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ZDARMA

Radnice informuje

Obecní zastupitelstvo přeje
všem spoluobčanům příjemné
prožití svátků vánočních, dětem
bohatou nadílku a hodně štěstí,
zdraví a dobré pohody do
nadcházejícího nového roku,
jímž bude začínat i další
tisíciletí. Přejme si, aby byl
příznivý i pro naši obec.
v

v

v

OBECNÍ ÚØAD OSTOPOVICE
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

VÁNOÈNÍ KONCERT
PÌVECKÉHO SBORU VUT V BRNÌ

VOX IUVENALIS
DIRIGENT JAN OCETEK
PROGRAM:
ÈESKÉ VÁNOÈNÍ PÍSNÌ A KOLEDY
KONCERT SE KONÁ DNE
22. 12. 2000 V 19 HODIN
V MÍSTNÍ SOKOLOVNÌ

VSTUPENKY JSOU K DOSTÁNÍ
NA OBECNÍM ÚØADÌ A NA MÍSTÌ
PØED KONCERTEM

 V listopadu byla dopracována urbanistická studie rozvojové obytné lokality Padìlky za
humny. O zadání studie jsme Vás ji informovali v minulém èísle naeho Zpravodaje.
Studie je k nahlédnutí na obecním úøadì.
 Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 4. øíjna 2000 odsouhlasilo vyhláení stavební
uzávìry v k. ú. Ostopovice do doby doøeení dostateèného zásobování obce pitnou vodou.
O zahájení øízení v této vìci byl poádán Stavební úøad Støelice. Uzávìra bude mít svá
pøesná vymezení.
 K tomuto kroku se èlenové zastupitelstva rozhodli z dùvodu zamezení opakování situace z letních mìsícù tohoto roku, kdy pøi nadmìrných odbìrech z vodovodní sítì docházelo v nìkterých èástech obce k pøeruování dodávky vody. Dalím neménì dùleitým
dùvodem bylo výrazné sníení vydatnosti vrtu u Starého Lískovce. Roziøování obytné
zástavby za souèasného stavu by vedlo ke zhorování situace v zásobování vodou.
 Z nutnosti vyøeit vzniklou situaci v zásobení obce vodou bylo zadáno vypracování studie firmì Aquatis. Po vyhodnocení pøedloených variant byla vybrána varianta s obnovením vlastního zdroje obce, vybudováním vodojemu s nezbytným výtlaèným a zásobovacím potrubím. Toto øeení bude vyadovat investice pøiblinì 10 milionù Kè.
V nejbliím období je nutné zajistit projektovou dokumentaci, potøebné doklady
k vodoprávnímu øízení a v neposlední øadì finanèní prostøedky. V zájmu obce je co
nejrychlejí vyøeení situace, aby zásobování pitnou vodou bylo v poøádku a rozvoj
mohl pokraèovat.
 Z výe uvedeného je zøejmé, e titulek èlánku z bøeznového Zpravodaje tohoto roku Problémy s vodou jsou (snad) za námi byl pouhým a nesplnìným pøáním nejen jeho autora.
Problémy opìt nastaly, i kdy jiného charakteru. Snad se nám je podaøí vyøeit ji definitivnì.
 SBD Réna Ivanèice poádalo obec o vyøeení vlastnických vztahù k pozemkùm pod
bytovými domy na ulicích Nová 1, Na Rybníèku 28, Na Rybníèku 1117, Branky 3235.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vypoøádání prodejem. V souèasné dobì probíhá
30denní lhùta zveøejnìní zámìru o prodeji pozemkù.
 Nae obec podala ádost u Pozemkového fondu ÈR o bezúplatný pøevod zemìdìlského pozemku PK 104 v naem katastrálním území do majetku obce. Pozemek leí
v území urèeném k zástavbì. Jeho pøípadným prodejem by bylo moné získat finance
do rozpoètu.
 OÚ uspoøádal 1. 12. t.r. informativní schùzku pro úèastníky televizního kabelového
rozvodu (TKR). Úèastníci byli svoláni pøedevím za úèelem podání informací o pøípadných monostech rozíøení programové nabídky. S monostmi seznámil pøítomné v sále
sokolovny ing. Novák, jednatel firmy 3C, spol. s r.o., která provozuje ná TKR. Po delí
diskusi bylo pøítomnými odsouhlaseno následující øeení: Do programového spektra
místo RTL bude bìhem pøítího roku novì zaøazen program MAX 1. Tento program je
nauèný (s nabídkou se lze seznámit napø. v TV magazínu), je vysílán v èeském jazyce
a je programem, za který se platí mìsíèní poplatek 16, Kè na kadou pøípojku.
K zavedení MAX 1 je nutné poøídit dekodér v hodnotì pøiblinì 50 tis. Kè.
Co to znamená pro majitele kabelové pøípojky? Zmìní se výe poplatku za TKR. Dosud
jsme zaplatili mìsíènì 20, Kè. V roce 2001 bude struktura poplatku vypadat následovnì:
20, Kè  bìný provoz, opravy (platilo se doposud)
20, Kè  na zakoupení dekodéru + nárùst cen (napø. za autorská práva)
16, Kè  poplatek za MAX 1
Celkem 56, Kè mìsíènì na jednu kabelovou pøípojku, roènì tedy zaplatíme 680, Kè.
Na schùzce bylo pøítomnými navreno, aby vzhledem k nárùstu roèní platby za TKR
byla tato rozdìlena a platba probìhla ve dvou pùlroèních splátkách po 340, Kè.
Vzhledem k malé úèasti na svolané schùzi zveøejòujeme tuto informaci ve Zpravodaji.
 Upozoròujeme obèany, e 27. prosince 2000 budou zrueny úøední hodiny na obecním
úøadì. Posledním úøedním dnem v tomto roce bude støeda 20. prosince.
(pokraèování na str. 2)

Milí přátelé,

Radnice informuje

èas Vánoc je snad jediným obdobím roku,
které není ádnému èlovìku lhostejné. Kadý z nás chce zakusit nìco pìkného, krásného, více lásky, pochopení, nìjaký dùkaz,
e na tomto svìtì není zbyteèný. Kadý
z nás chce pocítit, e je milován. Proè se
lidé snaí projevit lásku právì v této dobì?
I kdy tento èas slaví i lidé nevìøící, pøesto
vichni víme, e základ tohoto svátku v jeho
plnosti je v køesanství. Køesané vìøí, e
Bùh  Jeí  pøiel na tento svìt jako dar,
aby s lidmi sdílel jejich ivot, radost i utrpení
a ukazoval jim cestu k radosti trvalé. My
vichni mùeme v náznaku dárkù a spoleèenství lásky v jeho díle pokraèovat.
Projevila se Boí dobrota, která pøináí spásu. Tento projev Boí lásky nenael
v tehdejím svìtì pochopení, podobnì jako
dnes mnozí lidé nemají v srdci místa pro pomoc, soucit, pochopení a jejich lhostejnost
a nezájem odsunuje Boí dar a lidi potøebné
za hranice svého srdce. Ten, který pøiel
pøed dvìma tisíci lety, promlouvá
i k dnenímu èlovìku: Cokoli jste uèinili pro
jednoho z nejmeních, potøebných, pro mì
jste uèinili. A dále: Co chcete, aby lidé èinili vám, to vechno èiòte také vy jim.
Moná, e plnìní tìchto pravidel ztìuje to,
e èlovìk ztratil ze svého ivota pravý cíl.
Co oèekávám, co je podstatné, proè jsem
na svìtì, k èemu nebo ke komu mám dospìt? Stále více se ukazuje, e èlovìk ztrácí smysl pro rozliování mezi dobrem
a zlem, mezi zlem a dobrem vìtím èi mením. Èlovìk, který nedokáe rozliovat
a nemá správný cíl, je lhostejný a neteèný.
Jak na tom jsme, moná trochu naznaèila
volební úèast. Vánoce jsou dobou, která nás
mùe posunout ve vem dùleitém a podstatném dál. Pøedevím v tom, e se èlovìk
stává lidtìjím. e má pro bliního èas, e
má s druhým soucit, trpìlivost, e má v sobì
ochotu pomoci, i kdy ze svého zdánlivì
nìco ztratí, e odpustí a snaí se druhé pochopit. A to jistì nelze, kdy èlovìk nezná
vlastní hodnotu a nechápe sám sebe. Obnova naeho srdce je základem, abychom
ukázali cestu jiným. Èas vánoèní je èasem
milosti  obdarování. Projevila se Boí dobrota, která v nás má pokraèovat. Nechme
se prostoupit tímto obdarováním, abychom
mohli obdarovat nae blízké a bliní
a s radostí mohli slavit svátky vánoèní. Vem
ostopovickým obèanùm pøeji poehnané
Vánoce.
Otec Jan Kováø, faráø v troubské farnosti

(pokraèování ze str. 1)

v

v

 Podle zákona è. 158/1999 Sb. bude na celém území Èeské republiky provedeno sèítání lidu, domù a bytù k 1. bøeznu 2001. Sèítání podle § 16 zákona 158/1999 Sb. organizuje, øídí a koordinuje Èeský statistický úøad, který pøípravu a provedení zabezpeèuje
ve spolupráci s obcemi, okresními úøady a dalími orgány státní správy. Seznam sèítacích obvodù, jména sèítacích komisaøù a revizorù zveøejní obec v místì zpùsobem
obvyklým nejpozdìji do 15. února 2001. Sèítací tiskopisy budou vem doruèeny komisaøem, který poskytne informace k vyplòování tiskopisù a pøi dalí návtìvì tiskopis
opìt vyzvedne. Z § 6 tohoto zákona vyplývá povinnost poskytnout poadované údaje.
Nesplnìní této povinnosti je zákonem kvalifikováno jako pøestupek.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
v v

Dědictví po naších předcích
Ve vsi, pøímo pøed vchodem do kaple
stojí køí zhotovený pøi dostavování kaple roku 1893 Frantikem a Marií Horákovými. Køí stojí také na Lípové ulici pøed
zdravotním støediskem. Na ulici Boeny
Nìmcové se v nedávné dobì pøestìhoval køí zøízený nákladem obce Wostopovické v roce 1832. Stával na protìjí
stranì, kde je dnes autobusová zastávka. Opodál na rozcestí do Starého Lískovce a Moravan je pomník 25 padlých
vojínù z 1. svìtové války a pamìtní deska se esti jmény naich spoluobèanù,
kteøí se nedoili 8. kvìtna 1945. Za obcí
u silnice smìrem na Moravany se nachází køí zhotovený rodinou Putnovou.
A do roku 1948 se k nìmu konávalo
z obce procesí za odvrácení ivelních pohrom. Za nedokonèeným dálnièním mostem se do roku 1949 nacházel pøes
3 metry vysoký døevìný køí. Na jeho
místì nyní stojí kamenný od rodiny Lébartovy. I sem chodívalo z obce procesí.
Za ulicí Krátkou stojí køí u odboèky do
ele. Pøímo na bøehu rybníka v eli
stojí také jeden. U silnice smìrem ke
Støelicím je køí z roku 1946 od Frantika
a Marie Horákových z èísla 14. Kolem
nìj chodíval pohøební prùvod se zesnulým do farního kostela v Troubsku. Zde
byla poslední zastávka z domu smutku

v

Obecní zastupitelstvo Ostopovice
zve všechny milovníky
dobré zábavy
na svůj již

6. SPOLEČENSKÝ
PLES
který se bude konat
v sobotu dne 27. ledna 2001
v naší sokolovně
Začátek ve 20 hodin
Občerstvení Předtančení Tombola

v

Zpracování mapek a grafù: Petr Dubjak
2

jako rozlouèení se vsí. Témìø naproti stojí pomník pana Sojky, kterého na poli pøi
skládání snopù obilí do mandele zabil
blesk pøi jednom zahømìní v roce 1928.
V bývalém mlýnì u dálnice na Prahu se
do roku 1975 na zahradì nacházela metr
vysoká soka Pany Marie Lurdské. Sem
se chodíval modlit pán ze starého Lískovce za uzdravení své tìce nemocné
dcery. Ta se uzdravila a on nadále kadodennì navtìvoval toto místo. Soka
je nyní uskladnìna v budovì mlýna. Soka svatého Antoníèka byla také ve výklenku v domì Bartákových na ulici Boeny Nìmcové.
Frantiek Kratochvíl
v v

v

Místa v obci a okolí
V dalím pokraèování cyklu se poohlédneme i po okolí naí obce a pokusíme
se odhalit mnohdy zapomenuté skuteènosti, zajímavosti a snad i tajemství rùzných stavebních a pøírodních objektù
a lokalit.
V první èásti v návaznosti na èlánek pana
Kratochvíla postupnì popíeme a zobrazíme køíky a pomníky.
(du)

Délka zimních a letních dnů
Uvedené grafy znázoròují, jak se posouvá
východ a západ slunce v dobì zimního
a letního slunovratu. Vedle názorného pøehledu si tak lze ujasnit na zimním slunovratu jednu známou, ale pro mnohé a
podivnou pranostiku, e Lucie noci upije,
ale dne nepøidá. Svátek sv. Lucie pøipadá
na 13. prosince, ale zøejmì nesrovnalostmi mezi èasem astronomickým a pozemským nastal tento stav podle údajù o východu a západu slunce v denním tisku a
17. prosince, kdy skuteènì (jak ukazuje
graf) západ slunce byl oproti pøedcházejícímu dni o 1 minutu pozdìji, ale následující východ slunce 18. prosince byl rovnì
o 1 minutu opodìn. Tak se naplnila zmí-

nìná pranostika, která zøejmì v dobì svého vzniku vycházela na toho 13. prosince.
Graf dále ukazuje, e na 21. prosince pøipadá nejkratí den v trvání 8 hodin
a 4 minuty.
Graf letního slunovratu nám rovnì dobøe
znázoròuje èasový posun východu a západu slunce. K tomuto obratu neznám
ádnou pranostiku, a tak jen zvýrazním,
e letos pøipadl nejdelí den na 20. èervna, od východu po západ slunce trval celkem 16 hodin a 23 minuty. Rozdíl mezi
nejkratím a nejdelím dnem byl tedy
v naí zemìpisné íøce celkem 8 hodin
19 minut.
J. Trávníèek

Výsledky voleb do zastupitelstva
kraje v naší obci konaných
12. 11. 2000

Zájezd důchodců

Strana
Poèet hlasù
%
Ètyøkoalice
197
45
ODS
91
21
ÈSSD
53
12
KSÈM
38
9
Nestraníci pro Moravu
19
4
Koalice ÈSNS-Nezávislí
12
3
Moravská koalice
9
2
Republikáni M. Sládka
8
2
Strana zelených
5
1
Strana konzervativní smlouvy 2
0,5
Strana za ivotní jistoty
1
0,5
ÈSDH
0
0
Koalice PB-KAN
0
0
Úèast volièù:
439 z celkového poètu 1061 = 41 %.
Vypracovala dne 13. 11. 2000 zapisovatelka volební okrskové komise Ing. Radka
vihálková

Ve dnech 30. 8. a 2. 9. 2000 byli nai
senioøi na zájezdì v zahranièí  navtívili Vysoké Tatry. Pro veobecnou spokojenost s loòským výletem do slovenských hor jeli tam i letos. Poèasí sice
nevylo tak jako pøi první návtìvì, pøesto se zájezd líbil a trocha té horské
nepohody nikomu nevadila. Stejnì jako
loni byly vycházky rùzné nároènosti,
podle schopností jednotlivých úèastníkù. Ve pøipravil pøedseda klubu dùchodcù p. J. Grexa. Jako tamìjí rodák
a znalec hor pøipravil celý program
a zajistil i vhodné ubytování. Pøi cestì
tam byla zastávky na zámku Bojnice
a v Nemecké,
pøi
cestì
zpìt
v Liptovském Mikulái. Výlet se úèastníkùm líbil a jsou v napìtí, zda se bude
nìco takového opakovat i v dalích letech.
J. Trávníèek
3

Následující èlánek, který vyel ve
Støelickém zpravodaji è. 11/2000,
zveøejòujeme se souhlasem redakèní
rady Støelického zpravodaje. Jedná
se o mlýn za dálnicí na Prahu, døíve
známý jako Palánkùv nebo Lanèíkùv.

OSTOPOVSKÝ MLÝN
jak ho neznáme
Pøedstavuje svého druhu památník
technického pokroku v èeskoslovenském mlynáøství a rozvoje vodní energetiky. Mlynáø Palánek el s dobou
a pochopil význam moderních pohonných strojù  turbín  pro zvýení výkonu a produkce v oboru. Jako první toti
v èeských zemích a druhý v tehdejím
mocnáøství si objednal u tehdy prvního
monopolního výrobce tìchto strojù na
svìtì nový vynález  Kaplanovu turbínu. V té dobì nebyla zdaleka samozøejmostí a tìce si probojovávala své
místo v hydroenergetice. Zhotovitelem
díla byla brnìnská ocelárna a slévárna
edé litiny Ignáce Storka (dnes MERAL, a.s.). Tato firma jako jediná nejenom u nás, ale i v celé Evropì se nebála jít s Kaplanem do výzkumného
a výrobního neznáma. Realizovala jeho
výzkumnou laboratoø na brnìnské technice a také odzkouela a vylila první
prototyp turbíny tohoto druhu pro rakouskou textilku ve mìsteèku Velm.
Druhou zakázkou této firmy byla právì
realizace na ostopovickém mlýnì mlynáøe Palánka.
Turbína s oznaèením KT 38 byla postavena pro spád 5 m s prùmìrem
obìného kola 150 mm. Dosahovala
1800 ot/min. s garantovanou úèinností
75% pøi prùtoku 0,036 m 3/sek. Tato vysoká úèinnost na svou dobu byla dosahována regulací obìného a rozvádìcího kola. Turbína dosahovala maximálního výkonu 1,8 koòské síly co èinní
1 kW. Stroj byl uveden do provozu ji
po vzniku nového státu  23. øíjna 1919.
V èeskoslovenském mlynáøství se Kaplanova turbína obdobného typu uplatnila jetì jedenkrát a to na mlýnì pana
F. Gráfa ve znojemských Nicmanicích
v letech 19221923. Obì turbíny slouily svým provozovatelùm po øadu let
a ukázaly cestu k inovacím vodního pohonu v naem mlynáøství.
Zpracováno podle záznamù:
Dr. J. E. Jaroe z Bílovic, bývalého pracovníka Technického muzea Brno, obor
- vodní stroje
a Ing. Josefa Schwarze: Pùl století provozu Kaplanových turbín v jihomoravské energetice.
v v

v

Upozornění
Pøipomínáme vem obèanùm termíny
splatnosti místních poplatkù za psa a kabelovou televizi: od 1. 1. do 31. 3. 2001

Nabídka služeb Poštovní spořitelny
Èeská pota, státní podnik, vám nabízí
mimo klasických potovních slueb i produkty Potovní spoøitelny. Výhodou tìchto
produktù je, e vekeré manipulace mùe
klient provádìt na vech potách v ÈR.
Potovní spoøitelna je od èervna letoního
roku souèástí ÈSOB, a. s., která je
v souèasné dobì jednou z nejvìtích bank
ve støední a východní Evropì, její prioritou je spokojenost klientù a bezpeèí i výhodnost jejich vkladù.
Potovní spoøitelna má kolem tøí milionù
klientù. Zájem obèanù je motivován nejèastìji dostupností finanèních prostøedkù
a moností jednoduché manipulace s nimi.
Vechny vklady jsou pojitìny.
Jedním z nabízených produktù jsou tøi druhy vkladních kníek Potovní spoøitelny.
Vkladní kníka dìtská je urèena pro dìti
od 0 do 18 rokù. Z této vkladní kníky nelze vybírat do dosaení plnoletosti. Je výhodnìji úroèena roèní úrokovou sazbou
a prémiovou poèetní sazbou, která je dána
poètem celých rokù od zaloení vkladní
kníky do 18 let vìku dítìte.
S vkladní kníkou na jméno je mono manipulovat na vech potách v ÈR.
Vkladní kníka místní je urèena obèanùm,
kteøí chtìjí provádìt vklady a výplaty na
nejbliím obchodním místì. S touto
vkladní kníkou lze manipulovat pouze
tam, kde byla zaloena.
Ve vkladní kníce a vkladní kníce místní
mohou být uvedeni dva vkladatelé, kteøí

mohou s vkladní kníkou manipulovat.
Výbìr z tìchto vkladních kníek mùe být
proveden pouze na základì pøedloení
prùkazu totonosti jednoho z uvedených
vkladatelù.
Z dalích slueb dostupných na vech
potách je postiro (postirový úèet)  úèet
vhodný pro rodinné hospodaøení. Na tento úèet si mùe klient nechat zasílat mzdu,
dùchod, popø. jiné pøíjmy. Z úètu lze pohodlnì hradit bezhotovostnì pravidelné mìsíèní platby, napø. inkaso, telefonní poplatky, pøedplatné tisku apod.
K PÚ jsou automaticky vydávány maxkarty, jimi lze vybírat a vkládat prostøedky na úèet, provádìt pøíkazy k pøevodu
apod. Tyto maxkarty mùe klient pouít
i k placení v obchodech, k výbìrùm
z bankomatù v ÈR i v zahranièí. Majitel
úètu mùe zmocnit a 3 dalí disponující
osoby. Mùe zaádat o vydání domácích
i mezinárodních platebních karet a zaloit
výhodnìji úroèený spoøicí úèet nebo termínovaný vklad.
Pro firmy a podnikající fyzické osoby je
urèen bìný úèet  postkonto. Podmínky
jsou obdobné jako u postirového úètu.
Podobný úèet lze zaloit i pro mladé lidi
ve vìku 1518 let  tzv. junior úèet.
K tomuto úètu je automaticky vydána platební karta Cirrus Maestro Junior mezinárodní, na poádání i výplatní eky.
K uvedeným úètùm je moné zøídit moderní sluby  phone banking, home banking,
4

GSM banking (ovìøování zùstatkù a zøízení pøíkazù, pøevodù apod. telefonem, mobilním telefonem èi poèítaèem s Internetem).
Blií informace o tìchto a dalích produktech Potovní spoøitelny naleznete
v podmínkách pro jednotlivé druhy produktù, které vám ochotnì vydá vae nejblií
pota. Pracovníci jsou pøipraveni vám ve
vaem rozhodování poradit a ji nyní se
tìí na vai návtìvu.
Ing. Vlastislav Göth,
øeditel Obvodu Brno

STAVEBNICTVÍ

MARTIN ŽOUŽELKA
HYBEŠOVA 70, TETČICE
Tel.: 0502/410037
Mobil: 0603/152590
Provádíme všechny typy rekonstrukcí
a stavebních úprav i formou na klíč.
ã Řešení nejrůznějších i
komplikovaných úprav
ã Přestavba koupelen, kuchyní
a veškeré práce s tím spojené
ã Veškeré stavební práce, nátěry
ã Obklady, dlažby
ã Izolace teplovodních potrubí,
vodoinstalace
ã Sádrokartony, interiérové úpravy
ã Venkovní úpravy, oplocování
pozemků, zámečnické práce
ã Odvoz odpadů
Dodávky veškerého materiálu
a spotřebičů s montáží za 5% DPH.

Z receptáře paní Miluše
Oøechové chøupinky
10 dkg mletého cukru, 10 dkg polohrubé mouky, 15 dkg oøechù nebo mandlí
(celá jádra), 4 bílky.
Ve smícháme dohromady a dáme
péci do vymazané a moukou vysypané formy na srnèí høbet. Upeèeme do
rùova. Jetì teplé krájíme na tenké
plátky (asi 1-2 mm silné), které naskládáme na plech a dosuíme. Je to peèivo netradièní, ale velice dobré.
Zámecká bílá paní
60 dkg vepøové kýty, 8 dkg másla,
12 dkg lehaèky, sùl, pepø, 4 dkg hladké mouky, 8 dkg sekaných mandlí,
1/2 dl rumu, 8 dkg oleje, 1 dkg hoøèice, jablkový kompot na ozdobu.
Z masa nakrájíme plátky, naklepeme,
osolíme, opepøíme a potøeme hoøèicí.
Druhou stranu omouèíme a zvolna
opékáme do mìkka. Tuk slijeme, pøidáme máslo, lehaèku, necháme pøejít
var. Odstavíme a pøidáme rum. Upravíme na talíø, polijeme ávou a posypeme mandlemi. Pøíloha hranolky
a jablkový kompot.
Na závìr naeho cyklu Z receptáøe
paní Milue chceme podìkovat paní
Milui mídkové z Branek, vyhláené kuchaøce a autorce vech uvedených receptù.
Redakce OZ

Svatební jubilea
V záøí oslavili zlatou svatbu manelé
Ladislav a Vlasta Frantovi a manelé
Karel a Marie Buèkovi dovrili 60 let souití, a tím dosáhli vzácné svatby diamantové.
Jubilantùm srdeènì blahopøejeme.
Redakce OZ

Pošta nabízí služby našim občanům
Poprvé od vzniku osady, pozdìji vesnice
Ostopovice, byla 1. 10. 2000 zahájena èinnost poty Ostopovice s PSÈ 664 49. Byla
zøízena za velké pomoci a pochopení místního obecního úøadu a vedení Èeské poty, státního podniku, obvodu Brno.
V èlánku, kterým oslovuje nae obèany
pan øeditel Göth, je nabídka potovních
slueb, které v minulém období nebylo
moné v takovém rozsahu realizovat.
Dnes tuto monost obèané mají, je tedy
v jejich zájmu, aby výe uvedené nabídky
vyuívali.
Oznamujeme občanům,
že v prodejně
GRAN CHOVATELSKÉ POTŘEBY
je nově otevřena

FOTOSBĚRNA FUJI
Možnost vyvolání filmů a zhotovení
fotografií do 48 hodin.
Cena 1 fotografie 9 x 13 cm 2,90 Kč.
Věrností získáte body, za které
dostanete zdarma film, fotoalbum,
popř. až fotoaparát.
v v

Doruèovatelky Marcela Liptáková a Ivana
Bládková doruèují dennì zásilky v celé
obci. Dopoledne i odpoledne v úøedních
hodinách pro veøejnost mají obèané monost podat témìø vechny druhy penìních i listovních zásilek. Dále nabízíme
k prodeji mimo známky také kolky, dopisní soupravy, korespondenèní lístky, PSÈ
Brna i celé republiky, pøání, pohlednice
blahopøejné i vánoèní, obaly na balíky,
speciální protinárazové obálky, kalendáøe
i telefonní karty.
Protoe koncem roku nastává èas ztiení,
otevøení srdcí a konání dobrých skutkù,
lze pøispìt i zakoupením pohlednice konta
Bariéry na výstavbu bezbariérových kol
v Èeské republice a pokud by u vás na
poslední chvíli chybìl pod stromeèkem pro
nìkoho dárek, na naí potì mùete zaloit vkladní kníku, postirový úèet, spoøení s likou a zakoupit i losy v dárkovém
balení.
S pøáním hezkých chvil a rozzáøených oèí
dìtí pro èas vánoèní i dny vední se tìíme na vai návtìvu na naí potì.
Marie Kubová
v

Potoky v okolí Ostopovic
Katastrálním územím naí obce protékají dva
vìtí potoky, a to Augperský (podle nìkterých map Troubský) potok a potok Leskava.
Augperský potok protéká jihozápadnì od
naí obce. Jeho název pøipomíná rod Haugsperkù z Fanalu, kteøí vlastnili rosické panství a troubský statek od roku 1684 a do
roku 1731.
Augperský potok pramení severozápadnì
od naí obce a tvoøí se ze dvou pramenù
v katastru ebìtínském a v areálu Masarykova okruhu Velké ceny ÈR u Kývalky.
Levostranný pramen vyvìrá v lokalitì zvané
Pod Habry v místech nynìjí èásti tribuny D
Masarykova okruhu, kde byl pùvodnì malý
rybníèek nazývaný Èernovský. Tento pramen
Augperského potoka protéká údolím ipských luk, kde se ve spodní èásti stéká

Koutek pro děti
Pøipravila Radka vihálková

s pravostranným pramenem. Ten vyvìrá
v místì zvaném Vanecká, asi 1 km východnì od Kývalky. Pravostranný pramen protéká mením údolím, které tvoøí hranici okresù
Brna mìsta a Brna venkova. Po soutoku
obou pramenù pokraèuje tok potoka do popùvských rybníkù a protéká èástí obce Troubsko-Veselka a k veselskému rybníku, který
je v souèasné dobì zavezen. Dalí trasa potoka vede k zámeckému parku v Troubsku,
kde se stéká s Popùvským potokem,
v nìkterých mapách té zvaným Troubský
nebo také Bukovanský potok. Tento potok
pramení jinì od Kývalky v lokalitì, kde stávala tvrz Bukovany, zaniklá v 16. století.
Po soutoku Augperského a Popùvského
potoka protéká tok pod spoleèným názvem
(dle katastrální mapy) Augperský potok hlavní èástí obce Troubsko a poli pøitéká
k Podskalnímu mlýnu. Od Podskalního mlýna pokraèuje jeho tok k lesní bainì Cigánka, kde se od pravé strany stéká se Støelickým potokem. Následnì protíná silnici Støelice-Oøechov, kde se jetì stéká s pøítokem
z Nebovid, a údolím Zabitého lebu teèe
smìrem k Anenskému mlýnu, kde se vlévá
do øíèky Bobrava. (Z koneèné zastávky autobusu è. 48 v Ostopovicích vede k Anenskému
mlýnu lutá turistická znaèka  vzdálenost od
východiska k Anenskému mlýnu je 4,5 km.)
O Leskavì se více dozvíte v pøítím èísle
Zpravodaje.
Frantiek Franc
Zajímá vás, kam se vlévá Bobrava a Leskava? Pokuste se to zjistit na mapì a odpovìï vhoïte do 1. ledna 2001 do schránky na Obecním úøadì Ostopovice. Tøi vylosované øeitele odmìníme malou pozorností.
Redakce OZ
v v v
Øeení z minulého èísla:
Ètverce ve ètvercích: 40 ètvercù
Houbový rébus: klouzek, kozák, køemeòák,
bedla, høib, muchomùrka, ampion
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Country U Tří bříz
Konec prázdnin, zaèátek nového kolního
roku, to je zmìna nejenom pro koláky,
ale i pro rodièe a dospìláky.
Proto se i letos po loòském úspìném
country odpoledni konal dalí roèník Country u Tøí bøíz, který má jetì prázdninový
nádech.
Akce byla obohacena o spoustu atrakcí,
které si mohly dìti vyzkouet a za úspìnost soutìe obdrely drobnou hraèku.
Vdy který kluk by si nechtìl vystøelit ze
vzduchovky a která holka by se nechtìla
projet na opravdovém koni. Nìkteré dìti
poprvé chodily na chùdách a jiné zase
plhaly po lanì.
K dobré atmosféøe pøispívaly ji známé hudební skupiny OK a KRTEK a novì vystupující dìtský krouek country tancù dìtí
ze Z Støelice. Pod vedením jejich uèitelek se snaili nauèit lehèí taneèky i pøihlíející.
Sluneèné poèasí nám pøálo celé odpoledne, ale tím to nekonèí, veèer pokraèovala
zábava pro dospìlé.
v

v

v

Country bál
Country znamená v pøekladu venkov.
V dnení technické dobì se zaèínáme vracet k pøírodì a lidovým tradicím, obyvatelé
se vracejí zpátky na venkov, kde k sobì
mají lidé nìjak blí.
Country tance jsou pùvodnì americké lidové tance, nyní u nás velice moderní
a oblíbené pro svou rozmanitost, protoe
se tanèí spoleènì a tanèící se sblíí. Toto
vedlo poøadatele, jím byl Obecní úøad Ostopovice, k uspoøádání Martinského country bálu, který se konal dne 11. 11. v místní
sokolovnì. Bál zahajovala taneèní skupina
QUADRILA. Pøedvedla opravdu vynikající
pøedstavení v originálních kostýmech kovbojského stylu nebo skotských krojích pøi
ukázce skotského tance.
Ètyøi páry mladých taneèníkù pod vedením
Ivana Bartùòka následnì roztanèily celý
sál. Pøi hudbì skupiny ZIMOUR vìtina
hostù mìla snahu se nauèit lehèí country
tance dle nápovìdy I. Bartùòka. Nikomu
nevadilo, e se plete, nebo e mu partner
lápl na nohu, ale uilo se spoustu legrace.
Nìkteøí pak nauèené variace zaøazovali do
svého tance, ostatní zùstali u polkových èi
valèíkových krokù.
Závìreèné vystoupení skupiny Quadrila
sklidilo bouølivý aplaus. Myslím, e potlesk
si zaslouili vichni zúèastnìní, kteøí se dokázali odlepit z obývacího pokoje od televize a li se bavit.
Country ánr je vìkovì neomezen a kdo
netanèí, mùe jen poslouchat známé èi
ménì známé písnì.
Tak nashledanou i vy ostatní na pøítím
roèníku country bálu.
Magda Jelínková

Obèerstvení bylo zajitìno v irokém sortimentu  pivo, limo, burèák, douzovaná
cigára a oblíbený párek v rohlíku atd.
Dìkujeme tímto ochotné obsluze, která se
podílela na dobré pohodì vech. Nesmíme zapomenout na sponzory, bez kterých
by se toto kulturní odpoledne nemohlo
konat.
v v

Dle úèasti a zájmu soudím, e se akce
líbila a e se stává dobrou tradicí zahájení
kolního roku.
Magda Jelínková
Poøadatelé dìkují následujícím sponzorùm
country odpoledne U Tøí bøíz: Autoopravna
Sojka; Jaso Støelice; Metall Progres, a.s.;
pan M. Mojí z Nebovid; Myslivecké sdruení Bobrava; pan R. Hlavinka z Ostopovic; Bona Café Nebovidy.
v

Kuna a lidské obydlí
Vìtina savcù, kteøí se zdrují v lidských
obydlích, se pøes den nìkde skrývá. Jen
stìí se nám je podaøí spatøit. Jejich pøítomnost zjistíme a podle stop, trusu a zbytkù potravy. Nejinak je tomu i u kuny skalní.
Jetì u nás ije kuna lesní, ale ta se
v lidském obydlí nezdruje.
Noèní ivot kun a jejich výpravy za potravou
zaèínají za soumraku nebo v noci. Kuny nejenom loví myi, krysy a potkany, ale vyuívají ve, co má nìjakou výivnou hodnotu
(zdechliny, zbytky jídel, které si vyhrabou
mezi odpadky, ovoce a nejrùznìjí plody).
Nepohrdnou ani domácí drùbeí a vejci.
Od doby, kdy bylo zakázáno kladení otrávených návnad, se stavy kun skalních ve

mìstech i na vesnicích silnì zvýily. Ji léta
vak zùstává poèetnost populace stabilní,
protoe bylo dosaeno únosnosti ivotního
prostøedí.
Kuny jsou ve vyhledávání svých obydlí velmi vynalézavé, obèas se jim zalíbí ve støením vikýøi nebo v trhlinách zdi, stejnì jako
na pùdách, kde netropí ádné velké kody,
ale obèas zpùsobí v noci rámus.
S urèitostí se najde nìkdo, kdo pøipíe ztracenou slepici na vrub kunì, ale øádnì uzavøený kurník nedává lovcùm pøíleitost
zmocnit se slepic nebo jejich vajec.
Pøestoe je kuna elma, je èlovìku
v nìkterých smìrech nepøímo uiteèná.
Frantiek Franc

Fotografií se vracíme k MIKULÁSKÉ BESÍDCE, kterou opìt po roce uspoøádaly pracovnice
Obecního úøadu Ostopovice v sále místní sokolovny v nedìli dne 3. prosince 2000. Mikulá
s andílky a èerty rozdali hodným dìtem (ale i tìm trochu zlobivým, které slíbily, e se polepí)
celkem 125 balíèkù.
Obrázek na stranì 1 a fotografie: Radka vihálková
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