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Budování kanalizačních
a vodovodních přípojek
V návaznosti na informace o kanalizaèním
pøivadìèi OstopoviceStarý Lískovec uveøejnìném v Ostopovickém zpravodaji è. 1
tohoto roku upøesòujeme poadavky
správce kanalizaèní (vodovodní) sítì pøi
provádìní pøípojek na kanalizaèní (vodovodní) øad obce obèany:
1. Doporuèujeme obèanùm, aby pøi realizaci kanalizaèní pøípojky respektovali
skuteènost, e v budoucnu v obci bude
dvojí kanalizaèní sí (oddílná), tj. kanalizace splaková a kanalizace deová
(mimo ulici Vinohradskou, kde to nedovolí malá íøka komunikace).
2. Na realizaci kanalizaèní pøípojky musí být
zpracována projektová dokumentace,
kterou musí zpracovat osoba, je má
k této èinnosti oprávnìní. Projektová dokumentace musí být pøedloena ve tøech
kopiích na stavební úøad ve Støelicích a
opatøena vyjádøením Obecního úøadu
Ostopovice. Rozsah dokumentace musí
odpovídat platným pøedpisùm.
3. Základní údaje pro zpracování projektové dokumentace poskytne obecní
úøad. Obecní úøad vak upozoròuje, e
nemá k dispozici pøesnou evidenci
o stávajících sítích  v minulosti se vìtina tìchto staveb realizovala v rámci
akcí Z a po jejich dokonèení nebylo
provedeno jejich zamìøení.
4. Pøi realizaci kanalizaèní pøípojky je nutné pøed provedením zásypu v místì
napojení této pøípojky na veøejný kanalizaèní øad provést kontrolu zpùsobu
napojení  nejlépe pøímo za úèasti stavebníka (zástupce provádìcí firmy)
a zástupce obecního úøadu.
5. Kanalizaèní pøípojka musí být provedena v souladu s Obecnì technickými poadavky na výstavbu  vyhláka è.
137/1998 Sb.  § 44.
6. Pro vodovodní pøípojky platí obdobné
ustanovení jako pro kanalizaèní pøípojky (viz odstavec 2, 3, 4).
7. Vodovodní pøípojka musí být rovnì
provedena v souladu s Obecnì technickými poadavky na výstavbu  vyhláka
è. 137/1998 Sb.  § 43.
Ing. Jaroslav Novotný

ZDARMA

Radnice informuje
l Zaèátkem mìsíce èervna byl proveden v obci svoz nebezpeèných odpadù. Svoz zabezpeèila firma ASA a náklady na likvidaci tìchto odpadù èinily 22 120 Kè.
l Èásteèná likvidace èerných skládek v okolí naí obce, o které jsme vás informovali
v minulém èísle Ostopovického zpravodaje, zatíila místní rozpoèet èástkou pøiblinì
4 000 Kè.
l Na ulici Vinohradská dolo k propadu vozovky vlivem sesuvu podloí pod vozovkou.
V kritickém místì byl proveden geologický prùzkum a dle doporuèení geologù byla vozovka
opravena. Celkové náklady na opravu vèetnì geologického prùzkumu èinily 170 090 Kè.
l V mìsíci èervenci probìhlo výbìrové øízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci.
Do výbìrového øízení se pøihlásili tøi zájemci:
Brnìnské vodárny a kanalizace, a. s.
Vodárenská akciová spoleènost, a. s.
Ekologie, Ing. Josef Jesch, CSc.
Po posouzení jednotlivých nabídek byla Radou OZ Ostopovice vybrána firma Ekologie,
Ing. Josef Jesch, CSc., která se ujala provozování od 1. 9. 1999.
l Na záøijovém zasedání obecního zastupitelstva bude projednán obsah smluv o odbìru
pitné vody a odvádìní splakových vod v naí obci. Následnì budou tyto smlouvy projednávány a uzavírány s obèany.
l Jeliko obec získala finanèní prostøedky z prodeje akcií JmE, a. s., a JmP, a. s., v celkové
výi 5 320 200 Kè, rozhodlo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 23. 6. 1999
o provedení investièní akce Propojení vodovodu na ulici B. Nìmcové jetì v tomto roce.
Do výbìrového øízení bylo obesláno pìt stavebních firem. Pro realizaci této akce byla
vybrána firma POZISTAV, která provede stavbu bìhem mìsíce záøí a øíjna.
l V prázdninových mìsících byl zhotoven pøed naí základní kolou a potovním støediskem
nový chodník ze zámkové dlaby. Pùvodní chodník ji byl ve velice patném stavu
a z dùvodu najídìní potovních vozidel bylo nutné èást chodníku pøed potovním støediskem uloit do betonu.
l Mateøská i základní kola byly napojeny na místní kanalizaci. Vzhledem k výkovým pomìrùm mezi odpadní jímkou, která je pro obì koly spoleèná, a místní kanalizací muselo být
do napojovacího systému zabudováno pøeèerpávací zaøízení. Pøesto se èlenùm obecního
zastupitelstva jevila tato investice jako vhodná. Odpadla nutnost èastého vyváení jímky,
proto se tímto zpùsobem vynaloené finanèní prostøedky do obecního rozpoètu v krátké
dobì vrátí.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
POZVÁNKA

NA

VÝSTAVU

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OSTOPOVICE
ZVE VŠECHNY OBČANY

NA VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE
A OKRASNÉHO PTACTVA,
JEŽ SE KONÁ V AREÁLU ZAHRÁDKÁŘŮ NA ULICI U DRÁHY.
OTEVŘENO BUDE
V SOBOTU 18. ZÁŘÍ OD 12 DO 18 HODIN
V NEDĚLI 19. ZÁŘÍ OD 8 DO 17 HODIN.
NA VÝSTAVĚ MOŽNOST NÁKUPU
CHOVNÝCH ZVÍŘAT.
JAKO OBVYKLE BUDE ZAJIŠTĚNO
VELMI DOBRÉ OBČERSTVENÍ
VČETNĚ TRADIČNÍHO BURČÁKU.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

Informace o vyhlášce o odpadech
Obec Ostopovice vydala Vyhláku o odpadech a nakládání s nimi. Tato vyhláka vela
v platnost 1. 7. 1999. Obèané se s ní mohli seznámit na vývìsce OÚ a nyní je zájemcùm
k dispozici na obecním úøadì kdykoliv v úøední den. S obsahem vyhláky vás vak chceme
zkrácenì obeznámit i touto cestou.
1. Vyhláka je závazná pro vechny obèany ijící v naí obci a øeí nakládání s vekerým
komunálním odpadem obce.
2. Tento komunální odpad je rozdìlen do nìkolika kategorií a tím je rozdìleno i nakládání
s ním:
l Domovní odpad (smetí, popel, nevratné obaly z domácností, kuchyòské odpady)  popelnice obèanù
l Velkoobjemový odpad (starý nábytek, podlahové krytiny, staré odìvy a hadry, koberce) 
kontejnery v naí obci
l Nebezpeèný odpad (baterie veho druhu, barvy, øedidla, lepidla, zaolejované hadry, zbytky chemikálií, lednièky, mraznièky, televizory)  jednorázový svoz organizovaný obecním
úøadem
l Rostlinný odpad (odpad ze zahrad a z údrby veøejné zelenì)  kompostovat, nekompostovatelný pálit s ohledy na své okolí, doporuèení  pátek odpoledne
l Stavební odpad (stavební su z demolic, vykopaná zemina apod.)  vlastní odvoz na
øízenou skládku
3. Z vyhláky vyplývají povinnosti i sankce. Povinností obèanù je nakládat s odpady tak, jak je
uvedeno ve vyhláce, pøi neplnìní tìchto podmínek bude muset obecní úøad pøikroèit
k sankcím.
Obèané naí obce mají tyto monosti: buï vlastní popelnice  týdenní èi 14denní svoz, nebo
se budou muset na vyzvání OÚ prokázat dokladem o zaplacení minimálnì 2 svozù na osobu
za rok anebo dokladem o pøedání komunálního odpadu na øízenou skládku, a to 100 kg na
osobu za rok.
Pouze obèanùm, kteøí svùj odpad náleitì likvidují dle platné vyhláky, bude umonìn pøístup
i do obecních kontejnerù na ulici U Dráhy.
Za poruení této vyhláky mùe obecní úøad uloit obèanùm pokutu a do výe 10 000 Kè
a obèanùm oprávnìným k podnikání a do výe 200 000 Kè.
Proto doufáme a vìøíme, e nejen z dùvodù tìchto sankcí, ale hlavnì z dùvodu zdravého
selského rozumu a èistého svìdomí se vichni nauèíme, jak je nutno nyní i v dalím tisíciletí
nakládat s odpady, a svým potomkùm zde zanecháme co nejpìknìjí okolí, co nejèistí vodu
a co nejdýchatelnìjí ovzduí. Pøedem vem dìkujeme za správné pochopení naí spoleèné
mylenky.
Ing. Radka vihálková

MLADÉ HODY

Tak se obec pøece doèkala  20. èervna se konaly tradièní mladé hody. Opìt byla vygruntovaná obec a svátek probíhal v obvyklém sledu. Ráno me svatá, poté zvaní na hody a odpoledne
prùvod obcí. Kdy se vracejí ji vichni stárci se stárkami slavnostním pochodem obcí od
pomníku padlým na sokolovnu, je to opravdu záitek. Manifest mládí, kterým je svátek umocnìn. Starím domorodcùm moná i zvlhne oko pøi vzpomínce na jejich stárkování. Celou akci
podpoøilo i poèasí, a tak nejvìtí obecní sláva mìla svùj obvyklý a vcelku dùstojný prùbìh. Na
zachování této místní tradice mìl zájem i obecní úøad, a proto poskytl poøadatelùm finanèní
podporu na krytí nezbytných výdajù, je pøevyují pøíjmy z poøádaných hodù.
Jaroslav Trávníèek

Volby v minulosti
Témìø rok po volbách do obecních zastupitelstev se chci k tomuto tématu jetì
vrátit, a to pohledem do historie. Je
k tomu dobrá pøíleitost také proto, e
první volby v samostatném Èeskoslovensku se konaly v roce 1919, tedy pøed
80 lety. Ale pìknì popoøádku.
Nejstarí zprávu o obecních volbách jsem
nalezla ve kolní kronice, kterou psal
øeditel Josef Palkovský. Zmiòuje se o volbách v lednu 1892, které byly na podané
odvolání zrueny a byly zopakovány
1. èervence 1892. Bylo zvoleno devìt èlenù obecního zastupitelstva v èele se starostou Frantikem Kamenickým. Do první svìtové války se obecní zastupitelstvo
volilo kadé 3 roky a od r. 1895 bylo zastupitelstvo ji dvanáctièlenné. Od voleb
v roce 1901 byla obec rozdìlena na tøi
volební obvody (sbory), z nich kadý
volil ètyøi èleny obecního zastupitelstva.
Po Fr. Kamenickém z è. 27, který starostoval po tøi volební období, byli postupnì
starosty Josef Meloun z è. 91
(19011904), Frantiek Dvoøáèek z è. 6
(19041907), Frantiek Koneèný z è. 39
(19071913, tedy 2 volební období).
Zastupitelé zvolení ve volbách r. 1913
vedli správu obce a do r. 1919, tedy do
prvních voleb v novém státì. Byli to starosta Tomá Rozmarin, radní Josef Horák
(z èísla 20) a Frant. Sojka (è. 30) a èlenové obecního zastupitelstva Jan Kroupa
(è. 13), Frantiek Dvoøáèek (è. 6), Josef
Horák (è. 14), Jan Buèek (è. 95), Rudolf
Lodes (è.10), Jan Strachoò (è. 33), Antonín Malík (è. 23), Josef Pitìlák (è. 63)
a Frantiek Koneèný (è. 39).
Zastupitelstvo zvolené v roce 1919 mìlo
patnáct èlenù a moná neukodí, pøipomenu-li také jejich jména: starostou byl
Rudolf Lodes, stolaøský mistr z è. 10,
námìstkem starosty Jan Polcar z è. 8,
radními Jan Seemann z è. 4, Josef Horák
(è. 20) a Martin Ruber, kterého po odstoupení v roce 1920 nahradil Frantiek
Buèek. Èleny zastupitelstva dále byli:
Tomá Rozmarin, Leopold Peka, Frantiek Sojka, Josef Pitìlák, Jan Buèek, Jan
Novák, Jan Bartonìk, Cyril Illek, Frantiek Koneèný a Josef Vyplail.
V Pamìtní knize (kronice) obce Ostopovice jsou z meziváleèného období zachyceny jetì dalí troje obecní volby (1923,
1927, 1932), v nich u kandidovaly jednotlivé politické strany (v roce 1923 to
byly ètyøi strany, v roce 1927 sedm stran
a v roce 1932 est stran). Nejvíce hlasù
obdrelo vdy Sdruení dìlníkù, domkaøù a ivnostníkù, které pokadé získalo
5 køesel v obecním zastupitelstvu a za
které kandidoval také Rudolf Lodes, jen
byl po celé meziváleèné období opakovanì volen starostou obce.
L. Dobrovodská

Z receptáře paní Miluše
Vepøová játra a bylinkách
4 plátky vepøových jater, 2 líce oleje,
4 dkg másla, velká cibule, 3 strouky èesneku, petrelka, libíèek, paitka, vorèestr, tymián, mletá paprika, hladká mouka,
pepø, sùl
Odblanìná játra nakrájíme na plátky asi
1 cm silné. Jemnì je naklepeme, naøízneme po krajích, obalíme v mouce
s trochou papriky a opeèeme po obou
stranách (asi 3 minuty po kadé stranì),
osolíme a opepøíme. Pøendáme na nahøáté talíøe. Olej slijeme, na pánvièku pøidáme vechny pøísady a osmahneme.
Rozdìlíme na játra a podáváme se smaenými hranolky a zeleným salátem.
Rychlý mouèník
Balíèek listového tìsta pøekrojíme na dvì
poloviny. Jednu polovinu rozválíme na velikost plechu, pøeneseme na vymatìný
plech, na to narovnáme 1 sáèek pikotù,
na které nalejeme pudink uvaøený v 1/2 l
mléka (více osladit). Na pudink rozloíme okapané kompotované meruòky, pokryjeme druhou polovinou tìsta a upeèeme. Povrch mùeme polít èokoládovou
polevou.

Slova moudrých
Sobì dobøe èiní, kdo èiní dobøe svým pøátelùm.
E. Rotterdamský
Charakter je to, co lehce najdeme u sebe
a tak tìko u druhých.
Lidová moudrost
Pomluva je rychlejí ne zvuk.
W. W. Shannon

Reportáž z cesty
za Sluncem
Dne 11. srpna 1999 probìhlo nad územím
Evropy úplné zatmìní Slunce.
Jeliko se píe rok 1999, byli jsme o tomto jevu náleitì vèas a dostateènì informováni v tisku, rádiu i televizi, nebáli jsme
se tak, jako v minulých stoletích, kdy lidé
netuili, co se vlastnì dìje. Pøesto nìkterým z nás pøebìhl mráz po zádech, ale to
bych pøedbíhala
Mnozí z nás to chtìli vidìt opravdu na
100 % na vlastní oèi, a proto si dle dostupných mapek nali, odkud budou tuto událost sledovat. Pás Zemì, na který dopadá
stín Mìsíce a kde je vidìt úplné zatmìní,
tzv. pás totality, není nikdy irí ne
270 km.
I celá nae rodina ji v dubnu zakoupila
sváøeèská sklíèka, co kdyby potom ji nebyla?! a v úterý 10. srpna v 19 hodin vyrazila do Rakouska. Na hranièním pøechodu
Hatì za Znojmem jsme s hrùzou oèekávali frontu aut, ale 20 minut èekání ve spravilo. Ve 23 hodin jsme zastavili pøímo
v pásu úplného zatmìní v rakouském Burgenlandu a zbytek noci dospali v autì.
Okolo 5. hodiny ráno se obloha zatáhla,
hvìzdy zmizely a zaèalo pret. V 7 hodin
bylo zataeno úplnì vude kolem nás. Dìti
si daly svoji obvyklou ranní polévku, my
svou ranní kávu, na campingový stoleèek
rozloili mapu  a kam nyní?
Do Maïarska  nad maïarskou pustou by
se nemusely dret mraky jako zde. Nae
zaèáteèní nervozita, zda ve stihneme,

Koutek pro děti
Pøipravila R. vihálková

Podle dávných povìstí poíral pøi zatmìní
slunce drak.
Kresba Petr Dubjak

byla znaènì pøikrmena 8 km dlouhou kolonou aut na rakousko-maïarské hranici,
kde maïartí celníci kontrolovali kadý pas
s poèítaèem a mìli zøejmì spoustu èasu,
my vak ne  za necelé 2 hodiny mìlo
velkolepé pøírodní divadlo zaèít. Ve jsme
ale nakonec stihli.
Na nebi jsme si nali, kde je nejvíc modro
bez mrakù, a tím smìrem se vypravili. Projídìli jsme maïarskou rovinou mezi poli
kukuøice, sluneènic a posekaného obilí,
zaèalo svítit sluníèko a my jsme vidìli, e
jsme správnì. Atmosféra, jak lidstvo oèekává zatmìní Slunce, byla perfektní, na
polních cestách podél hlavní silnice stála
auta a nachystaní lidé s fotoaparáty, dalekohledy, kamerami anebo aspoò brýlemi,
na kadé druhé odboèce stál na strniti
stan, kde lidé ji od pøedelého dne nocovali. Vidìli jsme spoustu aut s èeskou SPZ,
co nás potìilo, e Èei mají zájem
i o jiné vìci, ne jen vydìlávání penìz.
V 10 hodin jsme i my zastavili u mìsteèka
Szombathely pøímo na støedu pásu úplného zatmìní. Rozdìlali jsme campingový
stùl a idle, z pole natrhali pár kukuøic,
uvaøili si je a ji zaèali koukat pøes skla, co
se dìje. Slunce zaèalo ubývat pomalouèku od 11 hodin a ve 12 hodin 45 minut
pøilo to hlavní  setmìlo se, zaèalo být
opravdu chladno, ptáci pøestali zpívat,
cvrèci zaèali cvrkat, na obzoru se objevily
èervánky a naráz byla tma jako okolo
22. hodiny veèer. Vyly hvìzdy a ukázala
se nádherná korona okolo Slunce.
V momentì úplného zatmìní jsme ji mohli odloit sváøeèská sklíèka a celý div pøírody sledovat pouhým okem. Podívaná to
byla nepopsatelná a ohromující, pocítili
jsme urèitou tíseò, naskoèila nám husí
kùe. Toto vechno jsme sledovali 2 minuty 20 vteøin. Pak opìt probleskly první
sluneèní paprsky a jakoby celý svìt okolo
vydechl, rozednilo se, zmizely hvìzdy,
zmlkli cvrèci, motýli zaèali lítat.
Najeli jsme 630 km a vidìli záitek na celý
ivot. Vdy dalí úplné zatmìní pozorovatelné v blízkosti naeho bydlitì bude
v roce 2135.
Ing. Radka vihálková
v

v

v

Vylutìní tajenek z minulého èísla
l 13 klíèù, 10 hadù
l Dìdeèek se vypravil do PRAHY

Pobočka ZUŠ v Ostopovicích Nìco o chovatelích
Také v tomto kolním roce mohou ostopovické dìti navtìvovat výuku v poboèce
naí základní umìlecké koly. Kadý týden
se budou scházet se svými uèiteli a budou
s nimi proívat spoleèné chvíle, naplnìné
hudbou, tancem èi vlastním výtvarným projevem. Kadé z nich mùe pøekvapit své
kamarády a rodièe na nìkterém z vystoupení, které pro áky pøipravíme.
Rád bych touto cestou upozornil rodièe,
kteøí by mìli jetì zájem zaøadit své dìti
do taneèního (1. a 3. tøída Z) a výtvarného oboru, aby nám zavolali a pøispìli tak
pøípadnì k dalímu rozíøení poboèky
umìlecké koly, která provozuje svou èinnost u Vás  v Ostopovicích.
Jiøí Lomiè
øeditel ZU Støelice
tel. (05) 47 23 95 68
v

v

v

Pranostiky
Linoryt ostopovické kaplièky
od Petra Polcara, 12 let
v v v

Pozvánka na výlet

V Hustopeèích je na námìstí postaven nový
kostel na místì bývalého kostela sv. Václava, který se v únoru 1961 zøítil. Vlivem otøesù od projídìjících vozidel byla naruena
jeho statika. Tento nový svatostánek je
v moderním pojetí a v jeho suterénu jsou
i klubovní prostory, kde se nejen mláde
schází za kulturním vyitím. Stojí to za podívanou  tøeba ta zvlátní vì se zvony  vak
se pøesvìdèete sami.

Svátek sv. Václava (28. září)
Pøijde Václav  kamna pøiprav.
Na svatého Václava pìkný den,
pøijde pohodlný podzimek.
Svatý Václav víno chrání,
po nìm bude vinobraní.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Na svatého Václava kadá pláòka dozrává.
Na svatého Václava mráz nastává.
Svatý Václav zavírá zem.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
Na svatého Václava èeského
bývá vína nového.

STOLAŘSTVÍ
RENOVACE, OPRAVY A VÝROBA BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

Místní organizace Èeského svazu chovatelù
patøí ji dlouhou øadu let k nejaktivnìjím
v obci. Její aktivita není jen ke svým èlenùm,
ale i k veøejnosti. Pro vechny chovatele
drobného zvíøectva organizuje oèkování králíkù, nejménì jednou za rok uspoøádá veøejnou pøednáku o chovatelství a èlenové
ochotnì pøispívají radou tìm, kdo pøijdou
s nìjakým chovatelským problémem. Na obci
zajiuje odvoz elezného rotu z kontejneru,
ale té z domácností pøi jarním úklidu èi jiných
nárazových akcích.
Vyvrcholením èinnosti organizace je výstava,
která se koná ji tradiènì v záøí. Bývá hojnì
navtìvována i vzdálenìjími chovateli pro
bohaté zastoupení zvíøat, dobré uspoøádání
výstavy a rovnì dobrou organizaci.
V neposlední øadì pøitahuje návtìvníky
i vdy chutný burèák. Na výstavì mohou zájemci získat informace o chovných zvíøatech
pøípadnì si i nìjaké zakoupit. Pro dìti je vdy
bohatá tombola, v ní jsou i zvíøata.
S druebními organizacemi Oøechov, Radostice a Ivanèice soutìí na výstavách o nejlepí chovná zvíøata.
Jako zájmová organizace funguje nepochybnì dobøe, avak nejvìtím nedostatkem je
vysoký vìkový prùmìr jejích èlenù. Mladí
jaksi neprojevují náklonnost k tomuto zajímavému koníèku, jen sice vyaduje kadodenní kontakt s chovanými zvíøaty, ale práce na
spoleèných akcích nejsou zas tak nároèné.
Následné potìení z tìchto aktivit a vìdomí
úèasti na èinnosti v dobrém kolektivu vysoko
pøeváí vynaloené úsilí. Pro jeho stmelení
jsou poøádány kadoroènì 2 zájezdy na nìjaká zajímavá místa. Organizace by uvítala
kadého nového èlena, aby tradice mohla dál
pokraèovat.
Jaroslav Trávníèek
v

v

v

Hledejte místa v obci
Uhodnete, kde to je?
Psát nám nemusíte, protoe v pøítím èísle
bude celková fotka a nìco zajímavého
k tomu.

• poličky • skříňky • interiérové dveře • interiérový nábytek • kuchyňské linky
Možnost osobní nebo telefonické domluvy
Tel.: (05) 47 24 17 63, 47 24 47 38
Adresa:

JAN KAFONĚK, BRANKY 35, OSTOPOVICE, 625 00 BRNO-VENKOV

Házenkářský den
Mottem Hezká, hezká házená je èeská zaèínala pozvánka na házenkáøský den, který
uspoøádal oddíl národní házené TJ Sokola Ostopovice v sobotu 12. èervna t.r. na svém
høiti. Uskuteènil se pøi tom turnaj generací. Bylo sezváno na 115 hráèù, z toho 17 en,
kteøí se v posledních témìø 30 letech zapojili aktivnì do místní házené. Dostavila se jich
asi stovka a sehráli spolu celkem 12 exhibièních utkání. V jednom z nich nastoupili i
senioøi, z nich nìkteøí se blíili dùchodovému vìku, a v jiném utkání za velkého zájmu
vech úèastníkù spolu hrála i nae dìvèata. Byla to zajímavá podívaná, jak matky,
mnohé za dohledu svých ratolestí, bìhají s mladickým zápalem po høiti. Vem se to moc
líbilo.
Zaèátek byl trochu opodìn, ponìvad moc nepøálo poèasí, ale pøece jen se to probralo
a den probìhl v pohodì. Pøispìlo k tomu jistì i dostateèné a dobré obèerstvení. Jako
chuovka se ronilo i prase. Protoe organizátoøi sehnali dobré sponzory, byly i ceny
obèerstvení opravdu lidové  porce jídla za 20 Kè. Veèer se konala za hojné úèasti
zábava, na ni byl vstup zdarma. Vem se setkání líbilo a ji se tìí na dalí.
e by zaèátek nové Ostopovické tradice?
Jaroslav Trávníèek

Pøipravil Petr Dubjak
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