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Naše hody
Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je
mìsícem tøení, jahod, rùí, kvetoucích luk
i senoseèe. V naí obci se koncem èervna
konají Mladé hody s dlouholetou tradicí. Ta
byla pøeruena pouze v roce 1998.
V minulých letech bylo uspoøádání hodù
záleitostí tìlovýchovné jednoty Sokol
a stárkù, v roce 1999 a 2000 se
k organizaci a financování pøidal i obecní
úøad. Poèínaje letoním rokem se Obecní
úøad Ostopovice stává hlavním a jediným
poøadatelem mladých hodù. Pøesto vìøíme
v podporu jednotlivých èlenù TJ Sokol i èlenù ostatních spoleèenských organizací.
O tom, jestli hody budou, nerozhodují pouze poøadatelé, ale pøedevím a hlavnì stárci. Pokud ti se nedají dohromady, je zbyteèné o hodech mluvit. Loni
bylo 11 stárkù. Vinou poèasí se nám nemohli
pøedvést v plné kráse.
Prùvod vyel za sluneèného poèasí, proel
ulicí Novou a Lípovou a na rozcestí
pøed
pohostinstvím jej chytl poøádný
lijavec.
Bylo to opravdu
k pláèi. Vekerá
snaha a práce èlenù
TJ Sokol s uspoøádáním
hodù na høiti byla rázem
zbyteèná. Hodové odpoledne bylo touto nepøízní poèasí poznamenáno. Pøi veèerní hodové zábavì, která se
uskuteènila v sále, u poèasí nehrálo tak
dùleitou roli. Zábava se vydaøila, byla pìkná a veselá.
Letos bude 12 stárkù. Hodová nedìle pøipadá pøesnì na svátek sv. Jana Køtitele,
kterému je zasvìcena ostopovická kaple.
Pøedchází jí Svatojánská noc, která v minulosti skrývala øadu kouzel a milostných
povìr. Zvlá dívky a vichni zamilovaní
nezapomeòte na tuto kouzelnou noc. Dnes
je sice jiná doba, ale co kdyby...
Vichni si moc pøejeme, aby se splnilo jedno pìkné èeské pøísloví Kdy na Jána kukaèka zakuká, pìkný èas vykuká. Vìøme,
e tomu tak letos bude a e nai obèané
svou návtìvou pøijdou podpoøit tuto místní akci. Mladé hody jsou pøece svátkem
celé naí obce. Záleí na nás vech, zda
se nám podaøí uchovat tuto krásnou tradici i pro pøítí pokolení.
J. Krajplová

ZDARMA

Radnice informuje
l Rozpoèet naí obce na rok 2001 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
19. 3. 2001 a je uveøejnìn v tomto èísle zpravodaje.
l Zastupitelé obce odsouhlasili opravu víceúèelové budovy na ulici Lípová. Oprava
byla zahájena 28. 5. 2001 a spoèívá v odstranìní vlhkostí pokozených omítek
a nanesení omítek sanaèních. K zásadnìjí opravì (tj. rekonstrukci budovy) se
nepøistoupilo pøedevím z dùvodù finanèních. Do opravených prostor se snad ji
zaèátkem èervence vrátí opìt praktická lékaøka a zubní lékaø. O zahájení provozu v této budovì budou obèané vèas informováni místním rozhlasem.
l Místní knihovna bude do 15. 6. 2001 uzavøena z dùvodù èerpání dovolené.
Pokud by bylo nutné vzhledem k probíhajícím opravám ji ponechat uzavøenu
delí dobu, budou o tom obèané informováni.
l Ji v minulém èísle Zpravodaje jsme vás informovali o pøidání jednoho noèního
spoje k autobusové lince è. 48. V souèasné dobì ji noèní spoj jezdí, navazuje
na pùlnoèní rozjezd od nádraí (tramvaj è. 8, bus è. 96). Jeho odjezd ze zastávky
Osová smìr Ostopovice je 0.20 hod.
l Pozemek bývalé skládky bude zalesnìn. První krok k tomuto udìlalo zastupitelstvo obce svým rozhodnutím o zmìnì kultur na dvou obecních parcelách, na
kterých se skládka nacházela. Financování tohoto projektu se bude obec snait
zajistit z dotaèních titulù ministerstva zemìdìlství. Dotace by byla dostupná snad
v pøítím roce. Do té doby je nutné pøipravit vechny podklady k ádosti o poskytnutí dotace.
l JmE, a.s., bude v letoním roce provádìt rekonstrukcí sítì nízkého napìtí na ulici
Vinohradská. Práce by mìly být zahájeny pøiblinì v pololetí tohoto roku. Souèasnì bude provedena rekonstrukce veøejného osvìtlení na této ulici, která bude
financována z obecního rozpoètu. Obecní zastupitelé se rozhodli pro toto øeení
z dùvodu úspor pøi spoleèné pokládce kabelù. V souèasné dobì probíhá výbìr
dodavatele na tuto akci.
l Jeliko se ji blíí doba letních prázdnin a dovolených, Radnice pøeje vem
naim dìtem kolou povinným a obèanùm krásné proití letních dnù a naèerpání
dostatku sil do dalí pracovní èinnosti.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

POZVÁNKA NA HODY
Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční

MLADÉ HODY,
na něž zve všechny naše občany
Program:

• v pátek večer předhodová zábava pro mladé – hrají skupiny Weget a My Living
Doll
• v sobotu – dovoz a stavění máje
• v neděli – v 9.00 hodin mše svatá v místní kapli
po skončení roznášení rozmarýnů s pozváním na hody
• ve 14.30 hodin průvod stárků a hodová zábava
• ve 20.00 hodin večerní hodová zábava – hraje Doubravěnka

Za příznivého počasí se hody konají na hřišti, v případě nepříznivého počasí v sále sokolovny.

ROZPOČET OBCE OSTOPOVICE
NA ROK 2001 (v tisících Kč)
PŘÍJMY:
Daně, poplatky, dotace
z toho: Daně
5
Poplatky
Dotace
Vodní hosp. – vodné + stočné
Služby pro obyvatelstvo
z toho: Mateř. škola – školné
Základní škola
(škola v přírodě)
Škol. jídelna – stravné
Školní družina
Příjem za kabelovou
televizi
Kulturní akce
Všeobecná veřejná správa
a služby
z toho: Přijaté úroky KB
Místní správa
Prodej pozemků
PŘÍJMY CELKEM:

5 631
248
162
221
1 700
500
25
80
210
10
130
45

SČÍTÁNÍ LIDU
V letoním roce v bøeznu probìhlo na celém území Èeské republiky sèítání lidu. Nutností
uvedení rodného èísla a jiných osobních údajù si tato akce Èeského statistického úøadu
získala popularitu v médiích, a tím mezi obèany.
Sèítací komisaøi podepsali slib mlèenlivosti a zaèali roznáet sèítací listy do domácností.
Lidé jsou rùzní, a tak se komisaøi setkali s rozlièným pøijetím, kdy se u dveøí prokazovali
svým prùkazem sèítacího komisaøe.
V naí obci mìli obèané výhodu, protoe svého komisaøe znali. Vìtinou se komisaøi
setkávali s vlídným pøístupem, nìkde je i pozvali dál a nabídli kávu, protoe akce probíhala za nevlídného poèasí. Do nìkterých domù museli komisaøi pro vyplnìné tiskopisy
opakovanì i estkrát, ponìvad jistým obèanùm se zdálo vyplnìní dost nároèné. Pøesto
nìkteøí neuvedli vechny potøebné údaje, které se musely následnì zjistit a doplnit.
V jednom domì nám hodili listy pod nohy, jinde si je sami odnesli na statistický úøad. Ale
nakonec se vechno dobøe vyøeilo a nashromádìné údaje se mohly v deskách odevzdat na Èeský statistický úøad.
Vìøíme, e se tímto o sobì dozvíme v èíslech spoustu zajímavých informací.
Sèítací komisaøka
v v v

240
16
44
180

VÝDAJE:
Doprava (silnice a chodníky)
Vodní hospodářství
z toho: Pitná voda (+ projekty
a rekonstrukce vrtu) 2 105
Odvádění a čištění
odpad. vod
500
Spoje – KT (investice)
Služby pro obyvatelstvo
z toho: Mateřská škola
268
Základní škola
271
Školní jídelna
261
Školní družina
5
Rozhlas a televize (KT –
údržba, místní rozhlas) 147
Místní noviny
25
Kulturní akce
50
Příspěvky organizacím
(klub důchodců – 7,
TJ – 5)
12
Veřejné osvětlení
(energie + údržba)
380
Sběr a odvoz
nebezpečného odpadu 15
Sběr a svoz komunálních
odpadů – kontejnery
80
Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň
384
Sociální zabezpečení –
dávky sociální pomoci
Všeobecná veřejná správa a služby
z toho: Místní zastupitelské
orgány
619
Činnost místní správy 971
Finanční operace
z toho: Obecné finanční operace
(zaplacené úroky)
113
Ostatní – dotace za žáky,
příspěvek na MHD
551
Splátky úvěru
VÝDAJE CELKEM:

8 071
60
2605

125
1898

15
1 590

664

Foto: R. vihálková

Šíření vandalismu a krádeží v naší obci
Bìhem mìsíce kvìtna se v naí obci
staly tyto pøípady:
l na dìtském høiti byl znièen døevìný
estiúhelník (prùlezka) a zlomena (!)
elezná houpaèka (viz foto)
l na ulici B. Nìmcové rozbil neznámý
pachatel dvì okna v rodinném domku
l na ulici Lípové byla ze dvou aut ukradena autorádia
l na ulici Na Rybníèku bylo v pravé poledne vykradeno auto
l na dìtském høiti byly v odpoledních
hodinách dvìma dìtem vykradeny
baùky
l na námìstí U Kaple nìjaký vandal
rozbil u rodinného domu krásný velký
kvìtináè osázený mukáty
l na ulici Lípové a na ulici Osvobození
byly vykradeny rodinné domky
l na poli za Ostopovicemi byl zdemolován pomník z r. 1928 postavený na
památku pana Sojky, kterého zde zabil blesk
l na ulici Branky nìkdo ze støechy rodinného domu pøes noc ukradl televizní anténu

l u rybníèku ele byly vykradeny
3 chaty
Tento výèet za mìsíc kvìten je jistì okující, èlovìka napadne otázka, kam to
povede, pùjde-li to takhle dál. Znovu nabádáme obèany, aby nebyli lhostejní,
ale vímali si pohybu neznámých osob
po vesnici, a stejnì aby vychovávali své
dìti.
Obecní úøad Ostopovice
v v v

Omluva
Redakce Zpravodaje se omlouvá panu Frantiku Kubovi, e v bøeznovém èísle Zpravodaje nebyl uveden mezi jubilanty v minulém
roce, kdy se doil 81 let, a paní Bohumile
Burianové, která v loòském roce oslavila
91. narozeniny. Velmi nás to mrzí, stalo se
tak administrativním nedopatøením a jetì
jednou se jim omlouváme.
V dùsledku zmìn v zákonech o evidenci obyvatel nelze tyto nedostatky vylouèit ani v budoucnu, a proto uvítáme od obèanù, kdy
nás na to upozorní. Pøedem dìkujeme. Redakce

PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL

rotopedy  posilovací zaøízení  sportovní potøeby
 sportovní obleèení
Brno-Starý Lískovec, Osová 4
Tel./fax: 47 22 35 22  www.pol.cz/abc
pondìlípátek1018 hodin, sobota 912 hodin

1 114
8 071

Vypracovaly:
Ing. Lenka Andrlová, Magda Jelínková
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Zákon o obcích

Finanèní úøad Brno-venkov,

pokraèování

UPOZORÒUJE,

ORGÁNY OBCE
Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce je sloeno z èlenù zastupitelstva obce, jejich poèet na kadé
volební období stanoví v souladu s tímto
zákonem zastupitelstvo obce.
Èlen zastupitelstva obce skládá na zaèátku prvního zasedání zastupitelstva obce,
jeho se po svém zvolení zúèastní, slib
tohoto znìní: Slibuji vìrnost Èeské republice. Slibuji na svou èest a svìdomí, e
svoji funkci budu vykonávat svìdomitì,
v zájmu obce a jejích obèanù a øídit se
Ústavou a zákony Èeské republiky. Èlen
zastupitelstva obce vykonává svùj mandát
osobnì a v souladu se svým slibem a není
pøitom vázán ádnými pøíkazy.
Èlen zastupitelstva obce má pøi výkonu
své funkce právo:
a) pøedkládat návrhy zastupitelstvu obce
a dalím orgánùm obce, jejich je èlenem,
b) vznáet dotazy, pøipomínky a podnìty
na radu obce a její jednotlivé èleny, na
výbory aj.,
c) poadovat od zamìstnancù obce zaøazených do obecního úøadu informace ve
vìcech, které souvisejí s výkonem funkce èlena zastupitelstva obce.
Èlen zastupitelstva obce je povinen zúèastòovat se zasedání zastupitelstva obce,
popøípadì zasedání jiných orgánù obce,
je-li jejich èlenem, plnit úkoly, které mu tyto
orgány uloí, hájit zájmy obèanù obce
a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohroena vánost jeho funkce.
Pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve vìcech
patøících do samostatné pùsobnosti obce;
ve vìcech patøících do pøenesené pùsobnosti jen tehdy, stanoví-li tak tento nebo
zvlátní zákon.
Zastupitelstvu obce je mj. vyhrazeno
 schvalovat program rozvoje územního
obvodu obce
 schvalovat územní plán obce a regulaèní plán a vyhlaovat jejich závazné
èásti obecnì závaznou vyhlákou
 schvalovat rozpoèet obce a závìreèný
úèet obce
 vydávat obecnì závazné vyhláky obce
 navrhovat zmìny katastrálních území
uvnitø obce, schvalovat dohody o zmìnì hranic obce a o sluèování obcí

 volit starostu, místostarosty a dalí èleny
rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
stanovit poèet èlenù rady obce, jako i
poèet dlouhodobì uvolnìných èlenù tohoto zastupitelstva, zøizovat a zruovat
výbory, volit jejich pøedsedy a dalí èleny a odvolávat je z funkce
 stanovit výi osobních a vìcných výdajù na èinnost obecního úøadu a zvlátních orgánù obce
 zøizovat a zruovat obecní policii
 rozhodovat o spolupráci obce s jinými
obcemi a o formì této spolupráce
 rozhodovat o zøízení a názvech èástí
obce, o názvech ulic a dalích veøejných prostranství
 udìlovat a odnímat èestné obèanství
obce a ceny obce
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o majetkoprávních úkonech, jako
jsou napø.:
 nabytí a pøevod nemovitých vìcí vèetnì
vydání nemovitostí podle zvlátních zákonù, pøevod bytù a nebytových prostorù z majetku obce
 poskytování vìcných a penìitých darù
fyzickým osobám v hodnotì nad
20 000 Kè
 bezúplatný pøevod movitých vìcí vèetnì penìz vìnovaných na vìdu, výchovu a vzdìlávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické úèely,
protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tìlesné
výchovy a sportu ve výi nad 20 000 Kè
 uzavøení smlouvy o pøijetí a poskytnutí
úvìru nebo pùjèky, o poskytnutí dotace, o pøevzetí dluhu, o pøevzetí ruèitelského závazku, o pøistoupení k závazku a smlouvy o sdruení
 zastavení nemovitých vìcí a zøízení
vìcného bøemene na tìchto vìcech
Zastupitelstvo obce je schopno se usnáet, je-li pøítomna nadpolovièní vìtina
vech jeho èlenù. Obecní úøad informuje
obèany o místì, dobì a navreném programu pøipravovaného zasedání zastupitelstva obce alespoò 7 dní pøed zasedáním zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je veøejné. O prùbìhu zasedání zastupitelstva obce se poøizuje zápis.
Obec informuje obèany o èinnosti orgánù
obce na zasedání zastupitelstva obce
a dále jiným zpùsobem v místì obvyklým.
Pøítì: Orgány obce  pokraèování

Obchodní zástupce Generali Pojišovna, a. s.

Lubomír Šanca
NABÍZÍ MOŽNOST SJEDNÁNÍ

ŽIVOTNÍHO KAPITÁLOVÉHO POJIŠTĚNÍ a PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
Výhody:
snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně
státní příspěvek

PROGRAM BYDLENÍ
hypoteční úvěr ručený životním pojištěním
Pojištění osob, majetku, motorových vozidel, cestovní pojištění, pojištění
průmyslových a podnikatelských rizik
Informace na tel.: (05) 47 22 36 46
nebo na adrese: Lubomír Šanca, U Dráhy 30, 664 49 Ostopovice
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Pøíkop 8, 604 24 Brno

e kontrolní oddìlení Finanèního úøadu
Brno-venkov, vèetnì pracovníkù provádìjících nejen kontrolu, ale i správu
danì ze závislé èinnosti a funkèních
poitkù a spotøebních daní, bude pøestìhováno z budovy na ulici Pøíkop 8 do
prostor 6. poschodí budovy FÚ Brno I,
ulice Pøíkop 25 v Brnì (vchody obou
budov jsou témìø naproti sobì). Z tohoto
dùvodu dolo i ke zmìnì telefonních
èísel kontrolního oddìlení. Doruèovací
adresa vak zùstává nezmìnìna, tj.
Finanèní úøad Brno-venkov, Pøíkop 8,
604 24 Brno.
Telefonní provolba: (05) 455 61 +
nìkteré z následujících trojèíslí:
Vedoucí kontrolního oddìlení
250
Sekretariát kontrolního oddìlení 251

Pohřebnictví Nostalgie
HROMÁDKOVÁ
Pražská 71a, Brno-Bosonohy

V případě úmrtí Vašeho
blízkého zajistíme:
pohřby do země, kremační
obřady
a všechny nezbytné služby, např.
kněze, řečníka, hudbu, květinové
dary, úmrtní oznámení, autobus
pro smuteční hosty.
Zajiš%ujeme sociální pohřby.
pondělí–pátek 7.30–15.00 hod.
Tel. nonstop: 47 22 70 98

Oznámení
o omezení slueb Katastrálního úøadu
Brno-venkov pro veøejnost v souvislosti
s pøechodem na nový informaèní systém katastru nemovitostí
Katastrální úøad Brno-venkov bude
v dobì od 15. 6. do 16. 7. 2001 pøecházet na nový Informaèní systém katastru
nemovitostí (ISKN). V tomto období nebude moné do katastru nemovitostí
(KN) zapisovat zmìny (vklady, záznamy). Výjimky nebudou technicky moné
ani v nejvánìjích situacích  vekeré
tyto èinnosti budou omezeny.
Návrhy na vklady a listiny pro záznamy
do KN podané v tomto období budou vyøizovány a zmìny podle nich zapisovány postupnì po 16. 7. 2001 za pøedpokladu úspìného pøechodu na ISKN.
Informace z KN budou poskytovány bez
pøeruení v úøední dny.
Blií informace: http://www.vugtk.cz/
~cuzk/ku/brnomesto/iskn.html

ANKETNÍ LÍSTEK PRO PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY
(Doruète prosím na Obecní úøad Ostopovice do 30. èervna 2001.)
Souhlasím s uvedením následujících informací v adresáøi firem vydaném v obci Ostopovice a v adresáøi firem na internetových stránkách obce Ostopovice.
Název firmy:

Majitel:

Adresa:

Adresa provozovny:

Telefon:
Mobil:
Fax:
E-mail:
WWW:
D ruh poskytovaných slueb:

Provozní doba:

D alí informace:

D atum:
P o d p i s:

Vážení spoluobčané,

v loòském roce jsme nabídli místním podnikatelùm a ivnostníkùm monost zviditelnit se a zveøejnit údaje o své firmì
v brource Seznam firem v obci Ostopovice.
Protoe víme, e ve podléhá zmìnám,
chtìli bychom tento seznam aktualizovat
a jak doufáme také doplnit. Tuto monost
nabízíme opìt zdarma, bude vás to stát
pouze trochu èasu potøebného k vyplnìní
výe uvedeného anketního lístku. Vyplnìné formuláøe prosím pøedejte na Obecním
úøadì Ostopovice nebo je vhoïte do
schránky na obecním úøadì do 30. èervna
2001. Seznam podnikatelù vyjde jako pøí-

loha záøijového èísla Ostopovického zpravodaje.
O tom, e se ve vyvíjí, svìdèí i to, e se
chystají internetové stránky obce Ostopovice, které budou v dohledné dobì zpøístupnìny. Tím se nabízí monost zveøejnit seznam podnikatelù a ivnostníkù nejenom
v titìné podobì, ale také na Internetu.
Domníváme se, e tak získají stránky na
atraktivnosti a podnikatelé tak dostanou pøíleitost vyuít moderního zpùsobu reklamy.
Jsme si samozøejmì vìdomi toho, e reklama není zdarma. Tím, e základní informace o vaí firmì chceme zveøejnit bezplatnì, vám obecní úøad, který vydávání
zpravodaje i provoz internetových stránek
financuje, ukazuje dobrou vùli podporovat
4

podnikatelské aktivity v naí obci a zejména vyuívání vaich slueb místními
obèany.
Internetové stránky poskytují monost zveøejnit i více informací a poutavìjí formou.
Pokud by nìkterá firma mìla zájem o rozíøení své reklamy (fotografie, ceníky, nabídkové listy), bude se jednat o placenou
slubu. Podmínky a ceny této sluby budou stanoveny pozdìji.
Podnikatele, kteøí byli uvedeni v Seznamu
firem v obci Ostopovice z roku 2000, do
nového vydání zaøadíme automaticky. Pokud snad dolo k nìjakým zmìnám,
oznamte nám je prosím buïto na anketním lístku nebo telefonicky na obecní úøad
(tel. 05-47 21 13 81).
Redakce

Úspěchy žáků naší základní školy
Bìhem kolního roku se áci naí koly
zúèastòují øady soutìí, vìdomostních
i sportovních, ve kterých dosahují pìkných
výsledkù. S tìmi nejúspìnìjími bychom
vás rádi seznámili.
V mezinárodní matematické soutìi Klokánek si zapoèítali vichni áci 4. a 5. roèníku a nejúspìnìjí byl Jiøí vihálek, získal
skvìlé 3. místo v okresním kole.
Tradiènì úspìní jsme ve sportovních disciplínách, kde starí ákynì (Albìta Hoøáková, Lenka Polcarová, Barbora Svobodníková) obhájily 1. místo v lehkoatletickém trojboji na DOH v Tvaroné
v pomìrnì silné konkurenci 14 kol okresu Brno-venkov (160 dìtí). Lenka Polcarová zde získala výteèné 2. místo a Jana
Vlachová 4. místo v jednotlivcích. Ménì
úspìní byli chlapci, a tak jim pøejeme
medaili ve fotbalovém klání, které je èeká

14. èervna v Øeznovicích.
Na DOH v plavání obsadil v Blansku jedineèné 1. místo Filip Andrle. Rovnì
1. místo získala plavecká tafeta mladích
ákù (Filip Andrle, David Bøenek, Jaroslav
Pokorný, Klára ivotská) a 3. místo starí
áci (Albìta Hoøáková, Lenka Polcarová,
Ondøej Kozel, Veronika toèková).
Soutìí i nai mladí angliètináøi, kteøí se
zapojili do soutìe o nejlepí anglický plakát s kulturním námìtem, vyhláené nakladatelstvím Oxford University Press
v rámci Evropského roku jazykù. áci
5. roèníku pak odeslali dopisy v anglickém
jazyce do kol v Jihoafrické republice
a tìí se na odpovìdi.
Zúèastnili jsme se výtvarných soutìí
s rozliènou tématikou, napø. Dìti, pozor,
èervená!, Malujeme dopravní prostøedky
MHD, Planeta Zemì, kde se mezi brnìn-

ROHÁČ
SOUTÌ (NEJEN) PRO DÌTI
Roháè obecný patøí mezi nejvìtí brouky
v Evropì  dosahuje velikosti a 9 cm.
Samci mají mohutnì vyvinutá kusadla.
Larvy ijí ve ztrouchnivìlém døevì stromù.
Výskyt roháèe je vázán na staré, rozpadající se listnaté stromy, pøedevím duby. Tolik encyklopedie. Nevím, kdo z vás, ètenáøù, mìl monost setkat se s roháèem
v pøírodì. Dnes je takové setkání vzácné,
protoe roháè patøí mezi ohroené a chránìné druhy hmyzu. Mizí v dùsledku globálního nièení jeho pøirozeného prostøedí
(kácení starých listnatých lesù a osamìle
stojících stromù) a zhorování ivotního
prostøedí (pouívání pesticidù apod.).

skými dìtmi umístili J. Pokorný, T. Slavíèková, B. Svobodníková, J. Vlachová,
O. vihálek. Nechybìli jsme ani v dopravní
soutìi Zlatá zebra. Vyhodnocení nìkterých soutìí vak dosud neprobìhlo.
Pomìrnì úspìní byli áci naí koly
v pøijímacím øízení na støední koly. Pøijímací zkouky na osmiletá gymnázia
úspìnì sloilo 6 pøihláených ákù, pøijati vak byli 4 áci. Odcházejí do tìchto
gymnázií: Vídeòská, Køenová, Plovdivská,
EKO Labská.
V rámci bilancování úspìchù v tomto kolním roce bych chtìla podìkovat vem
sponzorùm za poskytnuté vìcné a finanèní dary, vám vem, kteøí jste sbìrem pomeranèové kùry, papíru, bylin a PET lahví
finanènì podpoøili kolu.
Vechny rodièe a pøíznivce koly co nejsrdeènìji zveme na Zahradní slavnost, která se uskuteèní 21. èervna od 16.30 hod.
v areálu koly. O pøekvapení nebude nouze.
PaeDr. Stanislava Houzarová,
øeditelka koly
v v v

Hudební a výtvarná výuka
základní umělecké školy
v Ostopovicích

Jedinou odpovìï na soutìní otázku
z minulého èísla jsme dostali od paní
L. Kopeèkové, která správnì uvedla, e roháè by utáhl zátì a 1,5 kg. Za odpovìï
dìkujeme  odmìna èeká na obecním úøadì.

L. Dobrovodská

Koutek pro naše děti
Pøipravila Radka vihálková

OMALOVÁNKA
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Také ve kolním roce 2000/2001 pokraèovala výuka dìtí v rámci výtvarného
oboru i výuka hry na hudební nástroje
(napø. housle, klavír, flétnu nebo kytaru)
v poboèce ZU Støelice v Ostopovicích.
Mladí muzikanti mohli zúroèit výsledky
své práce veøejným vystupováním. Vánoèní koncert byl sice velmi dlouhý, ale
zahrály si prakticky vechny dìti studující hudební obory. Podìkování patøí
vem rodièùm, kteøí vydreli a do konce...
Jiøí vihálek, Jan Lipták i Klára Andrlová
pøispìli hrou na keyboard a pøíènou flétnu k jistì pøíjemné atmosféøe vítání dìtí
do ivota, svého volného èasu v této souvislosti jistì nelitoval ani p.uè. Mojmír
Klein. ák Tomá Polívka (p. uè. Pavel
Fröhlich) se úspìnì zúèastnil absolventského koncertu, který se uskuteènil ve
Støelicích. V rámci tradièního Velikonoèního koncertu staré hudby ve Støelicích
vystoupila také bývalá absolventka ZU
Jana Dobrovodská.
Program Zahradní slavnosti, kterou pøipravuje Základní kola, zpestøíme hrou
na hudební nástroje i malou výstavou
prací ákù výtvarného oboru, kterou pøipraví p.uè. R. Kratochvílová. Pøínosnou
byla jistì také monost vystoupit na tøídních pøedehrávkách ve Støelicích (únor
bøezen). V pøítím kolním roce budeme moci pøivítat mezi námi i dalí áky
hudebního a výtvarného oboru, v mìsíci
èervnu toti probìhnou pøijímací pohovory.
Závìrem bychom chtìli popøát vem dìtem pøíjemné prázdniny a pøi zahájení
nového kolního roku se tìíme nashledanou.
Pavel Fröhlich, vedoucí poboèky ZU
v Ostopovicích

Obec a přilehlá rekreační oblast
Na katastrálním území naí obce je velká
èást pozemkù, která slouí k rekreaci
a vyuívání volného èasu. Pùvodnì tyto
pozemky slouily místním obèanùm
k pìstování z velké èásti èerveného rybízu a jiných zahrádkáøských plodin.
V 50. a 60. létech s rozvojem organizovaného zahrádkáøství a chataøství se tato oblast vzhledem k blízké poloze mìsta Brna
v v v

Z NAŠÍ PŘÍRODY
Veverka obecná
Do naich lesù, parkù a nìkdy i zahrad neodmyslitelnì patøí veverka obecná. Toto roztomilé zvíøe mùete spatøit
v promìnlivém zbarvení
od svìtle rezavé a po
èernou. Veverka ije
vude tam, kde je dostupná potrava. Potravou veverek jsou plody
stromù, pupeny, koøínky,
houby, hmyz, ptaèí vejce
a nìkdy i mláïata. Stavy veverek závisí jako
u jiných hlodavcù na mnoství potravy v lokalitì.
Veverky velice èasto mìní své pùsobitì a stìhují se za potravou. Veverka mívá 3 a 10 mláïat
a doívá se a 10 let.
Frantiek Franc

stala vyhledávaným místem brnìnských
obèanù, kteøí si zde zaèali stavìt chaty.
Mezi prvními obèany, kteøí si zde postavili
chaty, byli ovem místní obèané, a to pan
Palát, Valouek, Ondráèek a dalí.
V souèasné dobì je na území obce
235 chat a zahradních pøíbytkù.
V loòském roce byla zapoèata elektrifikace chat v oblasti Tøi bøízy, která se
v letoním roce dokonèila. Na sí elektrické energie bylo napojeno celkem 32 chat.
Je velkou otázkou, zda tato oblast
v budoucnu zùstane nadále klidnou, pøi
moné variantì výstavby rychlostní komunikace v trase pùvodní nìmecké dálnice,
na ni bylo nutné vzít ohled i v územním
plánu obce.
Frantiek Franc
v v v

SOUTĚŽ
(nejen) pro děti
Na dvou místech v tomto èísle Zpravodaje
je zmínka o Zahradní slavnosti, kterou
chystá nae kola na èerven. Zahradní
slavnost je také název literárního díla. Kdo
je jeho autorem?
Své odpovìdi vhazujte do schránky na
obecním úøadì. Tøi vylosovaní øeitelé dostanou hezké ceny.

v v v

Zamyšlení
Proè máme v obci køíe? Aby nás vyprovázely na cesty a vítaly, a jsme se vraceli. Kdy nìkdo zemøel, tak se u køíe
zastavilo, rozlouèilo se s obèanem a prosilo, abychom zemøelému odpustili.
Také se konaly prosebné dny do polí. To
bylo tøi dny pøed Nanebevstoupením Pánì.
Brzo ráno byla me svatá a po ní se lo
prùvodem prosit za úrodu, odvrácení
moru, hladu a vojny.

Zpracování mapky a grafika na 1. stranì: Petr Dubjak

První zastavení bylo v obci na ulici Krátké,
druhé zastavení v eli (køí u tam nestojí), tøetí u Glonárù a ètvrté na ulici
Lípové.
Napøed se nesl køí, socha vzkøíeného
Krista, Pakál, pak el knìz a ostatní vìøící. U kadého køíe se zastavilo a pøeèetlo
Evangelium. Zazpívala se sloka písnì a po
cestì se modlila litanie ke vem svatým.
Zakonèeno bylo v kapli svatým poehnáním.
Jiøina Vykoukalová

Posezení u cimbálu
Dne 25. kvìtna v 19 hodin jsme se seli
v naí sokolovnì k poslechu cimbálové
muziky Javorník. Po úvodním slovu zaznìl malý koncert této kapely. Poté následoval volnìjí program, kdy si kadý
dle svého pøání mohl vybrat píseò, kterou má rád, a nechat si ji zahrát. Malá
kytièka a zapálená svíce na stole pøispìly k dobré atmosféøe veèera. Po celou dobu byla zajitìna ochotná obsluha u pøíjemného posezení u vínka.
Program byl velice pìkný, hrálo se nejen k poslechu, ale i k tanci. Vichni se
bavili velmi dobøe a srdeènì si zazpívali. koda jen, e tuto akci nepøilo podpoøit více obèanù, aby tato pìkná tradice lidových písní byla zachována i pro
dalí generace.
M. Liptáková
v v v

Stolní tenis

Ji dlouhodobì jsou v Ostopovicích
aktivní stolní tenisté. Aè malý oddíl pøi
místním Sokole, dávají o sobì vìdìt.
Dospìlí mají v soutìi ji øadu let tøi
drustva: dvì hrají okresní pøebor 1. tøídy s umístìním kolem støedu tabulky
a jedno je ve 3. tøídì. Aktivní jsou i mladí  tréninky navtìvuje 15 ákù, mezi
nimi jsou i dìvèata. Vzhledem k velmi
iroké nabídce rùzných jiných aktivit
setrvá jich vak dál jen velmi málo. Za
posledních asi 15 let se od mládeníkù
a mezi aktivní dospìlé prokousali jen
dva. Trenéøi vak neehrají, tak u to
bývá. Nìkteøí pøejdou také aktivnì
k jinému sportu a Sokol vdy vychovával své èleny  zejména ty mladé  po
vech stránkách a vedl je k prospìné
aktivitì, a tím odvádìl od rùzných patností. Vichni pøece nemohou soutìit.
Oddíl rovnì nabízí v mimosezónní
dobì, tj. od jara do podzimu, vem monost zahrát si rekreaènì, tøeba
i s mladími èleny oddílu. Jinak je trénink vyuit a zamìøen na pøípravu na
soutì.
Oddíl poøádá také turnaje neregistrovaných hráèù, které jsou dotovány i cenami a kam jsou zváni vichni vyznavaèi
celuloidového míèku. Propagace tìchto
turnajù je provedena vdy místním rozhlasem a plakáty.
Hnacím motorem v oddíle je Tonda Michálek, který se stará jak o výchovu mladých, tak i o zdárný chod celého oddílu.
Ten se vak stejnì jako celé nae hospodáøství potýká s nedostatkem penìz.
Náøadí a potøebné vybavení je èím dál
draí, ku pøíkladu stùl stojí 12 a 15 tisíc korun. Díky obìtavosti vech èlenù
oddílu stolního tenisu se jim daøí ji pomìrnì dlouho dret oddíl ve vysoké aktivitì.
J. Trávníèek
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