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Připravujeme vítání
Radnice informuje
dětí do života
l
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo obnovit
obøad vítání dìtí do ivota. Naposledy se vítání uskuteènilo na podzim roku 1989, po
listopadové revoluci byl tento obøad ihned
zruen jako pøeitek socialismu. Mnohé obce
reagovaly stejnì, ale vìtina obcí tuto záslunou èinnost vykonávala i nadále. Stejnì
je tomu i ve mìstì Brnì.
Narození dítìte je pøece
jen velká událost
a mìla by jí být
vìnována patøièná
pozornost.
Jen
mení procento narozených dìtí je pokøtìno v kostele. Je
zajímavé, e i rodièe
tìchto dìtí se rádi obèanského obøadu zúèastòovali.
Obèanské obøady by nikdy nemìly být spojovány s politikou.
Èlovìk se pøece rodí v kadé
dobì. Velice rychle uplyne èas dìtství do
dospìlosti a jetì rychleji se pøehoupne do
stáøí. Toto vechno sledoval Sbor pro obèanské záleitosti  vítání obèánkù, pøedávání
obèanských prùkazù, návtìvy starích jubilantù i starých nemocných spoluobèanù, zlaté svatby i úmrtí. Myslím si, e je na místì,
abychom i zpìtnì podìkovali paní Alenì
Vamberové a Marii Dudové, které se této èinnosti po mnoho let dobrovolnì vìnovaly
a daly jí velice dobrou úroveò.
Po desetileté pøestávce se letos vítání dìtí
do ivota opìt uskuteèní. Pøesný termín jetì
není stanoven  záleí to na tom, kolik dìtí
se narodí a kdy. V loòském roce se v Ostopovicích narodilo 10 dìtí  snad to budou
poslední dìti, pro které se vítání nekonalo.
Vdy ta mròata si zaslouí úctu naí spoleènosti, stejnì jako jejich rodièe. Vítáme pøece
obèánky nejen do ivota, ale také pøedevím
do ivota naí obce.
Jana Krajplová
v

v

v

Slova moudrých
Na zemi není síly, která by zruila vliv ulechtilého, prostého a uiteèného èlovìka.
Brooker T. Washington
V demokracii nejde o to, abychom se bavili.
ale abychom se sami angaovali.
John Herbers

Z naí mateøské koly odela paní tìpánka Mandzjuková, která zde
nìkolik let pracovala jako øeditelka. Svoji funkci v minulém roce pøedala
paní uèitelce Ivanì Bláhové. Paní tìpánce Mandzjukové je tøeba podìkovat za její práci, nebo za jejího pùsobení byla úroveò M velice
dobrá. Nové paní øeditelce Ivanì Bláhové pøejeme, aby se jí práce daøila
nejménì tak dobøe. Jako nová paní uèitelka k nám pøila paní Renáta
edová.

l Dne 24. 2. 2000 se konal zápis dìtí do M na kolní rok 20002001.
l

Jeliko v naí M zùstává volná kapacita, je stále jetì moné pøihlásit
dìti u øeditelky M.
Novým zamìstnancem obce se stal od 1. 2. 2000 pan Marek Doleel,
který se bude starat o úklid a údrbu veøejných prostranství a kontejnery.

l Dle sdìlení Ing. Nováka, jednatele firmy 3C, s.r.o., která je provozovate-

lem televizního kabelového rozvodu (TKR) v naí obci, pøeruila spoleènost VTV pro nedostatek financí vysílání. Z tohoto dùvodu místo VTV do
programové skladby TKR bude novì zaøazen program Galaxie.

l Upozoròujeme obèany, e do konce bøezna je tøeba uhradit místní

l

l

poplatek za psa i poplatek za kabelovou televizi. Poplatky je moné
uhradit do pokladny obecního úøadu v úøední dny (pondìlí, støeda 812,
1317 hodin).
Z dùvodu havarijního stavu vrtu OS1 u Starého Lískovce, ze kterého je
obec zásobována vodou, bylo nutné pøistoupit k okamitému pøevystrojení vrtu. Blií informace k tomuto problému se doètete v èlánku RNDr.
L. Procházky.
Jeliko se blíí jaro, je tøeba provést úklid obce po zimním období.
Èlenové Svazu chovatelù budou provádìt svoz elezného rotu. O termínu budou vichni vèas informováni. Úklid posypového materiálu
z hlavní silnice provede Správa a údrba silnic Brno. Místní komunikace
budou èitìny pracovníky obce v souèinnosti s obèany. Tímto ádáme
nae obèany o spolupráci.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO OSTOPOVICE
zve všechny občany
na divadelní představení hry Vlastimila Pešky

CVOKSTORY,
kterou předvede amatérská divadelní skupina Křemen.
Představení se koná v místní sokolovně dne 19. 3. 2000 v 16 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v prodejně DUO u paní Peškové
a před začátkem představení v sokolovně.

Problémy s vodou jsou (snad) za námi
Obec Ostopovice zajiuje svým obèanùm zásobování pitnou vodou ze zdrojù
vody v majetku obce. Vichni, kteøí jsme
na obecní vodovod napojeni (a je nás
více ne 95 %), jsme poslední pùlrok pozorovali potíe s udrením nìkterých parametrù, jimi nám vodu jako kapalinu
charakterizovaly ji uèebnice neivé pøírody pro 3. roèník obecné koly: Voda je
èirá, bezbarvá kapalina... V souèasné
dobì by se ji podobné problémy nemìly
vyskytnout. Pokusím se podat vysvìtlení
pøíèin potíí a prùbìhu jejich øeení.
Hlavním zdrojem pro zásobování obce
pitnou vodou je vrt pøi silnici do Starého
Lískovce. Hloubka vrtu je 67 m, vystrojen
je do hloubky 47 m plnostìnnou ocelovou panicí, od hloubky 47 m do 67 m
perforovanou ocelovou panicí o prùmìru 220 mm, obalenou silonovým pletivem
a obsypanou tøídìným tìrkem (filtr vrtu).
Vrt byl provozován do roku 1994 vodárenskou spoleèností, poté obcí. Pro obec
Ostopovice zajiovala provoz do srpna
1999 firma Margold, od záøí 1999 firma
Ekolgie-Ing. J. Jesch, CSc. První vìtí
problémy se zakalením dodávané védy
nastaly ji o prázdninách roku 1999. Od
záøí 1999 navrhl nový provozovatel vyèistit èásteènì zanesené rozvody i zásobní nádre ve vodárnì. Dalí potíe se zakalenou vodou byly dávány logicky do
souvislosti s probíhajícím èitìním rozvodné vodovodní sítì. Protoe ke zlepení nedocházelo ani potom, ba naopak,
bylo zøejmé, e prvotní pøíèina potíí není
v rozvodné síti, ale ve zdroji. Zbývalo
pouze zjistit, co pøesnì je pøíèinou, mj.
s ohledem na náklady pøípadné nápravy.
Paralelnì a nezávisle na provozovateli
probíhalo v pravidelných intervalech, dle
provozního øádu obecního vodovodu
schváleného okresním hygienikem, sledování kvality vody ve zdroji i v síti.
V pøípadech zvýeného mechanického
zneèitìní byly odebrány dalí vzorky
vody na vybrané analýzy. Po chemické
a mikrobiologické stránce dodávaná voda
splòovala vechna hygienická kritéria
daná normou ÈSN 756111 Pitná voda.
Lze tedy závaznì prohlásit, e aè
v urèitých a stále èetnìjích pøípadech
byla kvalita dodávané vody v nìkterých
fyzikálních ukazatelích (barva, zákal, sediment) zhorená, na chemické sloení
vody to nemìlo vliv a zdraví spotøebitelù
nebylo vystaveno ádnému nebezpeèí.
Dalí postup hledání pøíèin a jejich odstraòování vycházel z pøedpokladu, e vrt
i jeho filtr jsou ji zaneseny. Dokladem
toho bylo i vìtí souèasné sníení hladiny vody ve vrtu oproti období, kdy byl vrt
budován a ovìøován pøi èerpání stejného
mnoství vody. Dùsledek je pak zøejmý.
Je-li zanesený filtr, voda se do vrtu dostává obtínìji, mení prùtoènou plochou.
Proto pøi èerpání stejného mnoství vody
se hladina vrtu sníí, v okolní horninì se
naopak zvýí hydraulický spád k èerpanému vrtu a zvýí se rychlost vody pøi-

tékající do vrtu. Jakmile dojde k pøekroèení tzv. kritické rychlosti, voda zaène
s sebou strhávat z podzemí jemné èástice a vnáet je do vrtu (øíká se, e vrt
pískuje), kde se usazují a zanáejí vrt
a zèásti odcházejí s èerpanou vodou do
vodovodní sítì.
Ve zprávì a doporuèeních firmy Vodní
zdroje, která v roce 1980 vrt hloubila
a zkouela, byly vechny pøísluné informace uvedeny, mj. e hladina vody ve
vrtu nesmí pøi èerpání vody klesnout pod
stav 25 m od terénu právì z dùvodù nepøekroèení kritické rychlosti na pláti vrtu.
Tato podmínka musela být v minulosti
opakovanì a pomìrnì dlouhodobì poruována.
Obec povìøila provozovatele objednáním
specializované firmy na èitìní a regeneraci vrtù, Gemko Pardubice. Pracovníci
Gemka zahájili práce prohlídkou vnitøku
vrtu za pomoci televizní kamery. Zjitìná
situace byla jetì horí, ne jsme pøedpokládali. Vrt nebyl pouze zanesen, ale
byl havarován zpùsobem, který není obvyklý ani pro zkuené studnaøe. Výstroj
vrtu byla chemicky i mechanicky vyèitìna a vrt byl odkalen, leè pouze do hloubky cca 55 m. Hloubìji nebylo mono se
dostupnou technologií dostat. Znovu provrtat (mením profilem) rovnì nelze,
nebo vrt s ocelovou výstrojí je v této
hloubce zakøiven. Dalím problémem bylo
kamerové zjitìní, e v hloubce okolo
47 m zcela chybí kus panice. I toto mohlo být místo, kudy vniklo do vrtu mnoství
materiálu, který zaplnil vrt a kalil vodu.
Situace byla po rychlém odborném posouzení moností a nákladù øeena cestou pøestrojení vrtu, tzn. vloením nové

perforované plastové panice profilu
160 mm od hloubky cca 48 m ke kalníku
u dna. Od terénu do hloubky 48 m je plná
ocelová panice tého profilu. Obsyp tøídìným tìrkem frakce 1,64 mm.
Zkrácení perforované èásti vrtu i zmenení profilu výstroje samozøejmì bude
znamenat sníení vyuitelného mnoství
vody. Ze zkuenosti pøedpokládáme, e
i sníené vyuitelné mnoství vody z vrtu
bude pro zásobování obce postaèovat
a pokud v urèitých intervalech bude potøeba vyí, je stále v záloze posilovací
zdroj (studna) u kaple, který zásoboval
obec po celou dobu opravy vrtu. Pro pøesnìjí stanovení optimální vydatnosti vrtu,
maximálního moného sníení hladiny,
hloubky zaputìní èerpadla popø. dalích
parametrù odbìru vody z vrtu budou provedeny hydraulické výpoèty z èerpací
a stoupací zkouky, provedené v období
18.28. 2. 2000.
Jsme pøesvìdèeni, e kalvárie kolem
vody tímto skonèí a celé zásobování obce
se dostane do normálních kolejí. Jak
pøedstavitelé obce v èele s paní starostkou, tak smluvní provozovatel se snaili
o co nejrychlejí vyøeení dlouhodobì
støádaných a nyní propuknuvích problémù. Mnohý obèan mùe mít naprosto
pochopitelný pocit, e celá záleitost trvala pøíli dlouho. Ale zjitìní skuteèných
pøíèin a jejich následné odstranìní, aby
bylo úèinné a nákladovì únosné, nutnì
spotøebovalo urèitý technologický èas.
Jistì zajímavou informací pro obèany
bude i to, e vekeré náklady s regenerací vrtu, jeho vystrojením, novým èerpadlem i souvisejícími zkoukami a jejich
vyhodnocením hradila obec a e tyto náklady (více ne 200 tis. Kè) nejsou zakalkulovány v cenì vodného.
Lubomír Procházka

ROZPOČET OBCE OSTOPOVICE
NA ROK 2000 (v tisících Kč)
PØÍJMY:
Danì, poplatky, dotace
4 956
z toho: Danì
4 280
Poplatky
105
Dotace
571
Vodní hospodáøství  vodné + stoèné
1 390
Sluby pro obyvatelstvo
314
z toho: Mateøská kola  kolné
25
kolní jídelna  stravné
200
kolní druina
9
Pøíjem za kabelovou televizi
80
Veobecná veøejná správa a sluby
55
z toho: Pøíjem z poskytnutých slueb
15
Pronájem pozemkù
3
Pronájem nemovitostí
35
Pronájem movitých vìcí
2
PØÍJMY CELKEM:
6 715
VÝDAJE:
Doprava
85
Vodní hospodáøství
1 630
z toho: Pitná voda
1 380
Odvádìní a èitìní odpad.vod 250
Spoje  TKR
12
Sluby pro obyvatelstvo
1 861

z toho: Mateøská kola
260
Základní kola
164
kolní jídelna
242
kolní druina
5
Rozhlas a televize (TKR)
65
Místní noviny
20
Veøejné osvìtlení
650
Územní plán obce
172
Sbìr a odvoz nebezpeèného
odpadu
30
Sbìr a svoz komunálních odpadù 70
Péèe o vzhled obce
a veøejnou zeleò
183
Sociální zabezp.  dávky sociální pomoci
36
Veobecná veøejná správa a sluby 1 248
z toho: Místní zastupitelské orgány
470
Èinnost místní správy
778
Finanèní operace
729
z toho: Obecné  úroky z úvìru
212
Pøíspìvek Klubu dùchodcù
7
Ostatní  dotace za áky, pøíspìvek
na MHD
510
Splátky úvìru
1 114
VÝDAJE CELKEM:
6 715
Vypracovala: Magda Jelínková

Z receptáře paní Miluše
Vajeèný salát
6 vajec uvaøených natvrdo, 15 dkg uvaøených brambor, 20 dkg majonézy,
10 dkg eidamu, 1 vìtí cibule, 2 vìtí
okurky, sùl, hoøèice, ocet, vorèestr
Studené brambory, vejce, okurky pokrájíme na jemné plátky, pøidáme drobnì
nakrájenou cibuli, nastrouhaný tvrdý sýr
a smícháme spolu s majonézou. Dochutíme solí, octem, hoøèicí a vorèestrem.
Necháme vychladit a podáváme s chlebem nebo houskou.
Koblihy
2 dl mléka, 4 dkg kvasnic, 8 dkg cukru,
8 dkg másla, 6 loutkù, 40 dkg výbìrové
mouky, 1 líce citrónové ávy, 3 líce
rumu
Do vlaného mléka dáme cukr a kvasnice a necháme vzejít kvásek. Pøidáme rozputìné máslo, loutky, citrónovou ávu, rum a nakonec mouku. Tìsto dobøe
vypracujeme. Z vykynutého tìsta dìláme
lící bochánky, naplníme marmeládou
a necháme jetì chvíli kynout. Smaíme
na oleji.
Boí milosti
50 dkg výbìrové mouky, 12,5 dkg másla
(smetolu), 1 sklenice (2 dl) bílého vína,
kvasnice za 1 Kè, 3 loutky, 1/8 l mléka,
3 dkg cukru, sùl
Do vlaného mléka dáme cukr a kvasnice a necháme vzejít kvásek. Pøidáme rozputìný tuk, loutky, sùl, víno a mouku
a dobøe vypracujeme. Necháme na teplém místì vykynout. Tìsto po èástech
rozválíme na placku, vykrajujeme koleèka (uvnitø s otvorem), necháme mírnì vykynout a smaíme (z uvedeného mnoství je toho pìkná hora).

Plesová sezóna
Letoní takøka nejdelí moný masopust
poskytl dostateènou monost konání
plesù. Poøádaly se vak jen plesy v poslední dobì obvyklé. V polovinì ledna
tradièní myslivecký, jen byl jako vdy
hojnì navtíven. Jednak zásluhou nimrodù i z okolních obcí, jednak lákavou
nabídkou zvìøinové tomboly. Sokolovna
byla plnì obsazena a hudba pana tìrbáèka navodila patøiènou atmosféru.
Koncem ledna se konal ji 5. spoleèenský ples obecního zastupitelstva. Je
potìitelné, e i nai radní chtìli pøispìt
kulturní akcí pro obèany, která byla jetì obohacena taneèním vystoupením
mladých lidí z taneèní koly Victoria. Je
vak smutné, kdy z naich více ne
1300 obyvatel se nepøijde ani jedna desetina pobavit na plese, a tím potìit
poøadatele. Zábava vak i tak byla pìkná a probìhla v pohodì. Pøispìla k tomu
zøejmì i opìt velmi bohatá tombola, do
ní pøispìli místní podnikatelé, obchodníci a ivnostníci. Byli to: Obecní úøad
Ostopovice, Ing. Lenka Andrlová, starostka obce, Ing. Jaroslav Novotný, místostarosta, M. Mojí, starosta obce
Moravany, AKB Servis  M. ilka,
POZISTAV, Lubo Dobík  stolaø,
Autodoprava Skála, Potraviny Absolín,
UNA  J. Navrátilová, Hostinec U Volejníkù  manelé Dejlovi, Sport enk,
DUO  M. Peková, Stolaøství J. Kubíèek, Krejèovství Jana  J. mídková,

Koutek pro děti
Pøipravila R. vihálková

Veèerka  manelé Novákovi, Kadeønictví V. Sýsová, Zámeènictví J. Èípek,
Fluidtechnik
Bohemia,
Stolaøství
J. anca, Ing. R. Rùièková  daòové
poradenství, L. Folta, L. Polcar  bytové
doplòky, SPOMAT.
Nai senioøi mìli poèátkem února svoje
tradièní plesové dostaveníèko. Jeliko je
to pro nì svátek, tak se i sváteènì konalo  tedy v nedìli. Pøili dùchodci
z Bohunic, Starého Lískovce i z Tuøan,
s nimi si návtìvy vzájemnì oplácejí.
I pøes to, e v posledních letech se
s nimi pøicházejí pobavit i mladí, tedy
nedùchodci, kterým se tato pohodová
zábava pøi lidové hudbì líbí, bylo na dostaveníèku také ménì úèastníkù. Dùvody vak byly zejména zdravotní. Tento
ples mívá rovnì tradiènì velmi bohatou tombolu a nejinak tomu bylo i letos
 pøes 100 výher! Vichni úèastníci se
rozcházeli velmi spokojeni.
Na závìr plesové sezóny, jak je dobrým
zvykem, bylo ostatkové pochovávání
basy. Opìt se této tradice ujali Ostopovèáci, ale z oprávnìné obavy z malé
návtìvy se tato akce uskuteènila v sále
U Volejníkù. Obavy se naplnily, návtìva byla mizerná  jen asi 35 lidí vèetnì
vech úèinkujících. Vlastní obøad mìl
obvyklý a vcelku pìkný prùbìh. Pøítomní se dobøe bavili, ale nikdo nedovedl
pochopit, proè se tìchto zábav zúèastòuje tak málo naich obyvatel.
Zájem o veøejné akce silnì ochabl, co
je opravdu koda. Vdy døíve býval
bezpoèet pøíleitostných taneèních zábav a lidé, aè jistì ne bohatí ne nyní,
se na nich rádi seli a bavili se, co
nyní jaksi chybí. Nemalý vliv na to má
jistì televize, ale více toho bude v lidech, e se stávají uzavøenìjí  ke své
kodì. Chceme-li na obci nìèeho dosáhnout, mìli bychom se o to pøièinit
vichni a takové spoleèenské setkání lidi
sbliuje, z èeho lze najít podporu a cestu ku prospìchu celé obce.
Jaroslav Trávníèek
v

v

v

Opět se cvičí
Nedávno byli vyzváni místní koláci ke
sportování a obnovené spoleèné cvièení dìtí do 10 let navtìvuje kadou
støedu odpoledne od 4 do 5 hodin asi
12 naich obèánkù. Zajisté dobrý poèinek. Kdo se pøidá?
v

v

v

Vylutìní tajenek z minulého èísla
 A3, B4, C1, D2
 snìhuláci è. 1 a 5

Společenská rubrika Dejlovka
V roce 1999
se narodili:
Barbora CHVÁTALOVÁ  31. 1.  Lípová 10
Elika HONSOVÁ  7. 2.  Lípová 69
David REJDA  16. 3.  Nová 5
Jana MIKLÁNKOVÁ  14. 4.  Na Rybníèku 11
Ondøej GLOZA  26. 8.  Sadová 12
Kristýna MRAKAVOVÁ  10. 9.  Osvobození 5
Romana TURSKÁ  29. 9.  Lípová 35
Adam HOHL  6. 10.  Na Rybníèku 4
Dominik JANÍÈEK  17. 10.  Lípová 59
Pavlína PAPEÍKOVÁ  2. 12.  Branky 32
Prvním obèánkem narozeným v roce 2000 v naí
obci je Václav Martinù z ulice Sadová 15, který
se narodil 28. 1. 2000.
se doili:
80 let
Rùena MACHÁLKOVÁ  12. 8. 1919  Osvobození 13
Ludmila BARTOÒKOVÁ  25. 12. 1919  Lípová 5
81 let
Oldøich HÖKL  7. 2. 1918  Polní 2
Boena HUBÁÈKOVÁ  8.4. 1918  U Dráhy 16
Cecilie PERNOVÁ  15. 9. 1918  Lípová 39
82 let
Marie DUFKOVÁ  26. 1. 1917  Osvobození 22
ofie PILLMAYEROVÁ  22. 4. 1917  kolní 14
Ludmila JAKÍKOVÁ  21. 10. 1917  Branky 32
Marie KALVODOVÁ  26. 10. 1917  Branky 1
83 let
Barbora WINKLEROVÁ  10.6.1916  Branky 39
Miliè PEKA  2.8.1916  Uzavøená 6
Jaroslav NESIBA  7.8.1916  Branky 25
Karel BUÈEK  23.10.1916  Vinohradská 22
84 let
Josef PEEK  17.3.1915  Nová 5
Marie FIALOVÁ  12.11.1915  Lípová 53
85 let
Jenovéfa NOVÁKOVÁ  1.1.1914  Branky 34
Rùena UMANOVÁ  15.4.1914  Osvobození
14
Anna HRAZDÍROVÁ  10.6.1914  U Dráhy 18
Rùena GAZDOVÁ  10.8.1914  Nová 9
Marie RUBEROVÁ  20.8.1914  Polní 15
Jan SLANINA  16.9.1914  Vinohradská 16
86 let
Frantiek HALUZA  11.7.1913  U Kaple 13
Hedvika MACHÁLKOVÁ  18.10.1913  B. Nìmcové 35
87 let
Marie DUKOVÁ  25. 2. 1912  Lípová 46
Boena ONDRÁKOVÁ  10.4.1912  Osvobození 20
Josef RUBER  7.8.1912  Uzavøená 8
88 let
Jarmila ENENKELOVÁ  29. 3. 1911  Sadová 9
Aneka ÈÍKOVÁ  1.4.1911  U Kaple 3
Marie KRÁTKÁ  1.5.1911  Na Rybníèku 4
Marie ÈÍKOVÁ  4.8.1911  Vinohradská 2
89 let
Marie MATÝKOVÁ  9.7.1910  Lípová 51
91 let
Marie VEVERKOVÁ  12.7.1908  Vinohradská
36
95 let
Vladimír KUPÈÍK  3.12.1904  Osvobození 3
zemøeli:
Frantiek GREGOR  8. 1.  Na Rybníèku 6 
nar. 1924
Hedvika SOLAØÍKOVÁ  10. 1.  Drustevní 1 
nar. 1918
Rùena PAZOURKOVÁ  3. 4.  U Kaple 11 
nar. 1923

V minulém èísle jsme vám slíbili vysvìtlení vzniku Dejlovky. Jak z názvu vyplývá, je to odvozenina od jména místního obèana. Pan Milan Dejl st., ná døívìjí obyvatel, se v 50. a 60. letech
aktivnì zapojoval do rùzných stavebních prací v obci. Z vlastního popudu navrhl a s p. Janem
Klárem také zhotovil tento stoár, jen po svém autoru potom získal pojmenování, obdobnì
jako paøíská Eiffelovka. Pøíhradová konstrukce je svaøovaná z trubek o prùmìru 57, 42
a 25 mm, má výku 18 m a na vrcholu je osazena 4 m trubkou s lankem na zavìení vlajky.
Dejlovka má 3 nohy, ty jsou postaveny na betonový základ se svorníky 24 mm a pøitaeny
maticí. Dle mého názoru je to konstrukènì i provedením velmi zdaøilé dílo a z hlediska øemeslného je za nì tøeba vyslovit uznání.
Pùvodnì stál stoár na malé travnaté ploe na rozcestí pod sokolovnou a na sloupu nad
høitìm byl zavìen reflektor, který osvìtloval vlajku vytaenou na stoár, co bývalo pøi
státních èi politických výroèích. Nevydrelo to vak dlouho. Dejlovka byla postavena koncem
první poloviny 60. let a praské jaro alespoò na èas trochu pøitlumilo zvýrazòování politických
výroèí, a tak se pùvodní poslání jaksi pøestalo naplòovat.
Nyní musím dodat trochu irích souvislostí. Na pøelomu 60. a 70. let se obnovila sportovní
èinnost TJ Sokol, zejména národní házená. Potøebný trénink býval ve veèerních hodinách, co
v podzimní dobì naruovalo brzké stmívání. Vznikla potøeba umìlého osvìtlení. Asi v polovinì
70. let se èinovníkùm Sokola  nutno dodat, e a pøekvapivì snadno  podaøilo dojednat
s tehdejím národním výborem pøesunutí tohoto ji nevyuívaného stoáru ke høiti sokolovny.
Dejlovka pak tedy byla 30metrovým jeøábem ve svislé poloze pøenesena na pøipravené patky
tam, kde stojí nyní. Zavìsilo se na ni halogenové svìtlo, je umonilo trénovat i veèer, a rovnì
tak slouí pøi rùzných jiných akcích èi zábavách. Tolik tedy z historie oné Dejlovky.
Jaroslav Trávníèek

Dejlovka jetì na pùvodním místì.
Josef DOBROVODSKÝ  25. 5.  U Dráhy 8 
nar. 1922
Jaroslav ODRAZIL, Ing.  12. 6.  Lípová 53a 
nar. 1953
Pavel BU, Ing.  25. 6.  Branky 24  nar. 1938
Marie SEEMANNOVÁ  6. 7.  Na Rybníèku 9 
nar. 1929
Karel VOLEJNÍK  29. 7.  Lípová 4  nar. 1927
Josef PEEK  10. 9.  Nová 5  nar. 1915
Jaroslav ODRAZIL  13. 9.  Lípová 1  nar.
1919
Ladislav HANU  24. 11.  Lípová 13  nar.
1931
Rostislav KOUTÒÁK  12. 12.  Uzavøená 12 
nar. 1973
Rùena UMANOVÁ  14. 12.  Osvobození 14
 nar. 1914
Jaroslav NESIBA  26. 12.  Branky 25  nar.
1916

Foto: P. Dubjak
V roce 1999 se z naí obce odhlásilo 38 obèanù
a k trvalému pobytu se k nám pøihlásilo 47 nových spoluobèanù. Ke dni 22. 2. 2000 mìla nae
obec 1304 obyvatel, vìkový prùmìr je 41 let.
V roce 1999 uzavøeli sòatek tito nai spoluobèané:
TURSKÝ Roman a MORESOVÁ Erika
SOJKA Radoslav a NEUBAUEROVÁ Renata
JANÍÈEK Martin a PACALOVÁ Vendulka
LUÈOK Daniel a SKÁLOVÁ Dagmar
UMAN Petr a PROCHÁZKOVÁ Soòa
Ing. MÍDEK David a ÈÍKOVÁ Jana
PERNICA Jiøí a HAVÍØOVÁ Jitka
AUER Martin a PELÁNOVÁ Elika
Bc. TENORA Pavel a SOLAØÍKOVÁ Iveta
HORÁK Martin a SCHILLEROVÁ Martina
PACAL Milo a BENEOVÁ Kateøina
VAULÍN Josef a REJDOVÁ Ivana
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OBČANÉ
a domovní odpad
Mezi základní morální povinnost obèana s ohledem k ivotnímu prostøedí je
mít zaplacený celoroèní svoz domovního odpadu. Pøestoe se situace v tomto
smìru oproti loòskému roku zlepila, je
jetì mnoho obèanù, kteøí to nerespektují a domovní odpad likvidují pokoutným zpùsobem. Nìkteøí tento odpad
dávají svým sousedùm do jejich nádob,
jiní se jej snaí propaovat do obecních kontejnerù, nìkteøí zas do popelnic
umístìných u místní koly a pohostinství.
Je mnoho pøípadù, kdy obèané domovní odpad, který patøí do popelnice, likvidují na svých zahradách pálením, vèetnì plastù. Tím nám tito lidé znepøíjemòují ivotní prostøedí!
I pøes nepøíjemnou ivotní situaci nìkterých obèanù by tito lidé mìli respektovat obecní vyhláku o nakládání
s domovním odpadem a zajistit si aspoò povinný minimální svoz.
Pokud jde o ukládání ostatního domovního odpadu do obecních kontejnerù
umístìných na ulici U Dráhy, není doposud nìkterým obèanùm jasné, co je
sem moné ukládat.
Obecní kontejnery jsou k dispozici pouze obèanùm, kteøí prokáí doklad o zaplacení minimálnì dvou svozù na osobu za rok, nebo doklad o pøedání komunálního odpadu na øízenou skládku, a to
nejménì 100 kg na osobu a rok.
Do obecních kontejnerù lze ukládat objemový odpad z domácností: starý nábytek, podlahové krytiny, staré odìvy,
hadry a elezo. Do kontejnerù nelze
ukládat rostlinný odpad  bioodpad ze
zahrad, domovní odpad z domácností 
smetí, popel, nevratné obaly a kuchyòské odpady. Striktnì je zakázáno ukládat do kontejnerù tzv. nebezpeèný odpad veho druhu: monoèlánky, plechovky od barev, záøivky, výbojky, barvy, øedidla, teplomìry, kosmetiku, léky, pesticidy, fotochemikálie, lepidla, dezinfekèní a èisticí prostøedky na okna a WC,
zaolejované hadry, nádoby se zbytky
chemikálií, olejové filtry, lednice, mrazáky, televizory a pneumatiky. Svoz nebezpeèného odpadu zajiuje obecní
úøad jedenkrát roènì.
Komise ivotního prostøedí

Ostopovští

senioři

I nai dùchodci si organizují svoji èinnost a mají øadu rùzných aktivit. Rok ji tradiènì
zahájili svým plesovým dostaveníèkem, které je setkáním vrstevníkù nejen místních,
ale i z okolních obcí. V bøeznu budou mít jarní posezení pøi hudbì v restauraci
U Volejníkù. V kvìtnu a v záøí uskuteèní ji ponìkolikáté zájezd k termálnímu koupaliti Velký Medér na Slovensku. V èervenci plánují poznávací zájezd do severních
Èech a v záøí se pøipravuje opìt ètyødenní cesta do Tater, obdobnì jako v minulém
roce, kdy se zájezd úèastníkùm velmi líbil, a je zájem, aby se i v tomto roce znovu
uskuteènil. Obìtavý pøedseda klubu p. J. Grexa tedy pracuje na jeho pøípravì a nai
senioøi se ji tìí, a budou nastupovat do autobusu smìr Tatry. V øíjnu mají jetì
v plánu zájezd na jiní Moravu a rok ukonèí U Volejníkù martinským posezením pøi
hudbì. Tolik z plánovaných letoních aktivit seniorù z Ostopovic, je byly sestaveny
podle zkueností z minulých let.
K pravidelné práci klubu dùchodcù patøí také gratulace naim starím jubilantùm.
Matriku velmi peèlivì sleduje paní Kolínská a od 60 let dostávají vichni nai obèané
pøi kulatém výroèí blahopøání a od 75 let i malou pozornost. Starí jubilanti se ji
tìí na tato setkání se svými vrstevníky, s nimi si rádi zavzpomínají na uplynulá
léta.
Jaroslav Trávníèek
v

v

Hledejte místa v obci

v

Geodetická kancelář Kraus, spol. s r.o.

pøipravil P. Dubjak

Hlinky 130, 603 00 Brno
Tel.: (05) 47 24 64 00
Mobil: 0603 43 84 30
Fax: (05) 43 21 27 04
nabízí následující služby:
Vytyčení hranic pozemků
Geometrické plány
Veškeré geodetické práce na stavbách
Poradenství a jednání na katastrálním úřadě

Rozpis rozvozu propan−butanu
v dubnu až červnu
1. 4., 27. 4., 15. 5., 5. 6., 26. 6.
Ostopovice pøed OÚ v 15.40 hod.

Je to zelené, visí to na sloupu a pro ostopovické obèany to asi nemá význam, ale...

Co se nám nelíbí
Nae obec v posledních letech na mnoha místech zlepila svùj vzhled, ale jsou zde
poøád místa, která nelahodí oku.
Napøíklad v ulici U Dráhy, pøi procházení její horní èástí, a to nìkolik metrù od
chodníku, uvidíme kontejnery s odpadem. Hned o kus níe na druhé stranì, v místì,
kde bývalo pole, má nyní sklad rùzného materiálu a pøíleitostné parkovitì nákladních aut soukromá firma, její jméno asi má být utajeno, protoe nikde není tabulka
s oznaèením firmy.
Pohled na toto skladitì veho i na provizorní stavbu z døevìných bunìk je jak
z oken domù v ulici, tak z nedaleko projídìjícího vlaku dosti nepìkný. Myslím, e
by bylo potøeba zlepovat vzhled naí obce a chránit ivotní prostøedí nás vech.
Ivan Dobrovodský
v

v

v

Příroda a my
Letoní zima nám nenávratnì odchází a kvapem se nám blíí jaro. Obèané ji
s napìtím oèekávají, a se projeví v celé své kráse a zaènou houfnì chodit do
pøírody na vycházky. Bohuel je vak stále mnoho lidí bez citu k pøírodì i ohledu
k cizímu majetku. Takový èlovìk v lese láme vìtve stromù èi keøù bez ohledu
na následný stav a nezøídka i nenahraditelné kody.
Rovnì je smutný pohled na stále se tvoøící èerné skládky v okolí obce, pøestoe mají obèané monost ukládat odpad do velkoobjemových kontejnerù.
Tyto skuteènosti by nemìly být pøehlíeny a v tomto smìru je tøeba lidi vychovávat. Nemùeme pøece nechat pøírodu devastovat, a tím se vlastnì zbavovat její
krásy. Je tady nejen jako ivotní potøeba, ale i k naemu potìení.
Frantiek Franc

Vzpomínka

Vážení spoluobčané,

Dne 7. bøezna 1850 se v Hodonínì
v rodinì panského koèího narodil T. G.
Masaryk. První kontakt se vzdìláním uèinil v Hodonínì v èesko-nìmecké dvojtøídce. V Masarykovì dìtství lze najít koøeny
celoivotního hlubokého náboenského
citu. V Lipsku poznal Amerièanku a pozdìjí svoji manelku Charlottu Garrigueovou. Dne 14. 11. 1918 mu byl svìøen prezidentský úøad a této pocty se doèkal jetì tøikrát.
Ke 150. výroèí narození T. G. Masaryka
byla 7. bøezna 2000 v Brnì na Komenského námìstí odhalena jeho socha.
Frantiek Kratochvíl

pøílohou tohoto èísla Ostopovického zpravodaje, kterou dostanete v nejblií dobì, bude
informaèní brourka se seznamem podnikatelù v naí obci. O svém zámìru vydat tento
seznam jsme vás informovali v minulém èísle Zpravodaje, kde jsme uvedli také pohnutky,
které nás k tomu vedly. V èasopise byl také anketní lístek pro podnikatele a ivnostníky.
Mnozí obèané se jistì ptají, proè nevycházíme z informací od obecního úøadu, protoe se
domnívají, e na obecním úøadì jsou vichni podnikatelé nahláeni  není tomu tak, obecní
úøad o podnikatelích a ivnostnících v obci pøehled nemá, a i kdyby mìl, bez souhlasu
jednotlivých podnikatelù by nebylo moné tyto informace zveøejnit.
I kdy seznam nepovaujeme zdaleka za úplný (odhadujeme, e anketní lístek odevzdala
asi 1/3 vech podnikatelù a ivnostníkù v obci), rozhodli jsme se jej zveøejnit, ani bychom
podnikali dalí kroky. Není v silách redakce èasopisu osobnì navtívit ani obtelefonovat
vechny firmy, které by pøipadaly v úvahu, a dotázat se na pøísluné informace.
Pokud by se v budoucnu sely dalí pøíspìvky v poètu, který by naplnil alespoò jeden list,
vydáme jako pøílohu Zpravodaje doplnìk seznamu  nabízíme tedy monost prùbìnì odevzdávat redakci obecního èasopisu dalí informace.
Redakèní rada

v

v

v

Ještě událost
v naší obci
V posledních letech jsem známým v obci
dával èasopis Zpravodaj z Konfederace
politických vìzòù s blahopøáním k velikonoèním a vánoèním svátkùm. Loni se stalo, e na ústøedí KPV v Brnì byla nevyplacenì zaslána tøi èísla èasopisu, do nich
byly vepsány urálivé poznámky na adresu politických vìzòù (výrazy faistický, zlodìji, zloèinci, agenti CIA a dalí hrubá slova). Je moné, e se v naí vesnici nachází takovýto obèan?
Frantiek Kratochvíl, èlen KPV, ÈSNS,
Masarykovy spoleènosti, ÈSOL
v

v

v

Oznámení
Okresní øeditelství Policie Èeské republiky
oznamuje, e od 31. ledna 2000 dolo
k pøemístìní agendy cestovních dokladù,
evidence obyvatel a agendy obèanských
prùkazù do budovy Okresního úøadu
Brno-venkov na Moravském námìstí è. 6,
Brno.
v

v

v

v

v

v

Zpráva o činnosti místní knihovny
Okresní knihovna se sídlem v idlochovicích pravidelnì zásobuje nai knihovnu novými knihami  v loòském roce nám dodala knihy za 22 000 Kè. Pravidelnì nám chodí èasopisy Zahrádkáø, Veèery pod lampou, ABC a Ètyølístek  ty loni stály 3 165 Kè. Do knihovny dochází
150 ètenáøù, z toho 40 dìtí, loni si vypùjèili celkem 7 493 knih.
ádám ètenáøe, kteøí jetì nezaplatili ètenáøský poplatek na letoní rok (20 Kè pro dospìlé,
10 Kè pro mláde do 14 let), aby pøili vrátit pøeètené knihy a zaplatit tento poplatek.
Knihovna je otevøena kadý pátek od 14 do 18 hodin.
M. Èervená, knihovnice
v

v

v

Očkování
Okresní hygienická stanice Brno-venkov,
Gorkého 6, Brno  ordinace pro oèkování
poskytuje oèkování proti klíovému zánìtu
mozku, virové hepatitidì typu A a typu B,
meningokokovému zánìtu mozkových blan
a v podzimních mìsících také proti chøipce.
Oèkujeme fyzické i právnické osoby. O oèkování malých dìtí se vdy nejdøíve poraïte
s jeho oetøujícím lékaøem.
Ordinaèní hodiny:
støeda a ètvrtek 12.0014.30 hod.
Tyto termíny platí do 13. dubna 2000 (v jiných termínech oèkujeme pouze na základì
pøedchozí telefonické domluvy). Blií informace vám rádi poskytneme na tel. è. 05/
41213684.

Hřiště
Ji nìkolik let slouí naim dìtem høitì
Na Rybníèku. Na toto høitì byly vynaloeny nemalé finanèní prostøedky, aby si
nae dìti mìly kde hrát. Pøesto se najdou
tací, kteøí tento ná spoleèný majetek nièí.
Kadý z tìchto vandalù by si mìl uvìdomit, e høitì bylo postaveno pro nìkolik
generací a mìlo by být ozdobou obce.
Vìøím, e si to tito lidé uvìdomí a pøestanou tento majetek nièit!
Frantiek Franc
v

v

v

Omluva
V prùbìhu technického zpracování minulého èísla zpravodaje byla z èlánku Ing.
Hany Vlachové Cena vodného a stoèného  zúètovací období od 1. 10. 1999 do
30. 9. 2000 omylem vyputìna vìta Stoèné se v naí obci døíve neplatilo a zaèíná
se platit od 1. ledna 1999, proto se nová
cena stoèného pouije od tohoto data.
Redakce Ostopovického zpravodaje se
omlouvá autorce èlánku i ètenáøùm.

Změny zákona o státní sociální podpoře a zákonů, podle kterých se
vyplácejí další zvláštní sociální dávky
S úèinností od 1. 4. 2000 dojde ke zmìnám zákona è. 117/1995 Sb. o státní sociální
podpoøe (u dávek sociální pøíplatek a pøíspìvek na bydlení), zákona è. 75/1997 Sb.
o sociálním pøíspìvku k vyrovnání zvýení cen tepelné energie a zákona
è. 132/1997 Sb. o sociálním pøíspìvku k vyrovnání zvýení nájemného:
Období od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2000, na které jsou pøiznány dávky státní sociální podpory
sociální pøíplatek a pøíspìvek na bydlení, se prodluuje a do 30. 6. 2000. Osoby,
kterým jsou od 1. 4. 1999 jmenované dávky vypláceny nebo si novì o tyto dávky od 1. 4.
2000 poádají, nebudou k ádostem dokládat výi pøíjmù za 1. ètvrtletí roku 2000, jeliko
nárok na uvedené dávky v období od 1. 4. 2000 do 30. 6. 2000 se výjimeènì stanoví
podle pøíjmu vech spoleènì posuzovaných osob za 4. ètvrtletí roku 1999 (tak jako
v 1. ètvrtletí roku 2000  tedy nárok na výe jmenované dávky v dobì od 1. 1. 2000 do
30. 6. 2000 se posuzuje podle stejného rozhodného pøíjmu). Nové ádosti o sociální
pøíplatek a pøíspìvek na bydlení se podávají na období a od 1. 7. 2000 spolu
s rozhodnými pøíjmy za 2. ètvrtletí 2000.
Na období od 1. 4. do 30. 6. 2000 se podávají pouze ádosti o sociální pøíspìvek
k vyrovnání zvýení cen tepelné energie (tato dávka náleí nejdéle do 30. 6. 2000)
a ádosti o sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýení nájemného (tato dávka náleí nejdéle
do 31. 12. 2000)  k ádostem se rovnì dokládají pøíjmy za 4. ètvrtletí 1999.
Ostatní podmínky pro adatele o dávky SSP se nemìní. Pøedevím jde o povinnost
oprávnìné osoby písemnì ohlásit pøíslunému okresnímu úøadu do osmi dnù zmìny ve
skuteènostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výi a výplatu.
Blií informace lze získat pøímo na kontaktních místech referátu státní sociální podpory.

