monostech,
snech, ale taky problémech.
Vzdìlání a techniky, kterými bychom mohly
dìti inspirovat, byly zatím vyuity jen zèásti,
ale kadý dalí rok nabízíme dìtem sloitìjí výtvarné prostøedky. Výhodu mají ty, které navtìvovaly krouek ji vloni. Letos
mohou pracovat s nároènìjími technikami.
Máme zde také nìkolik dùleitých informací
ze zákulisí kroukù.
Výtvarný krouek a krouek jógy pro dospìlé, který bude zahájen ve stejný den jako
výtvarný krouek, byly souèástí Domu dìtí

a mládee ve Starém Lískovci, který nám
poskytoval zdarma vekerý výtvarný materiál, keramickou pec, kopírku, letáky, deky,
pomùcky na cvièení a proplácel fotodokumentaci. Místnosti nám pùjèovala zdarma
kola, které to øeditelka DDM Starý Lískovec oplatila vdy jednorázovou výpomocí výtvarným materiálem pro kolní vyuèování.
V nastávajícím kolním roce 98/99 pøevezme patronát nad obìma krouky ostopovická kola, která nemá volné finance. Vechno si budeme hradit sami, proto prosíme
rodièe, aby nám úhradu za výtvarný krouek zaplatili do konce øíjna, potøebujeme
koupit výtvarný materiál. Cena za celý rok
je 750 Kè. Pøesto, e vedeme krouek bez
nárokù na odmìnu, je to èástka témìø nedostaèující, a tak pokud se najde nìjaký
pøíznivec budoucích umìlcù, rádi naváeme sponzorskou spolupráci.
Pøehled èinnosti tìchto kroukù od 17. záøí
1998:
Krouek Pastelky (dìti od 5 do 10 let)
cena 750 Kè
kadý ètvrtek 15.3017.00 ve kole
Krouek jógy (dospìlí)
cena 250 Kè
kadý ètvrtek 17.3019.00 pokroèilí
19.0020.30 zaèáteèníci
Cvièení probíhá v budovì M ve kolní druinì (vlastní deku a karimatku s sebou).
Do kroukù se mùete pøihlásit u vedoucích

Mateřská škola a nový školní rok
Mateøská kola v Ostopovicích je jednotøídní s celodenním provozem. Ve
kolním roce 1998/99 bude do mateøské koly docházet 26 dìtí ve vìku 36
let.
Dostateènì velké prostory koly, pøimìøené vybavení interiéru a vhodná výzdoba pøizpùsobená chápání pøedkolních
dìtí vytváøí prostøedí, ve kterém se dìti
mohou cítit dobøe a spokojenì. K mateøské kole patøí dobøe vybavená zahrada, které vyuíváme nejen ke hrám,
ale i k rùzným pohybovým aktivitám. Pøi
pøíznivém poèasí provádíme mnoho èinností s dìtmi právì na kolní zahradì.
Den je v mateøské kole uspoøádán tak,
aby se rùzné èinnosti prolínaly. Nároènìjí èinnosti zaøazujeme do dopoledních hodin v souladu s pøirozenými
biorytmy dìtí. Na kadou èinnost navazujeme pøimìøenými relaxaèními hrami.
Pøi práci s dìtmi uèitelky respektují individualitu kadého dítìte, pøi kladení
poadavkù vycházejí z osobnostních
pøedpokladù dítìte. Plnì uspokojujeme
fyziologické potøeby dìtí, respektujeme
individuální potøeby spánku, pohybu,
tempa, zavedly jsme pitný reim.
Pøi práci s dìtmi se v tomto kolním
roce budeme zamìøovat na tyto oblasti:
Spontánní hra  dìtská hra je pro pøedkolní vìk klíèovou èinností. Postoje,
základ budoucího charakteru, se formují u v tomto vìku právì hrou a proitkem. Dobøe vedená hra rozvíjí tvoøivost,
fantazii, mylení, vzájemné vztahy
a schopnost spolupracovat. Právì v

mateøské kole mají dìti dostatek prostoru pro hru. Máme velký výbìr vhodných, podnìtných a hezkých hraèek, ale
i nejrùznìjích pøedmìtù, pøírodních
materiálù, výtvarných potøeb, které mohou dìti pøi hrách vyuívat.
Tìlesná pohoda a volný pohyb  uvìdomujeme si význam pohybu pro zdraví
dìtí. V mateøské kole rozvíjíme pohybové dovednosti dìtí, zlepujeme a zvyujeme tìlesnou zdatnost zaøazováním
osvìdèených pohybových aktivit. Dostatek spontánního pohybu je samozøejmostí. Bìhem dne zaøazujeme relaxaèní cvièení, u dìtí dbáme na správné drení
tìla. Vyuíváme stávající gymnastické
náøadí, náèiní vèetnì velkých gymnastických míèù. Chceme zaøadit novou formu tìlesné výchovy Psychomotoriku
a do ranního cvièení zaøazovat prvky
jógy vhodné pro pøedkolní vìk. Osvìdèil se nám celoroèní plavecký výcvik
v hluboké vodì, pokraèovat budeme
v turistických výletech do krásného okolí

kroukù kterýkoliv ètvrtek pøed zaèátkem.
Podle ústních informací bude výtvarných
i jiných kroukù v tomto roce na naí kole
víc, take rodièe i dìti si budou moci vybrat.
Dìkujeme vem kteøí nám pomáhají.
Na vechny, kdo nám fandí, se tìí Radka
vihálková a Jana ancová.
Jana ancová

Dìti z krouku Pastelky pøi práci
Ostopovic.
Rozvíjení schopnosti slovní komunikace  dostateèná slovní zásoba a rozvinutý souvislý øeèový projev je základním pøedpokladem úspìnosti dítìte
ve kole. Pro rozvoj øeèi budeme vyuívat vech dostupných prostøedkù, abychom u dìtí vypìstovali takový slovní
projev a takovou vìtnou stavbu, které
jim umoní komunikaci a schopnost
dorozumìt se.
Proitkové uèení  znamená rozvíjet
poznávání dìtí, osvojovat si nové zkuenosti a poznatky na základì smyslového vnímání a bezprostøedních
proitkù. Chceme uèit dìti prostøednictvím situací bìného ivota, hrou, dìláním, experimentováním. Umoòovat
dìtem rozvinout vlastní potenciál, vlastní aktivitu a tvoøivost.
Cílem naí práce je zdravé a spokojené
dítì, které si v naí mateøské kole osvojí návyky a dovednosti, které uplatní
nejen v základní kole, ale i ve svém
dalím ivotì.
tìpánka Mandzjuková, øeditelka M

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU ZAHRÁDKÁŘŮ
uspořádá

v sobotu 10. října a v neděli 11. října

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY
Vyzývá tímto všechny své členy i ostatní občany, aby přispěli svými výpěstky na tuto výstavu a předvedli, co se jim urodilo.
Přihlášky k výstavě přijímá p. Stanislav Šmíd na ul. Krátká.
Každým rokem bývají vystaveny až kuriózní kousky a nejinak tomu bude jistě i letos, a proto jsou všichni zváni k návštěvě.
Exponáty jsou po skončení výstavy tradičně předávány do školní jídelny.

NAŠI SPOLUOBČANÉ V KLÁŠTEŘE
Bratøi Jiøí a Petr Kubovi se po vlastním
uváení a estiletém pobytu mezi mnichy rozhodli, e jejich budoucnost bude
natrvalo spjata s ivotem v trapistickém
kláteøe. Rozhodnutí to jistì nebylo
snadné, ale protoe kadý, kdo do klátera pøijde, má bìhem esti let monost
bez jakýchkoliv závazkù komunitu opustit, mohli tak uèinit i oni. Den slavných
slibù urèil otec opat na letoní svátek
svatých apotolù Petra a Pavla a celou
slavnost pøipravili bratøi povìøení jednotlivými úkoly. Rodièe, pøíbuzní a pøátelé
obdreli písemná pozvání, potvrdili svùj
pøíjezd do klátera, aby pro vechny byla
pøipravena strava i ubytování. eny
z místního farního spoleèenství napekly
jako dárek obìma chlapcùm tradièní
ostopovické buchty. Slavných slibù se
kromì rodiny zúèastnil i ná pan faráø
P. Ing. Jan Kováø a rodák z Ostopovic
Otec Mgr. Pavel mýd a nìkolik pøátel
obou bratrù. Bohosluba, pøi které byly
sloeny vìèné sliby, trvala necelé dvì
hodiny a byla obdobná jako pøi svìcení
knìze. Následoval slavnostní obìd. Po
odpolední modlitbì pøili Jiøí a Petr, kteøí pøijali øádová jména Maria Jiøí a Maria
Jeremiá, mezi hosty, aby se s nimi
pozdravili. Vdy se zajímají o dìní jak
v naí vesnici, tak i v okolí a mají radost, kdy se zde daøí. Za vechny projevy pozornosti vem upøímnì dìkují
a na svùj domov nezapomínají. Ti, kteøí
pøijali pozvání, proili tøi dny plné pokoje
a pohody v cisterciáckém kláteøe.
Jiøí Kuba se narodil v roce 1968, po
ukonèení základní koly nastoupil na
ètyøleté uèilitì spojù a po maturitì
absolvoval elektrofakultu VUT. Po promoci v roce 1991 a splnìní vojenské
povinnosti vstoupil do trapistického klátera v jiní Francii.

...a ukázka z jejich tvorby

Petr je o pìt rokù mladí. Vystudoval
gymnázium na Køenové ulici v Brnì,
ukonèil nultý roèník teologické fakulty
v Litomìøicích a pak také odeel do klátera.
Jiøí a Petr stáli v poèátcích dìtského
spoleèenství naí farnosti  Køemílka.
Aktivnì se zapojovali a organizovali
akce, které mìly dìti sjednotit. Hudbou
a zpìvem ve farním kostele i v naich
kaplích vichni spoleènì oslavovali
Boha. Jiøí a Petr povaovali slubu
u oltáøe pøi mi svaté za èest.
V trapistickém kláteøe Naí Paní u Sedmi fontán v jiní Francii ije v souèasné
dobì 65 mnichù, mezi nimi je i nìkolik
mladých muù z Èeské republiky.
Pøedstaveným klátera je opat, jeho
zástupcem je pøevor a noviciát vede
novicmistr. Po vstupu do klátera se
mladý mu stává postulantem, ije
v noviciátì a nosí civilní odìv. V této
dobì se uèí ít v komunitì, pracuje,
modlí se spoleènì s bratry a dodruje
reim dne. Studuje a uèí se jazyk zemì,
aby vemu rozumìl. Po roce nebo dobì,
kterou urèí otec opat, pøijímá postulant
øeholní odìv  hábit a øeholní jméno,
které vybírá otec opat. Po dvou letech
od pøijetí hábitu se skládají první mniské sliby na dobu tøí let. Novic je pøedstaven komunitì a bratøi, kteøí ji sloili
vìèné sliby, rozhodnou tajnou volbou,

zda adatel bude pøijat do komunity.
Mnich slibuje ít ve stabilitì, obrácení
mravù a poslunosti podle øehole
sv. Benedikta a norem kanonického práva. Slavné sliby skládá mnich asi po
sedmi letech pobytu v kláteøe.
Trapistický øád, který je odnoí øádu cisterciáckého, patøí mezi nejpøísnìjí
mniské øády. Mnii zachovávají témìø
stálé mlèení, dorozumívají se posunkovou øeèí. Jejich strava je jednoduchá,
bohatá na zeleninu a ovoce. Z masa
jedí pouze ryby. Den mnichù je rozdìlen mezi práci, modlitbu a vzdìlávání.
Ve Francii je odluka církve od státu.
Ekonomika klátera se opírá o zemìdìlskou práci a mlýn. Ve mlýnì se vyrábìjí dietetické výrobky  Germalyn,
mouka z obilných klíèkù, je dokonce
chránìna patentem. Dále se mnii zabývají chovem krav, vyrábìjí marmelády, müsli a prodávají med. Kadý mnich
má své konkrétní úkoly. Bratr Maria Jiøí
se stará o prádelnu a sad a bratr Maria
Jeremiá má na starosti provoz kostela,
èást ekonomické správy klátera a je
zástupcem novicmistra.
Sedmkrát za den pøeruuje mnich svou
pracovní èinnost a obrací se v modlitbì
k Bohu. Vìtinou se bratøi scházejí ke
spoleèné modlitbì, mají vak také èas
na modlitbu osobní. Takto v tichu a odlouèenosti slouí svìtu.
- MK -

Něco o včelách
Vèely  hmyz blanokøídlý, teplomilný, pro
nìkoho dobrý, pro jiného protivný a
nebezpeèný. Jsou vak souèástí pøírody a pro zemìdìlství nezbytný a nenahraditelný faktor. Asi ze 3/4 je pøínos
vèel v opylovací èinnosti a vèelí produkty potøebné pro prùmysl èi známé na
trhu, jako jsou med, vosk, propolis, pyl,
vèelí jed èi mateøí kaièka, pøedstavují
jen asi 1/4 vèelích aktivit. Vèely jsou
mnohokrát starí ne lidstvo a jejich nejznámìjí produkt  med  vyuívali ji
dávno k rùzným úèelùm staøí Egypané.
Zejména jako dùleitou sloku potravy,
ponìvad posiluje tìlesnou i nervovou
soustavu. U nás je vak tato pochutina
stále nedocenìna. Doporuèuje se líce
ráno a veèer. Ne velké dávky, aby se
øádnì strávil. Tuzemská roèní produkce
medu èiní 7 a 8 tisíc tun a prùmìrná
roèní spotøeba u nás je kolem 0,4 kg na
1 obyvatele, co je 3 x ménì ne ve
vyspìlých evropských státech.
V ÈR bylo loni zazimováno asi o 5 %
vèelstev ménì ne v roce pøedcházejícím. V posledních letech byl úbytek vèelstev kadoroènì kolem 5 %. Celkový
stav vèelstev v naem státì je ji asi
15 % pod hranicí odhadu Èeského svazu vèelaøù na celorepublikové opylení.
Vèelaøský spolek ve Støelicích, který

sdruuje i ostopovické vèelaøe, mìl ve
stavu 61 vèelaøù a ti zazimovali v roce
1997 pøes 600 vèelstev, ale oproti roku
1996 nastal úbytek o 7 vèelaøù a 106
vèelstev. V naí obci je 6 vèelaøù se 69
vèelstvy. Mám za to, e je to ji hranièní
stav pro potøebné opylení kultur, ale
bude-li se stav vèelaøù takovým tempem
sniovat, jak dlouho nám to vydrí? Chtìl
bych proto vyzývat vechny  zejména
mladé - kteøí mají pøírodu rádi: pomozte
jí chovem vèel. Budete mít pìknou zábavu, potìení z prospìné èinnosti
a také trochu medu. Vèelaøi bývali vdycky vìtinou starí lidé, ale pøece jenom
vedle nich rostli mladí, a v rodinì èi
jinak. V souèasnosti je to vak patné.
Mladých vèelaøù není a starí omezují
chovy vzhledem k vìku, nebo jsou jim
vèelstva vandalsky nièena, a tak je tøeba bít na poplach. V literatuøe se uvádí,
e vèelaøení vábilo zejména lidi hloubavé
a pøemýlivé, dùsledné a poctivé. Nechce se mi vìøit, e takoví mezi námi
nejsou. Je v tom i zajímavý zpùsob relaxace.
Jaroslav Trávníèek
P.S. Velmi zdùrazòuji, e tímto èlánkem
nechci dìlat a také nedìlám reklamu na
odbyt medu místním vèelaøùm.

Z tvorby dětí
– loňských pááků

ZAMYLENÍ

Èlovìk potøebuje umìní, aby si obohatil
svùj ivot. Divadlo, koncert nebo kino je
pro pobavení, pouèení i odpoutání od bìných starostí. Proto se lidé rádi chodí dívat na umìní druhých lidí.
Do umìní patøí i obrazy a sochy. V muzeu
najdeme díla, která vytvoøili nai pøedkové.
Ráda se dívám na staré obrazy, protoe
pøipomínají dobu, kterou jsme nezaili.
Lenka Varmuová

KE DNI ZEMÌ

Co se vám vybaví, kdy øeknu slova: smog,
skládky, odhozené odpadky, znièené lesy,
zneèitìné øeky, ale i vrady a krádee?
Ano, samozøejmì, je to nae planeta, planeta Zemì.
Lidé místo aby ji udrovali a nezneèiovali, tak ji nièí. Mìlo by být více spolkù na
záchranu naí planety.
Lidé vechno znièí a jednou znièí i nai
planetu a s ní i vechno, co je na ní. A tak
si myslím, e pokud chceme zachránit nai
planetu, nesmíme tu ít a dál ji nièit.
Dana Václavková
Myslím si, e lidé by mìli brát ohled na
pøírodu. Vechny ty kouøové a jiné odpady
pøírodì kodí. Lidé by si u koneènì mìli
uvìdomit, e kdy zahodí v lese papírek
nebo si umyjí v øece auto, ze kterého
mohou vytéct rùzné chemikálie, je to patné. Kadý by mìl nejdøív zaèít u sebe. Je
dobøe, kdy si o tom ve kole paní uèitelky
s dìtmi povídají. Právì dìti to musí nejvíc
dodrovat, protoe a vyrostou, budou ít
v takovém prostøedí, jaké si vytvoøí!
Barbora Grexová
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NOVÁ VÝSTAVBA
Mnozí jsme si ji povimli, e blízko ul. Osvobození, na pozemcích smìrem
k Bosonohám, probíhají rozsáhlejí stavební práce. Bude v Ostopovicích dalí, nová
ulice?
Výmìnou nìkolika parcel (úzkých polí) mezi jejich vlastníky vznikly pozemky vhodné
pro výstavbu rodinných domkù. Tato bude probíhat ve tøech etapách.
První z nich zaèala v záøí 1997 a do záøí letoního roku bude dle plánu postaveno
osm rodinných domù. Jedná se o objekty nadstandardní velikosti, podsklepené,
s pøízemím a podkrovím. Prùmìrná cena jednoho takového domu vèetnì vech
souvisejících nákladù èiní pøiblinì 4,5 mil. Kè. Kupci si mohli vybrat z pìti typù
objektù, na základì jejich poadavkù byly provedeny mírné stavební úpravy, které
vak akceptovaly vybraný typ. Obyvatelé sedmi z tìchto domù se stanou novými
obèany Ostopovic.
Zástavba druhé strany ulice má plánovaný zaèátek léto 1998, dokonèena by mìla
být v èervnu 1999. V tomto pøípadì se jedná o estnáct domkù nií velikostní
kategorie, tedy budovy nepodsklepené, s pøízemím a podkrovím. V souèasné dobì
bylo vydáno stavební povolení, jedenáct z tìchto objektù má ji svého majitele.
Prùmìrná cena tìchto domkù èiní pøiblinì 3,3 mil. Kè.
Z pohledu architekta jsou objekty sjednoceny urèitými výrazovými a materiálovými
prvky, jako tradièní cihelné zdivo, døevìné výplnì obvodù, vápenné omítky, pálené
støení krytiny, døevìné podstøení námìtky (tzn. prodlouené krokve) apod. Na tyto
domy bude pouito maximálnì osm odstínù fasádních barev, které vycházejí
z tradièních moností odstínù vápenných omítek.
Obì uvedené etapy projektovì, ideovì i stavebnì realizuje firma Archatt, s.r.o. se
sídlem v Ostopovicích. V poslední, tøetí fázi výstavby, mají být podle územního
rozhodnutí postaveny asi 4 rodinné domky, jejich realizace bude v reii støelické
obèanky.
Z urbanistického hlediska se jedná o ulicový typ zástavby, který je typický pro
moravské vesnice (na rozdíl od kobercové zástavby napø. v USA). V zámìru je
rovnì pojmenování této ulice  zde existuje monost návrhù ze strany naich
obèanù. Lze vak pøedpokládat, e se ujme ji vitý název ulice Bosonoská.
Informace poskytl ing. arch. Petr Øehoøka, øeditel firmy Archatt, projekèní a stavební
spol. s r.o.
Libue Neuilová
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Před sto lety...
Zaèátkem dubna 1898 se zaèalo se
stavbou okresní silnice II. tøídy z Ostopovic do Lískovce a Bohunic, která se
u Brna napojila na øískou silnici Jihlavskou.
Stavba, je byla zadána staviteli K. Veselému z Línì, pokraèovala velice pomalu, co vyvolávalo nelibost místních
obèanù, protoe museli jezdit po rozestavìné silnici, a to nebylo vùbec pøíjemné. Potøebný kámen na silnici byl
lámán ve zdejí skále na Pøední hoøe,
hned u samé vesnice.
V roce 1898 byla silnice dostavìna zhruba jen do Lískovce, na jaøe 1899 se
pokraèovalo dále k hranicím Bohunickým. V roce 1899 se stavba dostala a
do Bohunic, dále se vak nepokraèovalo, jeliko bohunická obec èinila dalí
stavbì silnice smìrem k brnìnskému
ústøednímu høbitovu rùzné pøekáky.

Poèítaèová animace ulièního pohledu na jeden z typù domkù 1. etapy
Z Bohunic a k øíské Jihlavské silnici
byla stavba dokonèena a roku 1901,
take teprve tehdy byla nae obec spojena silnicí s mìstem Brnem.
Pozemky na stavbu silnice byla obec
povinna poskytnout zdarma, sama
ovem od majitelù musela pozemky zabrané stavbou vykoupit.
O tom, e stavbu silnice provázela øada
problémù, svìdèí i následující zápis ze

schùze obecní rady z roku 1899:
Okresní silnice na území naí obce je
u hotova, staví se nyní na území obce
Bohonice  kámen vak stavitel dále
vozí z Ostopovic. Stavitel K. Veselý neuznal za vhodné jednat se starostou
obce a dál vzdorem nakázal vozit kámen z Ostopovic a ne ze skály v Bohonicích.
Z archivních materiálù
vybrala L. Dobrovodská
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