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ZDARMA

SLOVO STAROSTY

Radostné Vánoce,
plné klidu a dobré pohody,
tolerance k sobì i ostatním,
schopnosti stát se alespoò
na chvíli malými dìtmi a pøijít
s rozzáøenýma oèima a èistým
srdcem k vánoènímu stromku
s jeslièkami  to vechno
a do nadcházejícího roku
hodnì zdraví, tìstí a pokoje
Vám pøeje redakce Zpravodaje.
v

v

v

Slova moudrých
Dobrý protivník je nejlepím
spojencem.
Latinské pøísloví
Kdo hledá pøítele bez chyb,
zùstane bez pøátel.
Lidová moudrost
Umìní ít je vìdìt, jak vychutnat
malé radosti a unést velká
bøemena.
Hazlitt
Smiøte se s tím, e nìkteré dny
jste holub a jindy jenom socha.
Roger C. Andersen

Na veøejném zasedání obecního zastupitelstva dne 21. øíjna t.r., za
pomìrnì malé úèasti obèanù, jsem podal zprávu o èinnosti za dvì
volební období, tj. od roku 1990.
Vedení obce jsme pøebrali od MNV v dobì, kdy se zabìhnuté vztahy
mezi obèany i organizacemi zaèaly mìnit, lidé ochabovali ve veøejných aktivitách a uvolòovala se i morálka, co podporovaly i novì
tvoøené zákony, které byly, jak se øíká, dìravé. Obcím pøibývalo
stále více zodpovìdnosti, ale dostávaly stále ménì dotací a mìly
ménì pravomocí. K tomu vemu jetì také sílila potøeba rekonstrukce èi opravy rùzných nezbytných obecních zaøízení, na co se nedostávalo prostøedkù. Pøes tyto i dalí problémy zaèalo zastupitelstvo
v roce 1990 pracovat s nadením. Postoj obèanù k nám vak byl
rùzný  podle toho, jak se jich dotýkala nae rozhodnutí.
Stìejním úkolem minulého funkèního období bylo vybudování kanalizace do Starého Lískovce. V dubnu 1996 byla vyhláena veøejná
soutì na dodavatele stavby, v ní nejlépe obstála nabídka firmy
POZISTAV, která pak také stavbu provádìla. Kolaudaèní øízení probìhlo 25. 9. 1998 a stavba byla hodnocena velmi kladnì. Dokonèovala se jetì úprava deových vpustí. Po zkuebním provozu
kanalizace i èisticího zaøízení budou moci obèané napojovat na kanalizaèní øád i splakovou vodu, avak jen na základì stavebního
povolení.
Z dalích akcí uvádím:
Byla provedena rekonstrukce obou vodáren a témìø vechna odbìrová místa byla osazena vodomìry. Po tìchto úpravách je v obci
vody dostatek. Na nìkolika místech provedena oprava komunikací èi
vybudovány nové komunikace èi chodníky, upravena rùzná prostranství. Zbudováno dìtské høitì, vykoupen dùm è. 1 na ul. Osvobození,
který byl demolován a terén èásteènì upraven. Provedena stavební
úprava obecního úøadu, M i Z vèetnì doplnìní nábytkem. Zakoupena úklidová technika a zajitìn pravidelný odvoz odpadu
z kontejnerù. Zadáno zpracování územního plánu obce.
To je struèný výèet naí práce a na novém zastupitelstvu bude, aby
pokud mono pokraèovalo v rozpracovaném a nová krev aby èinnost
zastupitelstva oivila.
Závìrem bych chtìl podìkovat odstupujícím za jejich èinnost, obèanùm za podporu a toleranci, kterou mnì i ostatním zastupitelùm
vìnovali, a novì zvoleným popøát hodnì úspìchù v jejich práci
a pevné nervy.
Bohumil Vlach

Znovu začátek…
Èas se neustále ene dopøedu. Na zaèátku kadé nové etapy se nám zdá,
e jsme dostali hodnì èasu pro to, co
se chystáme udìlat. Ale s utíkajícími
dny se nae èasová rezerva zmenuje a s hrùzou si uvìdomíme, e nìco
stihneme jen tak tak a nìco u vùbec
ne.
V dobì, kdy vychází tento zpravodaj,
zaèínají dvì dosti dùleité, i kdy dosti tìko srovnatelné etapy. Pro nás
jako obèany Ostopovic zaèíná ètyøleté
období novì zvoleného obecního zastupitelstva a zanedlouho zaène nový
rok 1999, který je také posledním rokem 20. století.
Kadý, kdo se odhodlal kandidovat
a zastupovat obec, má jistì plno pøedstav o tom, jak pokraèovat v tom, co
se ji dìlá, co zlepit a co tøeba dìlat
úplnì jinak. Problém je v tom, e pøedstavy vech zvolených zastupitelù
nejsou stejné a budou-li chtít nìco
spoleèného zbudovat, budou se muset dohodnout a z nìkterých svých
pøedstav slevit, nìkteré trochu pøizpùsobit. Zvolených zastupitelù je patnáct.
Pokud bude pro zlepení ivota v naí
obci pracovat jenom tìchto patnáct
lidí, je to sice lepí ne nikdo, ale pøedstavuje to jen pár desetin procenta ze
vech zde ijících obyvatel. Kolik se
toho v naí obci udìlá, bude tedy záleet i na vech ostatních. Na tom,
jestli nám postaèí celou dobu kritizovat tìch patnáct a nae snaha nìco
zlepit bude konèit s hranicí naeho
pozemku, nebo jestli tìmto patnácti
pomùeme a bude pìkné i spoleèné
okolí naich obydlí. Volební programy
vech stran obsahovaly konkrétní vìci,
které je tøeba zbudovat. Je zde vak
jetì nìco, co mùe zlepit ivot
v obci, a nestojí to ádné peníze. Jsou
to správné vztahy mezi lidmi, mezi
sousedy. Zkusme se s ostatními domluvit v klidu, nezávidìt si a pomáhat
si. Stále jetì platí: Chovejme se tak,
jak chceme, aby se ostatní chovali
k nám. Bude se nám zde ít lépe
a rádi se budeme vracet do Ostopovic, kde je ná domov.
A jaký bychom si mìli pøát nový rok?
Jistì lepí ne ty roky pøedelé. Vdy
málokteré století zailo tolik válek, zla
a netìstí. A se alespoò v posledním
roce dají lidé dohromady a spojí se
v tom, co je dobré pro vechny.
Popøejme si tedy navzájem, a máme
dostatek èasu na vechny dobré vìci,
které právì zaèínáme. A s èasem
správnì naloíme, nepromarníme ho
malichernými spory a získáme nìjaký
èas navíc tím, e spojíme svoje síly.
Hana Vlachová

Výsledky voleb do obecního
zastupitelstva a do Senátu ČR
Prvním a rozhodujícím znakem politické
èinnosti je snaha nìco vykonat, ne si
jen nìco myslet.
Ferdinand Peroutka
Volby probìhly 13.14. listopadu 1998 a druhé kolo senátních voleb 20.21. listopadu.
Po seètení a vyhodnocení poètu hlasù byl za volební obvod è. 55 Brno-venkov ve
druhém kole senátorem zvolen MUDr. Tomá Julínek, èlen ODS.
A co se týèe naeho zastupitelstva? Nejprve chceme podìkovat vem èlenùm
zastupitelstva minulého, èlenùm odstupujícím i zùstávajícím po dalí volební období,
a pøedevím panu starostovi Bohumilu Vlachovi za vekerou práci pro nai obec.
Voleb do obecního zastupitelstva se zúèastnilo 666 volièù z celkového poètu 1042.
ODS dostala 3 996 hlasù, KDU ÈSL 2 425 hlasù a ÈSSD 859 hlasù.
Do obecního zastupitelstva bylo voleno, tak jako ji v uplynulých dvou volebních
obdobích, 15 èlenù: 8 míst získala ODS, 5 míst KDU ÈSL a 2 místa ÈSSD.
Na veøejné ustanovující schùzi nového zastupitelstva konané 27. 11. 1998, bohuel
za velmi slabé úèasti obèanù, byly obsazeny funkce starosty, místostarosty, tøí
radních a pøedsedù finanèní a kontrolní komise.
Starostkou se dle poètu hlasù a náleitého uváení stala Ing. Lenka Andrlová,
místostarostou Ing. Jaroslav Novotný, èlenkami rady byly zvoleny paní Jana Krajplová, Ing. Hana Vlachová a Ing. Radka vihálková. Pøedsedkyní finanèní komise byla
zvolena Ing. Hana Vlachová a pøedsedou kontrolní komise se stal RNDr. Lubomír
Procházka. Dalími èleny zastupitelstva jsou Miroslava Peková, Milan ilka, Lubo
Dobík, Stanislav Krajíèek, Libue Dobrovodská, Ing. Radim Novotný, Leonard
Polcar, Jaroslav Èervený a Frantiek Franc.
Vem dríme palce a pøejeme hodnì zdaru pøi vykonávání svìøené funkce.
Kromì komise finanèní a kontrolní budou zøízeny jetì dalí tøi komise: stavební,
ivotního prostøedí, kulturní a sociální. S jejich sloením vás seznámíme v pøítím
èísle Zpravodaje.
Doufáme, e vìtina vás v následujících 4 letech nebude zklamána svou volbou, ba
naopak, e vìtina vás bude spokojená. Ale nezapomínejme na to, e pouhá kritika
nestaèí, ale vichni se sname dle svých moností nové zastupitelstvo podporovat
a napomáhat mu rùznými návrhy na to, co v obci vylepit a zmìnit.
A jetì poznámka: Organizace voleb není jednoduchá záleitost, co si mnozí
obèané ani neuvìdomují. Hladký prùbìh voleb je také zásluhou volební komise, její
èlenové tomu vìnují spoustu èasu a energie. Domníváme se, e zejména letos je
potøeba vyslovit jim uznání.
Redakce

Vechny obrázky v tomto èísle jsou dílem R. vihálkové
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OSTOPOVICE
pořádá dne 30. ledna 1999 v sokolovně již

4. SPOLEČENSKÝ PLES
Začátek ve 20 hodin.
Hudba pana Antoše.
Předprodej vstupenek v prodejnách UNA a DUO.
Srdečně zvou noví zastupitelé.

OPĚT PÁR SLOV O KABELOVÉ TELEVIZI
Je potìitelné, e oproti jiným
provozovatelùm kabelové televize, napø. KABEL PLUS a KABEL
NET, nedolo po celou 5letou
dobu provozování naeho TKR
ke zvýení úèastnického poplatku, který èinil 120 Kè za rok.
Bohuel toto období je ji minulostí.
V souèasné dobì jsme byli postaveni pøed skuteènost, e
provozovatel naeho TKR, firma 3C, s.r.o., která TKR vybudovala a zajiuje jeho provoz
a údrbu, nám z dùvodu zvyování cen materiálu a inflace
pøedloila návrh nové smlouvy,
kterou se zvyuje cena jednotlivých smluvních úkonù o 40 a
75 %. Tuto smlouvu jsme byli
nuceni akceptovat.
Jedním z faktorù, který ovlivnil
nutnost zvýení, je skuteènost,
e na základì zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání è. 468/1991 Sb. ze
dne 30. øíjna 1991 s pozdìjími
zmìnami a doplòky mùe provozovatelem TKR být pouze právnická nebo fyzická osoba a tuto
základní podmínku OÚ nesplòuje. Proto bylo rozhodnuto, aby se
provozovatelem naí TKR stala
rovnì firma 3C, která má registraci na provoz TKR. Správní

poplatek za registraci èiní 50 000
Kè a vzhledem k tomu, e tato
firma je provozovatelem TKR
i v jiných obcích, zaplatili jsme
pouze pomìrnou èást z této
sumy.
Vechny tyto skuteènosti se odrazily v novì uzavøené smlouvì
s firmou 3C, s.r.o. a je nutno je
promítnout rovnì do úèastnického poplatku, který bude v roce
1999 èinit 20 Kè mìsíènì, tj.
240 Kè roènì.
Pøesto, e se jedná o zvýení
o 100 %, je tato cena oproti poplatkùm, které platí úèastníci pøipojení napø. na KABEL PLUS
nebo KABEL NET za srovnatelnou nabídku programù, nií asi
o 100 Kè za mìsíc. Novou
smlouvu jsme uzavírali s výhledem, aby nyní stanovený poplatek nebylo nutno v nejbliích
letech mìnit, a z toho dùvodu je
v nové smlouvì mezi OÚ a firmou 3C zakotvena podmínka, e
poplatky za provoz a údrbu TKR
budou zvýeny pouze tehdy, jestlie meziroèní inflace pøesáhne
12 %. Tato podmínka je platná
do konce roku 2001. Záleí tedy
pouze na hospodáøské situaci
v naem státì, zda bude mono
tuto podmínku dodret.
Nyní jetì pár slov k orga-

nizaèním záleitostem. Pøi placení úèastnického poplatku bude
kadému úèastníku pøedloena
k podpisu nová smlouva, která
nahradí pùvodní smlouvu uzavíranou v roce 1994 s prvními uivateli TKR, a souèasnì dojde
k uzavøení
øádné
smlouvy
s úèastníky, kteøí byli pøipojeni
pozdìji. Nová smlouva vymezuje práva a povinnosti uivatelù
tak, aby bylo jasno, co patøí do
servisních slueb a co si musí
úèastník hradit sám.
Noví adatelé souèasnì s podáním ádosti o pøipojení na TKR
sloí na OÚ zálohu, aby nedocházelo k tomu, co se v minulosti
nìkolikrát stalo, e kdy pracovník firmy 3C pøiel pøipojení provést, zjistil, e si to adatel
rozmyslel a pøipojit ji nechce.
Závady je nutno nahlásit na OÚ
buï osobnì, nebo telefonicky,
pøípadnì písemnì vhozením lístku opatøeného datem podání do
schránky OÚ.
Co dodat závìrem? Snad pøání,
aby nae kabelová televize mìla
co nejménì poruch a aby programová skladba jednotlivých
stanic byla natolik pestrá, aby
mìl kadý úèastník monost zvolit si ten svùj program.
Stanislav Krajíèek

HODINÁŘSTVÍ – ZLATNICTVÍ
BRNO-BOHUNICE, BĚLORUSKÁ 10 (NAPROTI PRODEJNĚ MANA)
Vám nabízí tyto služby:
l zakázkovou výrobu

l výměnu baterií na počkání

l snubní prsteny

l celkové opravy hodin a hodinek
(mechanické i quartz)

l ruční řetízky

l prodej řemínků

l výkup zlata
l opravy řetízků a prstenů
l prodej stříbrných řetízků
l prodej pozlacených řetízků a
prstenů

l prodej hodin a hodinek(mechanické
i quartz)
l doplňkový prodej orientálního
dárkového zboží, pozlacených
předmětů, skla a keramiky

Telefon 47 22 35 95

A roku 1998 bude odzvonìno.

V době vánočních svátků otevřeno
PONDĚLÍ–PÁTEK
10–17 hod.
SOBOTA–NEDĚLE
9–13 hod.
24. 12. 1998
8–14 hod.

Výroba nábytku
prodej stolařských materiálů
formátování plošných materiálů
výroba l
l
l
l
l
l

kuchyňské linky
nábytek pro domácnost
nábytek pro obchody
restaurace
kanceláře
kompletní interiéry

prodej

l
l
l
l
l
l

kuchyňské desky
okenní parapety
laminátové desky
sololit, slolaky
dřevotřísky
nábytkové kování

Veškeré u nás zakoupené materiály vám rozřežeme na přesném
formátovacím stroji podle vašeho přání a rozměrů.
Prodáme vám jen tolik materiálu, kolik ho skutečně potřebujete
a nemusíte si kupovat celé desky.
Hotové dílce vám i olepíme hranami.
Ušetříte! Uspoříte až 50 % ceny
hotového nábytku.
Vyrobte si nábytek sami.

Komárovské nábřeží 10
617 00 Brno
tel./fax 45 23 32 46–9, kl. 26

p. Tomáš ZEMAN 0602 75 52 50
p. Michal TOMEČEK 0602 73 01 45

Pracovní doba 8–15 hod.
Vymìním byt 3 + 1 v Kohoutovicích  zdìné jádro, ve nové  za rodinný dùm
+ doplatek. Tel.: 47 22 07 84 po 20. hod.

PAPUČE ZDARMA!
Při nákupu zimní obuvi v prodejně
GALANTERIE
OBUV A TEXTIL
B O S O N O H Y
Obuv dětská, dámská, pánská, sportovní,
vycházková
i
nadměrné
velikosti
BRNO-BOSONOHY, Bosonožské nám. 11

OBSLOUŽÍME VÁS KAŽDÝ DEN!
po–pá 10.00–20.00 hod., so 9.00–12.00 hod., ne 14.00–18.00 hod.

SPOJENÍ MHD:

konečná tramvaje č. 5a 8, pak autobus
č. 69
nebo autobus č. 68 z Mendlova nám.

Na špičkovou obuv FARE záruka 9 měsíců
sleva
50 %
prodej
starších
vzorů
–
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů 12 Kč/l
Ledvinové pásy králík BIBRET 80 Kč/ks
Zářivkové trubice starší, funkční, 65 W/150 cm 15 Kč/ks

Platí do 24. 12. 1998 po předložení tohoto kupónu.

Ostopovice
Nae ves je malièká
nedaleko kolièka.
U silnice domeèky
kolem nich jsou stromeèky.
Máme malou kaplièku
kolem pìknou travièku.
Scházíme se v ní
kadé pondìlí.
e jsme jetì malí
to nám nevadí.
Za chvíli vak vyrosteme
budem dospìlí.
v

v

v

Nae milá vesnièko,
jsi plná lidí,
povídej mi o ní, babièko,
i o dávné historii.
Je to víska moravská,
která láká k procházkám,
má ji kadý rád,
Ostopovice musí kadý znát.
Do pøírody nás to svádí,
mì i moje kamarády.
Vybìhneme na kopec
a vidíme celou ves.
Blízko mého bydlitì
je nové dìtské høitì,
kluci na nìm povykují,
a lidé z oken vykukují.
árka Navrátilová, 4. roèník
v

v

v

Nae dìti si formou hry ve kole pod
vedením paní uèitelky Jitky Bartoòkové také zkusily sepsat pár bodù volebního programu. Stejnì jako ve
volebních slibech dospìlých jsou nìkteré jejich návrhy nesplnitelné. Posuïte sami:

DSŽ
Demokratická strana žáků
1. Budeme dbát na èistotu a vzhled
obce.
2. Budeme usilovat o sníení provozu automobilù v obci.
3. Poádáme o zøízení více telefonních budek v obci.
4. Budeme jednat s dopravním podnikem
o
sníení
jízdného
v autobusu.
5. Zaøídíme, aby byl v naí obci policajt.
6. Budeme se snait projednat s TJ
Sokol Ostopovice lepí vybavení
tìlocvièny.

NOVÝ ZVON
Tøetího øíjna 1998, na první mariánskou sobotu byl v naí kapli
posvìcen a zavìen nový zvon,
který dostal jméno Maria. Svìtitelem byl vikáø brnìnské diecéze a bosonoský rodák, otec Jan
Kabeláè.
Zvon byl ulit ve zvonaøské dílnì
paní Marie Tomákové-Dytrychové v Brodku u Pøerova. Na
pláti je reliéf Panny Marie
s Jeíkem, nápis Královno rodin, oroduj za nás, vìnování
Vìnovali obèané Ostopovic, letopoèet a znak zvonaøské dílny.
Odbornou práci pøi instalaci zvonu provedl Ing. Pavel Kilián
z Bosonoh se svými spolupracovníky.
Nae kaple mìla pouze jeden
zvon, který byl obèanùm pøedstaven èlánkem v Ostopovickém
zpravodaji pøed èasem. Právì pøi
prohlídce tohoto zvonu vznikla
mylenka (návrh), e by ve vìi

mohl být umístìn jetì jeden
zvon. Mgr. Petr Janda, kolaudátor zvonù, urèil velikost  cca
54 kg, prùmìr 450 mm a hlavnì
tóninu B2, ve které je tøeba zvon
ze zvonoviny ulít. Tìmto poadavkùm vyhovovala pouze dílna
paní Marie Tomákové-Dytrychové. Po pøedbìném jednání
byla uzavøena objednávka a za
mìsíc jsme byli pozváni
k návtìvì dílny a posouzení
výtvarného øeení zvonu, tehdy
teprve voskového korpusu,
ovem se vemi detaily. Odlití,
spíe zrození zvonu je velmi zajímavé a kadá fáze nového výrobku je kus velké fyzické
a umìlecké práce. Po odstranìní nìkolika malièkostí byl i ná
zvon pøipraven k odlití. V dohodnutém termínu byl naimi obèany vyzvednut a dovezen do
Ostopovic. Jen pro zajímavost
uvádím, e pracovník zvonaøské
dílny ukládal zvon do auta
v bílých rukavicích, aby nebyl
pokozen lesk plátì.
Dva a pùl mìsíce jsme si zvon
mohli vichni v naí kapli prohlédnout, protoe po zavìení u
tuto monost nemáme. Finanèní
pøíspìvky byly získány od naich
obèanù. Vem, kteøí se na opravì, budování a rekonstrukci kaple podíleli, pøispìli jakoukoliv
èástkou, radou a pomocí, patøí
upøímný a srdeèný dík.
Dva zvony nám nyní ohlaují
poledne i veèer a snad je oba
uslyí i generace, které pøijdou
po nás. Pøejme tedy jim i sobì,
a je slyí alespoò v tak pokojné
dobì, v jaké ijeme my (i kdy
se to mnohdy nezdá), a a nikdy
nepøijde doba, aby musely slouit jiným úèelùm.
Marie Kubová

Zlatá svatba
Dne 13. listopadu oslavili výroèí padesát let od uzavøení manelství
nai spoluobèané Tomá a Jiøina
Vykoukalovi. K tomuto vzácnému
jubileu jim pøejeme hodnì tìstí,
zdraví, pohody, ivotního optimismu,
vzájemného porozumìní a mnoho
dalích let spoleèného ivota.
v

v

v

Blahopřání
Dne 3. 12. t.r. se doil bývalý øeditel
naí koly pan Vladimír Kupèík
v plné duevní svìesti 94 let. Do
této funkce nastoupil v roce 1945
a setrval v ní 20 let. Uznání zaslouí za svou osvìtovou èinnost nejen
ve kole, ale i pøi vedení místní
ochotnické scény v pováleèných letech. Hodnì spokojenosti v dalím
ivotì pøeje redakce.
v

v

v

Tip na malé zastavení

Poděkování

Rychlým tempem, rychlými kroky se
blíí vánoèní svátky. Mìly by být
pravým opakem tohoto vunku. Mìly
by být klidné, odpoèinkové, mìlo by
se ve zpomalit, vychutnat.
Proto máme pro Vás, milí ètenáøi,
tip na malé zastavení  chvíli spoèinout, zapøemýlet, zda vá ivot probíhá tak, jak by si zaslouil, zda
nezanedbáváme pøi dnením shonu
sebe èi své blízké. Zda se umíme
aspoò obèas odtrhnout od vech
svých starostí a problémù a øádnì si
psychicky odpoèinout. Chvíli se vìnovat sám sobì, zasportovat si,
nìco si pøeèíst, pohrát si s vlastními
dìtmi, promluvit si s dospívajícími
potomky a zasednout k pøíjemné
spoleèné veèeøi se svým partnerem.
Navtívit známé a pøátele a nezapomenout zejména na rodièe a prarodièe. Zamyslet se nad vemi dùvody
(nejen tìmi materiálními), proè vlastnì ijeme na tomto svìtì. Neèekat
na obrovské ivotní tìstí, ale kadý den si vytvoøit své malé tìstíèko. Prostì kadý den ít tak, aby byl
pøínosem pro nás samotné i vechny ostatní.
Radka vihálková

Velký dík je nutno vyslovit zejména manelùm Kubovým, z jejich
iniciativy byl nový zvon poøízen a kteøí se rovnì zaslouili
o realizaci tohoto nápadu. Krásný souzvuk naich zvonù jistì
potìí kadého, kdo jej zaslechne.
Redakce

Mateøská kola Ostopovice
hledá kolnici na plný pracovní
úvazek s nástupem moným od
1. ledna 1999.
Informace na øeditelství M.

Pro ty, kteøí si zvon v kapli neprohlédli,
pøináíme jeho fotografii.
Foto Radim Novotný

Upozornění čtenářům
Knihovnice paní Miluka Èervená ádá vechny ètenáøe naí knihovny, kteøí
zde ji delí dobu nebyli, aby zapùjèené knihy pokud mono vrátili  knihy
jsou zapùjèované na jeden mìsíc. Pøeètené knihy pøineste a nedoètené si
ponechte doma, vzkazuje nae peèlivá a vdy velmi ochotná knihovnice paní
Èervená. Kromì knih na vás v knihovnì èekají také èasopisy, které bìhem
roku do knihovny docházejí: Zahrádkáø, Veèery pod lampou, Praktická ena
a pro dìti ABC a Ètyølístek. Knihovna je otevøena kadý pátek od 14 do 18
hodin.
Okresní knihovna v idlochovicích pravidelnì nìkolikrát za rok doplòuje fondy knihovny o nové knihy. Upozoròujeme na nìkteré novinky z poslední doby:
Detektivky:
Borovièka, V.
Záhadné policejní pøípady
Wallace, E.
Støelec
Pro eny:
Bradfordová, B.T.
Síla eny
Javoøická, V.
List ve vìtru
Scheiblerová, S.
Mazurka za bílých nocí
Spencerová, L.
Dvakrát milovaná
Steelová, D.
Køídla
Steelová, D.
Taka
Woodiwissová, K.E. Navdy v tvém objetí
Humor:
Èechura, R.
Koèkodrom
Gordon, R.
Slavní a obtíní pacienti
Herriot, J.
Zvìrolékaø a koèièí historky
Historické romány:
Harrod-Eagles, C.
Dynastie Morlandù  1. díl
Jacq, Ch.
Ramses  5. díl
Kimbroughová, K.
Greenfield  2. díl
Pro dívky:
Bernardinová, E.
Blanka, obyèejná holka
Bernardinová, E.
Blanko, pøedstav si
Bernardinová, E.
Blanko, usmívej se
Chlupová, B.
Daò za tìstí
Lanczová, L.
Tøi na lásku
Longinová, H.
Valèík pro nás dva
Rudolf, S.
Na semaforu zelená
Øeháèková, V.
Øíkal jsi mi Pampeliko
Suchl, J.
Senzaèní holka
torkán, K.
Holky z akády
Pro dìti:
Blytonová, E.
Tajná sedma  Záhada náhrdelníku
Holan, V.
Bajaja
Rùzné:
Devátá, I.
Vùnì poseèené trávy (autobiografie)
Frais, J.
Trojhvìzdí nesmrtelných (osudy hereèek)
Holbe, R.
Záhadné poselství (nevysvìtlitelné jevy)
Pleinger, V.
V zemi císaøe kanibala (cestopis)
Fenwicková, E.
Zdravé tìhotenství (praktické rady)

Nae vesnice
Kolem naí obce
jsou rozlehlé kopce.
Vude máme les a pole.
Okolí je krásné,
radost pohledìt,
pojïte vichni Bròáci
do Ostopovic na výlet.
Lenka Sekaninová, 4. roèník

Kdy si stoupne v naí obci,
vidí, e je obklopena kopci.
Uprostøed je kaplièka,
blízko ní je kolièka.
kolièka je plná dìtí,
venku ani jedno smetí.
V knihovnì je mnoho knih
a plno moudrosti v nich.
Tereza ancová, 5. roèník

SETKÁNÍ
po 34 letech
Na sklonku mìsíce záøí se pøijela do
Ostopovic podívat z USA nae rodaèka paní Jarmila Burianová  provdaná Batová. Z naí republiky
vycestovala v øíjnu 1964 se svou
sestrou Alenou za rodièi do Chicaga.
Nyní tedy pøijela v doprovodu svého
manela a nìkolika pøátel, kteøí také
pocházejí z Evropy, na krátkou návtìvu. Jejich první zastávkou byla
Praha, ale pak ji spìchali na
Moravu.
Samozøejmì, e po tolika letech nebylo pro Jaruku snadné najít cestu
pøes nová sídlitì na okraji Brna do
Ostopovic, které se pro ni také podstatnì zmìnily.
Protoe èas jejich pobytu nedovoloval, aby mohli obejít vechny pøíbuzné a známé, s kadým si zvlá
popovídat a zavzpomínat, sezvala
Jarka nejen pøíbuzné, ale i spoluaèky a bývalé spolupracovnice a kamarádky na pøátelské posezení do
restaurace U Volejníkù. Setkání to
bylo radostné a dojemné. Zejména
spoluaèky nechtìly vìøit, e ta armantní tíhlá dáma je matkou tøí ji
dospìlých dìtí. U nás se jetì vyuèila prodavaèkou potravin a v zahranièí
se svou pílí a vzdìláváním dostala
a na nároènou práci v bankovnictví.
Jaruka také touila navtívit nìkterá místa v okolí Ostopovic. Projít se
pod lesem, podívat se na Tøi bøízy,
vybìhnout na Panský kopec, navtívit nai kapli i høbitov a kostel
v Troubsku. Nejvíce ji vak zaujala
zmìna rozlehlosti naí obce, výstavba nových domù, nové obchody,
úprava komunikací, vznik nových
ulic, ale i zánik starých zákoutí. Moc
se jí u nás líbilo, øekla, e srdcem
poøád patøí sem. Odjídìla zpìt ke
své rodinì s tím, e za rok chce opìt
navtívit Ostopovice i se svou sestrou Alenou.
Spoluáci

Název Ostopovice
zní mi pìknì velice.
Je to moje vesnice.
Kolem umí les a huèí dálnice.
Bydlí tu dost obyvatel,
je zde taky jeden hotel!
Kaplièka a obchody,
máme plno pohody.
Luká Plek, 5.roè.
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