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ČERVEN 2003

OSLAVA
svátku maminek

V neděli 11. května 2003 se uskutečnila
v naší sokolovně besídka žáků naší školky a školy u příležitosti svátku maminek.
Nejprve nám své vystoupení plné písniček
a říkanek o maminkách předvedly děti
z mateřské skolky převlečené za broučky
a berušky. Ve druhé části nedělního odpoledne nám žáci základní školy zahráli
pohádku O Sněhurce a sedmi trpaslících.
Děj byl rozdělen do 7 obrazů a účinkovaly
zde skoro všechny děti. Ty, které nehrály,
připravovaly kulisy a staraly se o zákulisí
pohádky.
Poděkování patří rodičům, kteří dětem
pomáhali s pěknými kostýmy různých
pohádkových bytostí. Tato pohádka byla
po velkém úspěchu předvedena také další
středu postiženým dětem v Ústavu sociální péče ve Střelicích.
Především bychom chtěli vyjádřit velký
dík učitelskému sboru, který s dětmi
pohádku nacvičil. Myslím si, že takhle
prožité odpoledne je velkým dárkem nejen
pro maminky a babičky, ale i pro všechny
ostatní. Děkujeme všem našim dětem a těšíme se na další akce v naší vesnici.
Marcela Liptáková

VÝSLEDKY REFERENDA
O PŘISTOUPENÍ ČR K EU
V NAŠÍ OBCI
(13. A 14. ČERVNA 2003)

Celkový počet oprávněných
občanů zapsaných
v hlasovacím seznamu:
1105
Počet občanů, kteří se zúčastnili
hlasování:
735 (66,5 %)
Počet hlasů ANO:
608 (83 %)
Počet hlasů NE:
111 (15 %)
Výsledky pro celou ČR:
Účast:
55 % oprávněných voličů
Pro
77,3 %
Proti
22,7 %

ZDARMA

l V době mezi vydáním prvního čísla Zpravodaje v tomto roce a tímto druhým
číslem došlo ke změně v zastupitelstvu obce. Dne 15. 4. 2003 se vzdal zastupitelského mandátu a odstoupil ze všech funkcí (člen rady obce, předseda komise
stavební) Ing. Jan Pálka, který ve volbách kandidoval na kandidátce ODS jako
nezávislý. Na uvolněné místo v zastupitelstvu obce nastoupila paní Hana Ottová, která 19. 5. 2003 na veřejném zasedání zastupitelstva obce složila slib a ujala se výkonu funkce. Paní Hana Ottová je členkou komise životního prostředí.
V této komisi pracovala již před tím, než se stala zastupitelkou.
l Ing. Zdeněk Kraus byl zvolen 5. 6. 2003 na veřejném zasedání zastupitelstva
členem rady obce. Tímto byla rada doplněna opět na pětičlennou.
l Komise stavební po projednání a schválení radou obce pracuje nyní v tomto
složení:
Předseda komise:
Ing. Zdeněk Kraus
Členové komise:
Zdena Adámková
Jiří Pešek
l Práce na vodovodu pokračují dle plánu. Budování řadů v hlavní komunikaci
omezuje dopravu, která je v současné době v obci vyšší než je obvyklé. Toto
je dáno uzavírkou městské části Brno-Bosonohy. Objízdná trasa není stanovena přes naši obec, ovšem mnoho řidičů průjezd přes Ostopovice využívá.
Vzniklá situace je poněkud nešťastná. Na druhé straně je nutné říci, že práce
na vodovodu musí plynule pokračovat vzhledem k danému termínu dokončení z
Ministerstva zemědělství ČR a především roční doby. Práce nemohou být přesunuty na pozdější termín, neboť by se mohlo stát, že vzhledem ke klimatickým
podmínkám na podzim by celá akce nebyla dokončena.
l Ve věci budování vodovodních přípojek z nově realizovaných vodovodních
řadů byly majitelé dotčených nemovitostí informování na schůzích, které svolal
obecní úřad. Každý majitel nemovitosti obdržel pozvánku. Většina pozvaných
občanů se informativních schůzek, které byly celkem tři (byly organizovány dle
ulic), zúčastnila. Na ulici Nová a Lípová jsou již řady a přípojky realizovány. Ti
občané, kteří bydlí na ulici Školní, U Kaple a B. Němcové a informativní schůzky
se nezúčastnili, by měli v co nejkratší době kontaktovat obecní úřad.
(pokračování na str. 2)

Obecní úřad Ostopovice zve všechny místní i přespolní na tradiční

které se budou konat v neděli 22. června 2003

Program:
Pátek 20. 6. 20.00 hod.
Sobota 21. 6. odpoledne
Neděle 22. 6. 9.00 hod.
dopoledne
14.00 hod.

Předhodová zábava na hřišti sokolovny – hraje skupina WEGET.
Stavění máje na sokolovně
Mše svatá u kaple
Zvaní na hody s rozmarýny
Průvod stárků, poté zábava na sokolovně, která bude zahájena
Moravskou besedou
20.00 hod. Hodová zábava
K tanci a poslechu bude celý den hrát dechová hudba PETROVANKA.

(dokončení ze str. 1)

l Investiční akce „Kanalizace, přeložka plynu a komunikace v ulici Vinohradská“
bude zahájena ještě v měsíci červnu. Za dodavatele stavby byla ve výběrovém
řízení vybrána firma Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. s nabídkovou cenou 7 081 000 Kč. Financování je zajištěno úvěrem od Komerční
banky. Úvěr je poskytnut s pevnou úrokovou sazbou 5,8 % a dobou splácení
osm roků a je ručeno budovou obecního úřadu, víceúčelovou budovou na ulici
Lípová a rozpočtem obce.
l Obec prodala pozemek PK 104 v k.ú. Ostopovice, který se nachází za ulicí
Sadovou. Tento pozemek o výměře 4 895 m2 získala obec bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR, neboť platným územním plánem naší obce
byl pozemek určen k zástavbě rodinnými domy. Zastupitelstvo obce nejdříve
odsouhlasilo záměr prodeje předmětného pozemku, který byl zveřejněn dle
zákona, a následně byl odsouhlasen prodej vybraným zájemcům. Prodejem za
cenu 600 Kč/m2 získala obec na svůj účet celkem 2 937 000 Kč. Částka bude po
odečtu daně ve výši 5 % použita na financování akce „Vodovod Ostopovice“. Ve
schváleném obecním rozpočtu na rok 2003 bylo počítáno s příjmem z tohoto
prodeje o 489 500 Kč nižším. Vyšší příjem z prodeje je pozitivní zpráva pro napjatý obecní rozpočet.
l V minulém čísle Zpravodaje jsme v krátkosti informovali o společných jednáních
mezi naší obcí a obcí Troubsko ve věci budování společné splaškové stoky přes
naši obec. Z jednání vzešly texty smluv, které naše zastupitelstvo odsouhlasilo
5. 6. 2003 a jejichž uzavření bylo podmínkou ke kladnému stanovisku naší strany pro vodoprávní řízení na akci „Kanalizace Troubsko, 2. stavba“, v jejímž rámci bude společná stoka naší obcí budována. Jedná se o Smlouvu o stanovení
celkových finančních podílů na společném díle a o Smlouvu o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci obce Ostopovice obcí Troubsko a o odvádění odpadních vod. Prvně uvedená smlouva řeší spolufinancování, druhá provozování
společné části kanalizace. V současné době probíhá na tuto stavbu vodoprávní
řízení. Podrobně vás o celé této připravované investiční akci budeme informovat
v jednom z příštích čísel Zpravodaje.
l Obecní zastupitelstvo projednalo a následně odsouhlasilo návrh podoby obecního praporu. Tento je odvozen ze znaku obce Ostopovice, uděleného obci
12. 4. 1995. Popis praporu: Ve žlutém (zlatém) poli ve středu červené srdce,
v něm vpravo na stonku žlutý (zlatý) vinný hrozen a vlevo bílý (stříbrný) vinařský
nůž. O udělení tohoto obecního symbolu byla požádána Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

PROGRAM ZASTUPITELSTVA

obce Ostopovice na volební období 2002–2006
1. Výstavba hlavní kanalizační splaškové stoky (ulice Lípová, Školní, U Kaple, Na Rybníčku) – ve spolupráci s obcí Troubsko
2. Výstavba oddílné kanalizace v ulici Vinohradská
3. Výstavba vodojemu a dostavba vodovodu v obci
4. Výstavba komunikace v ulici Vinohradská
5. Oprava komunikace v ulici Krátká
6. Dostavba a obnova obecních chodníků (B. Němcové, Lípová)
7. Úprava obecního pozemku na ulici Osvobození (parková úprava + parkoviště)
8. Vybudování garáže pro obecní malotraktor
9. Parková úprava náměstí U Kaple
10. Zalesnění parcel bývalé skládky a zajištění hospodaření na lesních pozemcích
v majetku obce
11. Projektová příprava na vybudování kanalizace v ulici Uzavřená
12. Podpora výstavby objektů pro bydlení v obci dle územního plánu
13. Postupná likvidace černých skládek
14. Zlepšování systému likvidace komunálního odpadu
15. Podpora provozu Základní školy Ostopovice včetně mateřské školy
16. Zajištění přidělení obecního praporu
17. Zajišťování chodu obecní knihovny a jejího rozvoje
18. Podpora kultury a rozvoj místních tradic
19. Podpora sportovní činnosti v obci
Schváleno zastupitelstvem obce dne 19. 5. 2003
Ing. Lenka Andrlová
Milan Žilka
starostka obce
místostarosta

INFORMACE
o činnosti komise
životního prostředí

V květnu zvýšila komise životního prostředí svou aktivitu. Nebojte, ne kontrolami, ale prací. Vyrobili jsme a rozmístili
za obcí několik laviček. Pronesená cynická poznámka o tom, že do týdne budou pryč, se nenaplnila. Do týdne byla
rozbitá „jen jedna“. Také jsme pro naše
nové spoluobčany, rekreanty a ostatní,
kdo neznají okolí obce, udělali a rozmístili informační cedule a ukazatele
s místními názvy. Týden po umístění
„přežily“ všechny, což hodnotíme jako
mírný pokrok. Možná se někomu bude
zdát, že se to dalo udělat lépe, ale věříme, že oceníte aspoň snahu.
Největší pořádanou akcí byla likvidace
černých skládek. Zúčastnilo se nás
celkem 25 + 1 neznámý chatař. Vyčistili jsme skládku na Podskalí (včetně
dětského kolotoče s betonovým ukotvením), okolí mostu za garážemi, cestu
k druhému mostu a jeho okolí, hřiště na
staré dálnici a Urbanův kopec. Nejhorší
byl úklid rokle podél cesty od druhého
mostu k ulici Krátká. Tento úsek se nám
nepodařilo vyčistit celý.
Přesto akci považujeme za úspěšnou
a děkujeme všem, kteří přiložili ruku
k dílu, přestože sami měli určitě své
práce doma dost. Obrovský díl práce
odvedli zástupci myslivců a stárků.
Mimo členy komise životního prostředí a pracovníků úřadu se zúčastnilo
i několik místních občanů, včetně důchodců. Obzvláště těm bychom chtěli
poděkovat. Svou energií a vitalitou nám
šli příkladem a těm, co jsou středního
věku, dali nahlédnout na budoucí stáří
s optimismem.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří se této akce zúčastnili,
a doufám, že jim vydrží elán a přijdou
i příště. Také přeji nám všem, aby
skládky nepřibývaly a lavičky i cedule
vydržely déle než čtrnáct dní.
Milan Žilka,
za komisi životního prostředí

OZNÁMENÍ

o přerušení dodávky
elektrické energie

Jihomoravská energetika oznamuje, že
z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy vysokého napětí
bude přerušena dodávka elektrické
energie pro obec Ostopovice.
Dne 26. června 2003 v době od 8 do
17 hodin bude celá obec Ostopovice
bez proudu.

Pravěké osídlení Ostopovic
Obec Ostopovice, rozprostírající se na
Bobravské vrchovině, se poprvé objevuje v písemných pramenech r. 1237.
Vhodné členění terénu a příznivé půdní
podmínky lákaly pravěkého člověka
k osídlení katastru obce od nejstarších
dob (viz chronologická tabulka). Jeho
dlouhodobý pobyt zde zanechal stopy ve
formě archeologických
pramenů. Pod tímto
názvem rozumíme ojedinělé nálezy keramiky,
kamenných nebo kovových předmětů a mincí.
Dále k nim řadíme rovněž pozůstatky sídlišť,
které jsou reprezentovány sídlištními objekty
a nálezy z rozrušených
sídlištních vrstev, a pohřebiště, jež tvoří hroby
obsahující buď kostrové,
nebo žárové pohřby.
Nejstarší nálezy archeologické povahy, datované do halštatského období,
byly objeveny na území Ostopovic již
koncem 19. století. Do roku 1945 je
archeologická činnost spojena s Jaroslavem Mikuláškem, rodákem z Neslovic (1916–1996), který v sousedním
Troubsku dlouhodobě působil jako
učitel na tamní základní škole.V době
druhé světové války tu působil Karl
Schirmeisen (1868–1958), pracovník
německé národnosti. Jmenovaný musel
po osvobození opustit Československo,
zemřel ve Spolkové republice Německo.
Ve druhé polovině 20. století věnoval
pozornost tomuto regionu Richard Klíma, který sesbíral kamennou štípanou
industrii (kamenné předměty) na lokalitě
„Na branách“. Na počátku 50. let provádělo Národní muzeum pod vedením
Jiřího Neustupného ověřovací výzkum
v trati Padělky pod hájem, kde dříve nacházel pravěké nálezy již zmiňovaný J.
Mikulášek. Další archeologický výzkum
(vedením byl pověřen Vladimír Ondruš

z Moravského zemského muzea v Brně)
byl vyvolán v r. 1970 výstavbou rodinných domků v ulici Branky, kde se našly
a byly zachráněny hroby kultury zvoncovitých pohárů.
Nálezy objevené na katastru obce jsou
deponovány ve sbírkách Moravského
zemského muzea v Brně a v Národním muzeu v Praze, kam
byla prodána převážná
část sbírky J. Mikuláška.
V archivu brněnského
Archeologického ústavu
Akademie věd České republiky jsou k nim uloženy
nálezové zprávy, které
byly citovány v publikaci
„Archeologické
lokality
a nálezy okresu Brno-venkov“, vyšla v Brně 1989.
Zde je podán přehled pravěkého a raně historického
osídlení dnes již zaniklého
okresu Brno-venkov a u všech jeho obcí
je výčet nálezů podle jednotlivých období, pokud se tam nějaké našly.
K dnešnímu dni registrujeme v rámci
Ostopovic 7 lokalit: Přední hora (JZ
od obce), Na branách (SV obce – nad
železniční tratí), Záhumenky (J okraj
obce), Německá dálnice, Padělky pod
hájem (JV okraj obce), U mlýna, event.
U mlýnka (SV obce) a ulice Branky. Pro
lepší přehlednost, aby si čtenář lépe
uvědomil chronologické stáří a následnost archeologických období, zařadili

jsme lokalizovatelné nálezy do přehledné tabulky (viz dále). Z ní je zřejmé,
že stopy osídlení jsou prokazatelně
podle současného stavu výzkumu registrovány z období mladého paleolitu,
z neolitu (kultury s lineární keramikou
a moravskou malovanou keramikou),
z eneolitu (jevišovická kultura a kultura
zvoncovitých pohárů), z doby bronzové
(velatická a podolská fáze středodunajských popelnicových polí), z doby
halštatské a laténské.
Z důvodu rozsahu Ostopovického zpravodaje není možné se o nálezech, jež
mají významnou historickou hodnotu,
podrobněji rozepisovat. Můžeme tak
však učinit, pokud by byl zájem čtenářů,
v některém z dalších čísel.
PhDr. Lubomír Šebela, CSc.

A znovu pálení...

Znovu se vracíme k problému spalování
odpadu. Žádáme občany, aby zvláště teď
v létě, v horku, kdy mají všichni otevřená
okna, pálili uvážlivě, aby kouř neobtěžoval okolí. Také není nic příjemného,
když musí člověk v horku mít zavřená
okna, protože někdo nechal přes noc na
zahradě doutnat oheň, ze kterého stoupá
štiplavý kouř.
Připomínáme, že doporučeným dnem pro
pálení odpadu je pátek. Ovšem to neznamená, že je možné pálit všechno - dovoleno je pouze pálení suchého rostlinného
odpadu z prořezu stromů a keřů, suchého
listí, suché trávy a suchých rostlinných
zbytků. Ostatní domovní odpad patří do
popelnic a objemnější odpad je možno
ukládat do kontejnerů ve dvoře na ulici
U Dráhy, na plastové lahve máme sběrné
kontejnery. Za likvidaci odpadu každý
občan platí, proč tedy tohoto systému
nevyužívat a otravovat ovzduší kouřem
z pálených plastů? Již bylo popsáno
mnoho papíru vysvětlováním o škodlivosti
vdechování těchto zplodin, přesto se řada
lidí chová bezohledně nejen vůči zdraví
svých spoluobčanů, ale i svému vlastnímu zdraví.

NEPODCEŇUJTE OCHRANNÉ PŘILBY

Nastává letní čas, kdy si mnozí z nás budou zpříjemňovat dovolenou či prázdniny jízdou
na silničním či horském kole, aby na našich silnicích či terénu najeli mnoho a mnoho kilometrů. Tento čas je vhodný k tomu, aby si milovníci tohoto rekreačního sportu uvědomili,
jak je velmi důležité používat ochrannou cyklistickou přilbu.
Podle statistik patří cyklisté vedle chodců k nejzranitelnější skupině účastníků silničního
provozu. Právě ochranná přilba je jedním z prostředků, jimiž lze riziko vážného zranění
velmi snížit. Je mnoho cyklistů mladších 15 let, kteří jsou povinni používat dle vyhlášky
o provozu na pozemních komunikacích přilbu, přesto tuto povinnost nerespektují.
Odborníci uvádějí, že pokud cyklista používá ochranu hlavy, sníží se nebezpečí zranění
lebky až o 85 %. Experti ze společnosti BESIP varují před tím, že dospělého člověka
může zabít úder již při 11 km rychlosti a u dětí samozřejmě nižší. Úder do hlavy může
vyvolat dlouhodobé nebo trvalé následky jako poruchy soustředění, zvýšenou agresivitu,
bolesti hlavy, poruchy rovnováhy apod.
Myslím, že jsou to dostačující argumenty pro to, aby každý cyklista, který vyjede do silničního provozu, používal ochrannou přilbu a zabránil tím vážnému zranění případně jiné
tragédii.
František Franc

l Okrasné a užitkové rostliny
l Prostředky na ochranu rostlin
l Substráty a hnojiva
l Zakládání a údržbu zahrad
Otevřeno:
Po–Pá 8.00–19.00,
So–Ne 8.00–12.00 hod.
Nebo po telefonické dohodě
Kde nás najdete:
Luční 355/9
664 48 Moravany
Tel. 602 747 268, 607 708 535
Jen 1000 m od Carrefouru směr Moravany

Chronologie pravěku a časné doby dějinné a výskyt nálezů na území obce Ostopovice
Období
P starší
A
L střední
E
O mladší
L
I
T
MEZOLIT
N starší
E
O střední
L
I mladý
T
E starý
N
E střední
O mladý
L
I pozdní
T

Kultura
acheuleén

Naleziště

Datace
–890 000

micoqien
–400 000
moustérien
szeletien (bohunicien)
–40 000
aurignacien
nelokalizovatelné
gravettien
nálezy
magdalénien
–10 000
s lineární keramikou „Záhumenky“ –6 000
(S)
s vypíchanou keramikou
s moravskou
„Německá
malovanou keramikou dálnice“(S)
jordanovská,
–3 500
s nálevkov. poháry
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hájem“ (S)
se šňůrovou keramikou
se zvoncovitými
poháry
ulice Branky (P)
protoúnětická
únětická
–2 000
věteřovská

D. starší
B
R
O střední
středodunajská mohylová
N
Z mladší
velatická
„U mlýna“(P)
O
V pozdní
podolská
„Na branách“(S+P)
Á
D.
Ž starší
–750
E (d. halštatská)
„Na Branách (S)
L
a Záhumenky“(S+P)
E
Z mladší
–400
N (d. laténská)
„U mlýnka“ (PS)
Á
D. ŘÍMSKÁ
0 až + 400
D. STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ
+600
D. HRADIŠTNÍ (Slované)
+1250
Poznámky: D. - Doba; PS – povrchový sběr; S – sídliště;
P – pohřebiště.

INZERÁT

MO ČZS Ostopovice nabízí k pronájmu 2 místnosti
v domku zahrádkářů na ulici U Dráhy.
Informace u pana Stanislava Šmída, Krátká 4,
Ostopovice.

JAK SE V OSTOPOVICÍCH

PŘIPOJIT K INTERNETU

Pro běžné domácí uživatele Internetu, u kterých pomalu narůstá četnost a délka připojování, se stává běžný modem
a běžná telefonní linka něčím, co jeho rozlet po světové síti
čím dál víc brzdí a komplikuje. Pomalost, nespolehlivost a velká provozní nákladnost vedou k zamyšlení, jestli za ty peníze
není výhodnější jiná podoba připojení.
Například některé sítě kabelové televize mají možnost
výhodného paušálního a trvalého připojení k Internetu.
Provozovatel KT v Ostopovicích ovšem po našem dotazu
potvrdil, že rozšíření o Internet je investičně náročné a že
by uvažoval o této variantě při zájmu nad 100 uživatelů. Do
příští programové ankety zahrne otázku zájmu o Internet na
našem „kabelu“, ale vzhledem k tomu, že se významným
způsobem rozšiřují a zlevňují nové technologie (například
širokopásmová telefonní ADSL, nebo mobilní GPRS), tak je
možnost Internetu na kabelu problematická.
Bezdrátové připojení je výhodné pro skupinu uživatelů, například pro „panelák“, a je to jen na poskytovateli, zda do této
investičně náročné akce půjde. A zase je tu to ADSL a spol.
Rozhodnutí je tedy na uživateli a ten musí mít informace. Stále
se z odborných kruhů doporučuje vyčkávat, ceny jdou dolů,
(daně nahoru), nabízejí se různé platební modely a technické
pomůcky. Proto Vám na závěr nabízíme pár odkazů, kde je
souhrnný technický i cenový přehled o této problematice.
http://www.dsl.cz/index.php
dohledáte se aktuálního srovnání cen, poskytovatelů a popisu
technologie DSL
http://www.eurotel.cz
první nabídka na paušál pro mobilní Internet
CHIP 12/02: Rozsáhlý článek na téma Nejlepší připojení k internetu z domova,
obsahuje kompletní technický přehled a popis možností
a způsobů připojení + dobové ceny, poskytovatele a srovnání
nabídky
du

ÚSPĚCH OSTOPOVICKÝCH
AUTOVETERÁNISTŮ V POYSDORFU

Ve dnech 8. a 9. června 2003 se v rakouském Poysdorfu konala soutěžní přehlídka historických vozidel. Zúčastnili se jí i
dva naši spoluobčané, pan Otto Buchberger se svým německým vozem Auto Union z r. 1963 a pan Milan Žilka s anglickým
vozem Triumf Spitfire z roku 1979. Hodnoceny byly jak obecné
znalosti posádek a orientace v terénu, tak celkový vzhled a
kvalita údržby automobilů. Z 90 zúčastněných vozidel se ve
své kategorii umístil pan Žilka na 1. místě a pan Buchberger
na 3. místě.
Radka Švihálková

Naše první školka v přírodě

Básně

vlastní tvorba žáků 5. ročníku ZŠ Ostopovice
(Rýmy byly předem určené.)

SRDCE

Když otvíráme srdce, odemykáme je klíči,
a když se to podaří, najednou láska vzklíčí.
Potom stačí říct jen jednu sladkou větu,
která utkví v paměti, a to zalíbení je tu.
Někdy je hezké snít.
Ale co když to snění najednou pošlapou
kopyta?
Teprve potom je láska jak porcelánový hrníček rozbitá.
V těžké chvíli je dobré opřít se o lásku,
a když těžká chvíle přejde, svět je plný modrásků.
Oni dva jsou myšlenkami v širém kraji
a ti motýlci k nim přilétají.
(Monika Mrakavová)

JARO

Jdu po louce s barevnými klíči,
kde všecko, všecičko vždy vzklíčí.
Snažím se vymyslet ještě jednu větu,
ale Jaro, Jaro už je tu.
Jede po cestě, která je rozbitá,
a jeho kůň má rozdrásaná kopyta.
Slunce stojí alespoň chvíli o lásku,
místo toho má jen plnou síň
obrázků.
Proto v celém širém kraji
za sluncem vlaštovky přilétají.
(Jana Vlachová)

Koutek pro naše děti
Připravila: Radka Švihálková

JAK SPOJIT ŘETĚZ?
Sedlák přinesl ke kováři pět kusů řetězu, každý o třech článcích, a žádal,
aby je spojil v jeden řetěz. Jak to kovář provedl, aby se rozseklo a svařilo
znovu co nejméně článků?
JAK VYHOVĚT OTCOVĚ RADĚ?
Na starém hradě žil král, který měl tři syny. Když odrostli, poslal je do světa
na zkušenou. Každému dal váček zlaťáků a jednoho sluhu. Na cestu jim dal
tuto dobrou radu:
„Zlaťáky utrácejte pomalu a opatrně. Jsou kulaté a snadno se rozkutálejí.
Máte s sebou tři sluhy. Dejte si pozor, aby nebylo pohromadě víc sluhů než
vás. Snadno byste potom o peníze přišli.“
Synové si jeho rady dobře pamatovali a řídili se podle nich. Jednou však
přišli k řece, kde nebyl žádný most ani převoz. Jen náhodou objevili lodičku,
která byla tak malá, že se do ní vešli nejvýš dva lidé. Nyní stáli před problémem: Jak se dostat na druhou stranu řeky, aby na žádném břehu nezůstalo
nikdy víc sluhů než princů?
Řešení z minulého čísla:
Kterou pumpu používá které auto: A 2, B 4, C 1, D 3
Hříčky se zápalkami:
1

2

3

4a)

b)

Po úspěšném rozběhnutí provozu dvou
tříd v letošním roce jsme chtěli zkusit
nabídnout dětem i rodičům něco nového
– tím byla škola v přírodě.
Vzhledem k věku dětí a jejich první zkušenosti s odloučením od maminek jsme
odjížděli s jistými obavami a očekáváním.
Jelo 16 dětí, dvě učitelky a paní doktorka
z řad maminek, kterou děti znají. Z Ostopovic od mateřské školy jsme odjeli v sobotu asi v 9 hodin ráno. Po tříhodinové
cestě autobusem se dvěma občerstvovacími přestávkami jsme dorazili do Říček
v Orlických horách. Tam už nás očekávali příjemní majitelé chaty „PERLA“. Po
výborném obědě nás čekalo rozdělení
do pokojů a obhlídka okolí chaty. Prvotní
rozpaky rozptýlil převlečený CVRČEK,
který přišel děti poprosit o pomoc při hledání FERDY MRAVENCE. Děti první noc
usínaly sice trochu smutné a některé i se
slzičkou v očích, ale s očekáváním dobrodružství příštího dne. Každé ráno po
snídani jsme s CVRČKEM vycházeli do
okolí hledat FERDU, což se nám po splnění spousty úkolů podařilo až ve čtvrtek.
Během týdne jsme potkávali i jiné broučky
– BERUŠKU, PAVOUČKA, VČELKU,
MRAVENCE, ŠKVORA, BROUKA PYTLÍKA – kterým jsme pomáhali v nesnázích
a sami tak cvičili obratnost, postřeh, pohotovost, vytrvalost, spolupráci apod. Hravě
jsme zvládli OLYMPIÁDU a taky soutěže
ZLATÝ SLAVÍK, MALOVÁNÍ HOUSENEK
A TRIČEK S FERDOU, DISKOTÉKU,
TÁBORÁK, VÝLET KE KONÍM – za které
děti získaly spoustu diplomů. Každý večer nás čekal KAŠPÁREK s písničkami,
pohádkou hranou dětmi a po prolezení
pytlem plným snů děti spokojeně odcházely do sprch a postýlek, kde je čekala
ještě pohádka z Knížky Ferdy Mravence,
ukolébavka a pusa s pohlazením od nás,
„náhradních maminek“. Snad největší
zážitek čekal děti v pátek, kdy BROUČCI připravili POUŤ s různými atrakcemi,
na kterých děti získávaly Ferdovy papírové peníze a za ně si pak nakupovaly
u CVRČKA pouťové hračky. Odpoledne
jsme poděkovali broučkům vytvořením
lesních domečků a pak už jen zbývalo,
abychom plni dojmů a zážitků přečkali
poslední noc. V sobotu ráno po snídani
jsme se rozloučili s „domácími“ a vyrazili
jsme na cestu domů. Cestou zpátky vládla
pohoda doplněná zpěvem písniček a připomínáním zážitků a prožitého týdne. Asi
ve 13 hodin zastavil autobus před branou
školky, kde už čekali všichni rodiče, kterým spokojené děti skákaly do náručí.
Zůstala vzpomínka v srdcích, na fotografiích i videokazetě.
Na příští rok jsme si slíbili nové dobrodružství.
Mé poděkování patří:
rodičům za důvěru,
dětem za statečnost,
paní učitelce Majce Veselé
a paní doktorce Hance Miklánkové
za spoluvytváření pohody a pocitu bezpečí pro děti.
Ivana Bláhová

Z historie ZO ČSCH Ostopovice

První chovatelská organizace v Ostopovicích byla založena v roce 1924 a měla název „Spolek pro chov drobného hospodářského zvířectva pro Ostopovice
a okolí se sídlem v Ostopovicích“. Tato organizace měla 28 členů a její člen pan
Petr Veselý z Ostopovic byl také posuzovatelem králíků. První výstava zvířectva byla pořádána v roce 1928. Členové chovali králíky, holuby, drůbež a pan
Konečný měl také kozy v kontrole užitkovosti, odkud se prodávali chovní kozlíci.
Činnost byla přerušena na počátku okupace, před 2. světovou válkou.
Stávající organizace byla založena v roce 1964 z iniciativy pana Petra Krajpla
staršího, který v té době choval asi 100 angorských králíků na vlnu. Byl zvolen
jejím předsedou a po něm následoval ve funkci Ing. Stanislav Procházka, dále
Stanislav Vaníček a od roku 1990 Leoš Polcar.
První výstava této organizace byla v roce 1969 v sále místního pohostinství
U Volejníků. Další následovaly pravidelně každým rokem, a to již na zahradě
pohostinství. V polovině sedmdesátých let byla v Ostopovicích první okresní
výstava okresu Brno-venkov. Tato výstava se konala na hřišti sokolovny, kde
byli vystavováni králíci, holubi, drůbež hrabavá a vodní, kozy, ovce, kožešinová
zvířata a v sále byla ještě velká expozice exotického ptactva a kanárů.
Od roku 1974 měla organizace v provozu líheň kuřat, která byla umístěna u Dudů. Kuřata se líhla každým rokem a v krátké době dodávali vajíčka chovatelé z 12
rozmnožovacích chovů a líhlo se více než 10 000 kuřat devíti plemen.
Od roku 1984 je v činnosti soutěžní sdružení organizací Ořechov, Ostopovice,
Radostice a Troubsko. Tyto organizace se podporují při pořádání výstav a pro
zpestření činnosti soutěží v kvalitě zvířat. Po útlumu činnosti ZO Troubsko tato
organizace ze soutěže odstoupila a v roce 1998 přistoupila ZO Ivančice a v roce
2002 ještě ZO Veverské Knínice.
V roce 1987, při příležitosti oslav 750 let od založení Ostopovic, byla uspořádána
druhá okresní výstava. Bylo zde vystaveno 507 ks králíků, 288 ks holubů, 98 voliér drůbeže, 150 ks výstavních (bodovaných) andulek, 40 voliér a klecí různých
exotů, 13 ks ušlechtilých koček, 7 koz, 6 ovcí a 20 ks nutrií. Výstavu obeslalo 218
vystavovatelů a zhlédlo ji 1200 platících návštěvníků.
Na počátku osmdesátých let měla organizace 75 členů. Tak jako v celé republice
i u nás počet členů klesá až na nynějších 26 včetně mládežníků.
V současné době pořádáme již 12 roků výstavy na obecním pozemku a v areálu zahrádkářů na ulici Družstevní. Poslední výstava v roce 2002 byla soutěžní
a bylo vystaveno celkem 710 kusů zvířat včetně exotů. Tyto na výstavu dodalo
95 vystavovatelů.
Tuto zájmovou činnost můžeme provozovat na této úrovni také díky všestranné
spolupráci s obecním zastupitelstvem v Ostopovicích a místní organizací Českého svazu zahrádkářů.
Václav Duda

Foto částečného zatmění Slunce, jak je ing. Petr Dubjak vyfotografoval
31. května letošního roku kolem 5. hodiny ranní z „Horbaňáku“ (Urbanova
kopce).

BOUŘKA

nad Ostopovicemi
V pátek 6. 6. 2003 kolem 15. hodiny jsme
zaznamenali i nad naší obcí bouřku. Po
několika slunných a velmi teplých dnech
to bylo příjemné osvěžení ovzduší a především zahrádkáři vláhu uvítali.
Ovšem druhá bouřka tentýž den, která
začala přibližně kolem 21. hodiny, zasáhla naši obec velkou silou. Blesky a hromy
umocňovaly mohutnost deště. Velké
množství vody, které se ani v okolí vesnice nestačilo vsakovat, vtékalo z okolních
kopců do obce. Kanalizace byla v určitou
dobu přeplněna a z ulic se staly řeky. Snímání kanalizačních mříží nad vpustěmi
nebylo tedy příliš účinné. Voda se hromadila v nejnižších částech obce, kde začala
hladina stoupat. Nejhorší situace byla
na ulici Na Rybníčku, kde v úseku před
bytovými domy č. 13 až 17 bylo až 0,5 m
vody. Tato vtekla do sklepů a přízemních
prostor bytových domů. Všudypřítomná
voda též zatopila garáž a sklepní prostory
domu na ulici Boženy Němcové č. 22, kde
voda sahala též do výše 0,5 m.
Na zavolání na tísňovou linku přijela
jednotka dobrovolných hasičů ze Střelic
a o něco později profesionální jednotka ze
Starého Lískovce. Hasiči ze zatopeného
rodinného domu vyčerpali vodu a na ulici
Na Rybníčku pomáhali lidem s úklidem
naplaveného bahna, které silným proudem vody smývali. Akci ukončili přibližně
hodinu po půlnoci. Ulice Na Rybníčku
byla z nejhoršího venku zásluhou mnoha
občanů a hasičů.
Ovšem na hlavní silnici v ulici U Kaple zůstaly velké nánosy bahna, písku a kamení, které sem voda přinesla ulicí Krátkou
a B. Němcové. Aby se mohla komunikace
smýt, bylo nutné nejdříve mechanicky nánosy odstranit. Toto se tak stalo v sobotu
dopoledne za pomoci ochotných občanů,
kteří situaci pochopili a dali se do práce.
Pomocí zapůjčených hadic, hydrantního
nástavce a proudnice od hasičů byla
vozovka očištěna vodou. Velké množství
bláta a kamení bylo též odstraněno z prostoru křižovatky u pomníku padlým.
Po tomto velkém úklidu přijel přivolaný
kropící vůz od Správy a údržby silnic,
který měl vozovku dočistit.
Bouřka jistě zasáhla negativně i na jiných
místech obce. Škody též vznikly na stavbě
vodovodu, kde především za ulicí Krátkou
byly zaplaveny vodou a bahnem otevřené
výkopy s již položeným potrubím, které
bylo nachystáno na pondělní tlakovou
zkoušku. Ještě dva dny po bouřce byly
výkopy plné vody. Objekt vodojemu poškozen nebyl.
Velký dík patří všem občanům, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli s likvidací
následků bouřky, a zúčastněným příslušníkům Hasičského záchranného sboru.
Ing. Lenka Andrlová
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