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povolení. S případnýmí dotazy je možné se obrátit
• Obecní vyhlášky…
Zastupitelstvo obce schválilo dne 18. 5. 2005 obec- na Obecní úřad Ostopovice.
ně závaznou vyhlášku č.1/2005, kterou se stanoví • Základní a mateřská škola…
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Na žádost ředitelky školy projednala rada obce
Text této vyhlášky je zveřejněn na jiné straně tohoto a odsouhlasila udělení výjimky z počtu dětí na školní
čísla Ostopovického zpravodaje. Pro pejskaře jsme rok 2005/2006 pro základní a mateřskou školu opropřipravili novinku. Po obci budou rozmístěny ti počtu stanovenému příslušnou vyhláškou. Toto
odpadkové koše na psí exkrementy. Ty by měly pej- rozhodnutí bylo učiněno v souladu se zákonem.
skařům usnadnit jejich povinnost odstraňovat Jedná se o přechodné povolení, a to – 4 žáci na
třídu základní školy s tím, že
nečistoty způsobené jejich
zřizovatel školy, což je obec
psem. Věříme ve větší čistotu
Ostopovice, uhradí zvýšené
veřejných prostranství!
výdaje na vzdělávací činnost.
• Změna územního plánu…
Pro mateřskou školu byla
Zastupitelé se dohodli na všech
naopak povolena výjimka na
změnách, které budou zahrnuty
vyšší počet dětí na třídu, a to
do projednávání změny územnína 28.
ho plánu obce. Některé podně• Dotace…
ty, které byly podány ve většině
Obec uzavřela smlouvy s Jipřípadů majiteli pozemků, bylo
homoravským krajem na dvě
nutné řádně zvážit, neboC se
finanční dotace z rozpočtu
dotknou významněji nynějšího
Jihomoravského kraje. Dotace
schváleného územního plánu.
ve výši 30.000,–Kč je určena
Zpracovatel územně plánovací
pro naši školu na budování
dokumentace připraví kompletškolní zahrady. Neinvestiční
ní podklad zadání a Městský
ody začínají v pátek 24. 6. ve 20
dotace ve výši 200.000,– Kč
úřad Šlapanice, odbor regionálhodin předhodovou zábavou.
bude použita na úhradu úroků
ního rozvoje, bude naší obcí
K tanci a poslechu bude hrát tanečz úvěru u Komerční banky na
požádán o zahájení projednávání skupina TREND. V sobotu budou stárjiž dokončenou stavbu kanaliní Změny č.1 územního plánu
ci připravovat a v 17 hodin stavět máju.
zace a komunikace na ulici
obce Ostopovice.
V neděli 26. 6. v 9.00 hod. proběhne
• Dopravní řešení…
u kapličky mše svatá ke cti našeho Vinohradská.
V souvislosti s možným roz- patrona, svatého Jana Křtitele. Potom • Zahradní odpad…
vojem naší obce a v neposlední půjdou pořadatelé zvát se snítkou roz- Na základě množících se přípařadě s ohledem na složitý marýnu všechny naše občany na odpo- dů, kdy zahradní odpad ze
komunikační uzel křižovatky lední a večerní zábavu. Odpoledne ve 14 soukromých zahrádek je vyváu Pomníku padlým, bude zpra- hodin vyrazí kapela i se stárky po vsi pro žen mimo zastavěnou část
cována studie možného do- děvčata, aby pokračovali v tanci a zpěvu obce (vysypáván např. do blízpravního propojení komunika- na sokolovně. Večerní zábava začne ve kých příkopů) a dále na záklací směr Moravany a směr Brno 20 hodin. Celou nedělní zábavu dopro- dě dotazů některých občanů,
co mají dělat se zahradním odmimo v současné době zasta- vází dechová kapela PETROVANKA.
věné území obce. Pokud by
Na hřiště u sokolovny jsou objed- padem, upozorňujeme na platstudií bylo nalezeno dobré nány pro děti nezbytné pou9ové atrakce nost obecně závazné vyhlášky
řešení pro obec, mohl by být a občerstvení. Jenom hezké počasí č.1/2001 o nakládání s odpadem. V čl.4 odst.1 této vyhlášky
její výsledek zanesen do územ- zajistit neumíme.
ního plánu obce.
Věříme, že se nás pod májí sejde co je uvedeno, že rostlinný odpad
• Kanalizační přípojky…
nejvíce, protože je to příležitost potkat je nutno v maximální míře komV minulém roce byla v obci zde kamarády, příbuzné a sousedy. postovat. Majitelé zahrádek
dobudována hlavní splašková Těšíme se, že si uděláte čas a naše tra- si tedy na svých pozemcích
musí zřídit vlastní kompostokanalizační stoka v rámci stav- diční MLADÉ HODY s námi oslavíte.
# Členové kulturní komise viště a svůj zahradní odpad do
by „Kanalizace Troubsko“.
něj ukládat. Není morální vyváTato stavba byla 2. 5. 2005
zkolaudována a kolaudační rozhodnutí nabylo práv- žet odpad na cizí pozemky a obtěžovat takto i jiné
ní moci. Ti občané, kteří prostřednictvím našeho občany.
obecního úřadu nebo i samostatně podali na Sta- • Odpadové hospodářství…
vební úřad Střelice žádost o stavební povolení kana- V rozpočtu obce byla vyčleněna částka ve výši
lizační přípojky a již obdrželi stavební povolení, 100.000,-Kč na nákup nových kontejnerů. Byly
mohou začít s realizací domovních přípojek. V sou- zakoupeny dva velkoobjemové kontejnery do naševislosti s řadou dotazů připomínáme, že stavbu pří- ho sběrného dvora. Ty nahradí původní, které jsou již
pojky si musí zajistit každý stavebník samostatně. ve špatném technickém stavu. Nové kontejnerové
V rámci hlavní stoky byly vybudovány odbočky pro vany jsou na vozy Avia, mají větší objem a náklady
každou nemovitost, jejichž zaměření každý staveb- na dopravu budou nižší oproti dosavadní dopravě
ník obdržel od obecního úřadu. Od tohoto nápoj- vozy Liaz. Dále bylo zakoupeno devět plastových
ného bodu, který je vždy mimo komunikaci, si zaji- kontejnerů na plastový vytříděný odpad. Doposud
stí stavbu přípojky každý individuálně. Při stavbě byly kontejnery pronajímány od firmy ASA.
# Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
musí být dodrženy podmínky dané ve stavebním
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Příroda kolem nás a p r o n á s

Pan Miloš Štěpánek, majitel
prodejny SMÍŠENKA, přichází
s nabídkou rozvážky nákupů ze
své prodejny přímo do vašich
domácností. Podrobnosti budou
upřesněny podle vašich požadavků v případě, že bude o tuto
službu dostatečný zájem.
Kontakt: 547 351 989

V měsíci dubnu se uskuteč- divoce rostoucí keře a vysbírat bou o pomoc k našim spoluobnily tři brigády zaměřené na odpadky. Přestože jsme pořá- čanům a za čtrnáct dnů se
konalo pokračování. Účastí
jsme byli velmi překvapeni.
Přišlo 19 lidí a někteří vzali
i své ratolesti. Opravdu oceňujeme, že se v dnešní době
najdou lidé, kteří jsou ochotni
udělat pro nás i přírodu obrovský kus práce. Přitom jedinou
odměnou, kromě našeho poděkování, jim byl hřejivý pocit
u srdce, který umocňovaly jiskry z páleného roští a šrámy
způsobené trním. Třetí brigáda
se konala za účasti členů TJ
vyčištění a zkulturnění okolí tzv. dali již několik akcí zaměřených Sokol. I jim patří naše poděko„Hitlerova mostu“ nad vodár- na čištění okolí obce, opět nás vání. Vzniklá plocha byla oseta
nou.
množství odpadků za našimi trávou a my jenom doufáme, že
Našim původním záměrem humny zaskočilo. Práce jsme vyroste dřív než nová skládka.
Věříme, že i vy oceníte při
bylo za účasti členů komise a ně- udělali hodně, ale konec neměkolika dobrovolníků vykácet la. Proto jsme se obrátili s pros- svých procházkách práci všech,
kteří se na naší snaze o opětovné zviditelnění této historické
památky podíleli.
#Komise životního prostředí
V současnosti je veden boj a když, tak jen kvalitní suché
proti další hrozící dálnici jako dřevo.
k občanům
budoucímu znečišCovateli osto- Uvědomme si, že všechen
povického ovzduší. Nevím ale, odpad můžeme zdarma odvézt
jestli si dostatečně uvědomuje- do sběrného dvora a organický
Redakce Zpravodaje se na
me, že kvalita ovzduší, které navíc kompostovat, a uvědom- všechny spoluobčany obrací
dýcháme, je z velké části v našich me si to ještě důrazněji v oka- s žádostí o zapůjčení historicmžiku, kdy do ohně (i nevědom- kých fotografií dokumentujících
vlastních rukou.
Ostopovice mají, obecně vza- ky) přikládáme třeba jen malý vývoj naší obce. Zejména máme
to, zatím ovzduší dobré, avšak kousek nějaké umělé hmoty zájem o fotografie zachycující
podle oficiálních údajů je zde (například igelitu). Prakticky nic stavební vývoj, průběh kulturmimořádně velký sklon k inverzi. tím totiž neušetříme, zato ale až ních akcí, významných výročí či
Na 16místné stupnici jsou v tomto stovkám lidí můžeme otrávit jiných památečních, ale i všedsměru Ostopovice na 2. až. 3. nej- odpoledne a narušit zdraví.
ních dnů z dřívější doby.
Na závěr bych ještě chtěl
horším místě! To zjednodušeně
Z těchto fotografií chceme
řečeno znamená, že kouř z jaké- apelovat na kuřáky – přesvědčte sestavit obrazovou historii vývohokoliv zdroje velmi často se, prosím, kam jde kouř z Vaší je a života naší obce.
nestoupá vzhůru, ale je unášen cigarety na zastávce nebo třeba
Fotografie prosím předejte
větrem při zemi, nebo jde vzhůru i za domem na zahradě. Pokud Ing. Radce Švihálkové na obecjen několik (desítek) metrů a až směřuje například k sousedům, ní úřad. Po ofocení Vám origise ochladí, opět na jiném místě vězte, že díky výše zmíněnému nály co nejdříve vrátíme.
sklonu k inverzi nekončí někde
klesá.
Spoluobčanům, kteří nám
Speciálně u nás více než v oblacích, ale často, nedobro- své staré fotografie zapůjčí,
jinde je tedy třeba dbát na to, volně, v plicích Vašich sousedů.
předem děkujeme.
#Ing. Vítek Tichý
abychom spalovali co nejméně
#Redakce

Nové K N I H Y
Přehled nových titulů knih
zakoupených pro naši knihovnu
v prvním čtvrtletí roku 2005.
Beletrie pro dospělé
Borská, I.: Poutník pod hvězdami
Brown, D.: Šifra mistra
Leonarda
Coben, H.: Podrazák
Chamberlain, D.: Světlo pod
hladinou
Jardine, Q.: Blackstoneovy
úklady
Lanczová, S.: Kluky neřeším
Ludlum, R.: Altmanův zákon
Nunn, J.: Bouřlivá země
Obermannová, I.: Deník šílené
manželky
Polách, A.: Richenza
Roberts, N.: Prvorozená
Smetanová, J.: Ustláno na
růžích
Vágner, Z.: Lví píseň
Vaňková, L.: Pán stříbrné růže
Woolrich, C.: Noční můry
Žamboch, M.: Líheň
Beletrie pro děti a mládež
Nesvadba, M.: Kouše to, štípe to,
Stine, R. L.: Kletba egyptské
mumie
Stine, R. L.: Úsměv, prosím …
přichází zlo!
Naučná pro mládež
Motlová, M.: Praha známá
i neznámá
Obrázky z českých dějin
a pověstí
#Libuše Pálková

První P O M O C
Fakultní
nemocnice
Brno
poskytuje LSPP:
PRO DOSPĚLÉ (vyjma stomatologie):
PMDV Jihlavská 20, Brno
–Bohunice
pracovní dny: 16.00–24.00 hod.
so, ne, svátky: 8.00–20.00 hod.
PRO DĚTI A DOROST (vyjma
stomatologie):
PDM Černopolní 9, Brno
pracovní dny: 16.00–7.00 hod.
so, ne, svátky: nepřetržitě
STOMATOLOGIE pro děti, dorost
a dospělé:
PMDV Jihlavská 20, Brno
–Bohunice
pracovní dny: 16.00–22.00 hod.
so, ne, svátky: 8.00–20.00 hod.

Je na nás , co DÝCHÁME !

VÝZVA

N aši důchodci
Tentokrát jsme se vydali za
zajímavostmi Opavska. Celý
zájezd programově zabezpečila
paní Vlasta Pacalová. Nejprve
jsme se podívali na moderní oranžérii v Raduni. Pak jsme se přesunuli do Hradce nad Moravicí, kde
nás jako v Raduni provázela se
zajímavým výkladem paní kastelánka raduňského zámku.
Město Hradec nad Moravicí
vzniklo pod pohraničním přemyslovským hradem v druhé polovině 13. století. Hrad, v němž
sídlili potomci českých panovníků, byl v 17. století přestavěn na
zámek, kam jezdívali četní představitelé evropské kultury, jako
L. van Beethoven, F. Liszt,

navštívili Severní Moravu

Paganini i další. Díky paní
Pacalové jsme shlédli nejnovější
prohlídkovou trasu s dobovým
nábytkem, interiéry, obrazy, knihovnou i s klavírem, na kterém
údajně hrál Paganini. Zámek
obklopuje rozsáhlý anglický
park, který navazuje na Přírodní
park Moravice. Jižně od města
je poutní místo Slezská kalvárie,
křížová cesta se 14 kapličkami.
Z časových důvodů jsme uvedenou oblast navštívili jenom
pohledem z autobusu.
Závěr zájezdu jsme strávili
v městě Opavě individuální činností, aC už nákupem nebo
posezením v cukrárně, ale také
návštěvou některých památek.

Město Opava je známé svými
památkami. Za nejcennější je
pokládán kostel Nanebevzetí P.
Marie vybudovaný ve stylu slezské gotiky. K nejstarším budovám patří minoritský klášter, v jehož kryptě jsou uloženy ostatky
slezských Přemyslovců. Zajímavé
renesanční měšCanské domy lze
najít na Masarykově třídě. A i když
v Brně pršelo, my jsme měli jako
vždy pěkné počasí, takže se nám
zájezd vydařil.
Při cestě zpět jsme se už
těšili na další, tentokrát rehabilitační zájezd do zcela nově
upravených termálních lázní ve
Velkém Mederu.
#Ing. Juraj Grexa

Obecně závazná vyhláška Č . 1 / 2 0 0 5
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství
Zastupitelstvo obce Ostopovice vydává dne 18. 5. 2005 podle § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 |
1) Tato vyhláška se vztahuje na celý územní obvod obce Ostopovice
2) Vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb
psů jakékoli velikosti a plemene (dále jen
„pes“) na veřejném prostranství .(1)
Čl. 2 |
Osoba doprovázející psa, která umožní
pohyb psa na veřejném prostranství, je na
veřejném prostranství povinna řídit se
těmito pravidly:
a) musí psa držet na vodítku o max.
délce 5m nebo umístit do přepravního
zařízení,
b) nebezpečný (2) pes musí mít náhubek,
c) nesmí psa ponechat mimo dohled,

d) musí psa ovládat tak, aby pes neohrožoval nebo neobtěžoval jiné uživatele
veřejného prostranství a veřejné prostranství nepoškozoval,
e) všechny nečistoty způsobené psem
musí bezodkladně odstranit do nádob
určených ke shromaž^ování odpadů,
f) nesmí připustit pohyb psa na dětských
hřištích a pískovištích.
Čl. 3 |
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.
6. 2005.
pozn.
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Š9astnou c e s t u O s t o p o v i c e
Stojím na zastávce v Ostopovicích.
Nejsem sama, kdo již netrpělivě očekává
příjezd autobusu. Postupně jeden po druhém koukáme na hodinky a žmouláme v rukou šalinkarty nebo lístky. Po 5 minutách,
kdy měl autobus vyjíždět ze zastávky,
slyším vzdychání a slova: „Už zase má
zpoždění.“Po 15 minutách se náš autobus
přiřítí (tak „osmdesátkou“). Šalinkarta řidiče nezajímá (ještě aby!) a s rychlostí,
jako by nás ukradl, směřujeme k Osové,
kde jsme za neuvěřitelných 5 minut.
Zpoždění je dohnáno a scéna připomínající akční film tím končí. Zaplat pán bůh
všichni přežili.
Scéna druhá. Autobus přijíždí včas.
Řidič si nás prohlíží jako odpad, v lepším
případě jako skupinku vrahů. Pokud je vám
pod čtyřicet let, uvítá vás slovy: „Ukaž mi to
pořádně, tu šalinkartu, ...není to vidět.“
Pokud je vám víc než čtyřicet, považuje vás
za neschopného si koupit lístek a téměř
vždy vám řekne, že máte špatný lístek. Je to
dobrý obchodník – nabídne vám dražší lístek s přívětivými slovy: „Bu^ si koupíte nový
lístek nebo si vystupte a běžte pěšky...“
Projdete kolem a pokud má opravdu dobrou
náladu, vytáhne si vás „za šos“ zpět a najde
si další problém. Zřejmě má rád nejen cito-

vou, ale i tělesnou vazbu se svými zákazníky. Přeci jen, je to dobrý obchodník. A jako
takový cítí, že tyto vztahy je potřeba utužovat a obnovovat.
Scéna třetí. Něco se v dálce plíží. Nové
téma pro Shakespeara. „Je to autobus, není
to autobus“, toC otázka. Již ho poznávám,
ano, je to autobus. Řidiči těchto autobusů
jsou velmi oddaní svému zaměstnavateli,
a proto své stroje šetří, co to jen jde. V autoškole jim zapomněli vysvětlit, na co máme
pět rychlostí, a navíc nás jako své zákazníky
mají velmi rádi a tráví s námi co nejvíce
času. Tito řidiči nejsou ani slušní ani neslušní. Občas si říkám, že ten, kdo z desetiminutové cesty dokáže vykouzlit téměř dvacetiminutovou prohlídkovou jízdu, nás musí
„opravdu milovat“.
Při výše jmenovaných situacích mi
naskakuje husí kůže a mám chuC vystoupit
a jít na stopa s tím, že to bude bezpečnější,
rychlejší, přívětivější a „zadarmo“.
Musím však říci, že existují i řidiči
„pohodáři“, kteří mají ten dar, že dokáží
skloubit své povinnosti se slušným chováním. Bohužel, těchto řidičů na trase BrnoOstopovice jezdí jen nepatrná hrstka.
Doufám, že nepatří do vymírajícího druhu.
#Zuzana Janáková

inzerce
N A B Í D K A S TAV E B N Í C H P R A C Í
Firma VS stav, s. r. o., provoz. – Ostopovice, Družstevní 2a

NABÍZÍ
• Kompletní provedení stavebních prací na zřizování kanalizačních
a vodovodních přípojek, včetně zemních prací a zapravení povrchů
• Dláždění povrchů
• Veškeré práce na inženýrských sítích.

Kontakt – ing. Baňoch, tel.: 547 218 179, p. Porupka, tel.: 547 355 003

2) § 3 písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Ing. Lenka Andrlová
Milan Žilka
starostka obce
místostarosta

JEŘABINKA
Není špatné jednou za čas ve všední den
po práci načerpat trochu energie, dobré nálady a příjemného pocitu z odskočení si aspoň
na chvíli z dennodenní všednosti. Myslím,
a v mém případě to opravdu funguje, že
právě toto se dá prožít v malé galerii plné
krásných a milých věcí. Tato „mini galerie“
se dokonce nachází v blízkosti naší vesnice
a její návštěvu v pěkném počasí můžete
spojit i s malou procházkou. Je to Galerie
Jeřabinka ve Starém Lískovci na hlavní ulici

Klobásova a právě zde majitelka pravidelně
organizuje výstavy na různá témata.
Setkala jsem se zde již s výstavou akvarelových krajinek, zátiší, nádherné malby na
velká plátna, malby na sklo, keramiky, kovářských prací, s módní přehlídkou,... Snad
každý, kdo má rád umění, si zde přijde na
své. Při vernisážích za doprovodu hudby, při
víně a malém občerstvení je velice zajímavé
setkávat se s úplně cizími lidmi a zjišCovat,
kolik z nich mezi námi smrtelníky je mimořádných, výjimečných a šikovných. Někdy jsou to
amatérští umělci, jindy profesionálové. Ale
rozdíl mezi nimi ani nelze příliš hledat. Však
pokud jsem vás trochu inspirovala ke strávení odpoledne, jsem ráda a přij^te se podívat
a nechat se pohladit po duši krásou kolem
sebe vytvářenou lidskýma rukama.
#Ing. Radka Švihálková
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námi

Přinášíme osobní zpově^ člověka,
který celý život zasvětil amatérskému
divadlu. I v dobách nejtěžších si našel
prostor pro svou zálibu.
Všechno začalo na III. reálném gymnáziu, kde jsme spolu s několika dalšími studenty (Lá^a Lakomý, Jiří Tomek – současní
herci brněnských divadel) dělali studentské
divadlo. Náramně jsme se bavili.
A pak se stal malér, který se podepsal
na celém mém dalším životě. Za spoluorganizování protistátní skupiny, letáky a nedovolené ozbrojování jsem byl udán konfidentem STB a dostal jsem deset let vězení a
ztrátu občanských práv. Tak jsem se ocitnul
v lágrech v Ostrově a Jáchymově. Místo
studia medicíny (index mám ještě schovaný) se můj sen o doktořině rozplynul v rachotu jáchymovských vrtaček kdesi v podzemí jáchymovského pekla (v dolech Prokop, Svatopluk, Barbora, XII, Ležnice a další).

Během doby, kdy naši „milovaní“ vůdci
postupně umírali (pozn. redakce: K. Gottwald, A. Zápotocký), mi amnestiemi umazali z trestu celkem tři roky a po pěti letech
jsem byl na podmínku propuštěn.
Divadlo mi ovšem pokoj nedalo ani ve
vězení. Hráli jsme načerno pro potěchu
všech ostatních muklů (muži určeni k likvidaci) v lágrech, kam jsem byl postupně
přetahován. Zachránil mě index z medicíny,
a tak jsem mohl poslední rok pracovat ve
vězeňské nemocnici v Ostrově jako sesterská služba – v nemocnici nebyly žádné
zdravotní sestry. Po uplynutí pěti let jsem
byl …., ale to už víte.
Pracoval jsem jako pomocník u zedníků, pomocný dělník ve skladě papíru (Narpa). Mezitím jsem se stačil oženit a zplodit
syna.
Teprve nyní začala ta pravá cesta s divadlem a za divadlem. Již první den po návratu z vězení jsem jel se souborem Univerzitní
knihovny (protože tam hrála i moje žena) na
zájezd do Prostějova. A pak to šlo ráz na
ráz. Do roku 1971 jsem odehrál padesát rolí
pro cca 11.000 diváků. Jako vsuvka do
této činnosti je dvouletá pauza způsobená
vojenskou službou u PTP. Ale i tam jsem
provozoval divadlo. Založil jsem tam vojenský soubor – zpěv, tanec, hudba, recitace
a divadelní skeče. Oficírům se to líbilo,

FRANTIŠEK KLAŠKA

protoRok 1958 – ve hře Golem

že si mohli udělat ve svých hodnoceních
velkou tlustou červenou čáru, a já měl relativně pokoj. Dařilo se mi umělecky, a tak
jsme jezdili po vojenských kulturních soutěžích, ze kterých jsme pravidelně vozili kdejakou cenu.
Samostatnou kapitolou bylo období
práce v Divadelním studiu Josefa Skřivana
(brněnský herec popravený r. 1942), se
kterým jsem sjezdil skoro celou Evropu –
mimo Portugalsko, Finsko a Norsko.
Politicky za mě ručil jeden kovaný člen
souboru. Jistě bylo jednodušší mě hlídat
než přeobsazovat role. Za tu dobu jsem
obdržel jedenáct cen za role, většinou za
klasický repertoár, všechny na ústředním
festivalu na Jiráskově Hronově. V r. 1971
jsem ze souboru odešel.
Pokračování mé umělecké cesty bylo
členství v Dělnickém divadle Semilasso
Brno. A tady jsem vytvořil svou největší
roli – ve hře Oldřicha Daňka Dva na koni
a jeden na oslu, kde jsem hrál svatého.
Je to role, na kterou v životě nezapomenu.
V Dělnickém divadle jsem odehrál přes
dvacet rolí a odrežíroval 15 inscenací.
Setkal jsem se s profesionálním režisérem
Městského divadla Pavlem Rímským, kterému jsem asistoval v devíti inscenacích,
a byl to on, kdo mě přivedl k dalším čtyřem
hereckým cenám. V roce 1980 Rímský odešel a já jsem pokračoval v jeho práci.
Zůstala po něm vzpomínka na jeho kvalitní,
invenční práci a na zahraniční zájezdy do
Německa a na Sicílii. A tím se kapitola
práce v Dělnickém divadle uzavřela.
Moje práce však pokračovala. Hrál jsem
nebo režíroval 3x v Prostějově, Břeclavi,
Křenovicích, Šlapanicích, Ořechově, Novosedlích a na dalších místech.
Mimořádnou prací byla celorepubliková inscenace komedie J. K. Tyla Hadrián
z Římsů. Každoročně se účastním přehlídky
amatérských divadel v Hronově a právě
tady mne před 3 lety, když jsme seděli
s kolegy, napadlo, že sehrajeme tuto hru
s herci – z celé republiky. Vybral jsem si
a dohodnul se s šestnácti herci (z Boleradic,
Brna, Hustopečí, Ústí nad Labem, Prahy,
Libice, Hronova a Náchoda). V r. 2002 jsem
se s vybranými herci dohodl, že role přijímají, a v r. 2003 jsem všem předal scénáře
spolu s instrukcemi. Loni jsme deset dní
před festivalem od rána do večera zkoušeli
a festival jsme vlastně otvírali. Měla to být

současně premiéra i derniéra. Nakonec
se derniéra posunula o dvě představení
v Hustopečích a v Boleradicích. Musím přiznat, že jsem se přece jen obával výsledku.
Opak však byl pravdou. Herci šli do toho se
mnou naplno a konstatuji, že za celý svůj
divadelní život jsem se s takovou kolektivní
prací nesetkal. Všichni byli skvělí – technikou, kostýmy, nápovědou počínaje (zde
mi pomohla má žena, která dělala všechno,
co bylo momentálně potřeba) až po herce,
kteří znali perfektně text a na nic se nevymlouvali. Od této inscenace jsem vlastně
i divadelně v důchodu. Přes všechna osobní úskalí považuji svůj život za naplněný.
Divadlo mi po celý můj život pomohlo udržovat rovnováhu s pohromami mého života.
Výběr ze vzpomínek pana Klašky.
Od roku 1998 pan Klaška bydlí v Ostopovicích na ulici Vinohradská. Nedalo mu to
a ihned po nastěhování se zajímal o možnost hrát v Ostopovicích divadlo. Bohužel
nebyl zájem. Přiznal se, že mu divadelní
práce dnes, kdy je v důchodu, moc chybí.
Občas pracuje jako člen poroty pro divadelní přehlídky. Na přehlídce v Jiráskově
Hronově pravidelně pracuje jako lektor.
Odehrál 64 rolí v 1223 představeních.
Má na kontě 20 režií, za čtyři z nich dostal
ocenění. Cenu si také odnesl za 15 rolí.
Narodil se v roce 1931.
Absolvoval III. reálné gymnázium na Kounicové v Brně.
V roce 1950 zahájil studium na medicíně.
V letech 1951–1956 byl uvězněn za protistátní činnost.
Po návratu z vazby pracoval jako pomocný
dělník – u zedníků, pomocný skladník.
Postupně se vypracoval přes skladníka na
místo inspektora.
Od r. 1991 je v důchodu.
V letech 1992–2004 pracoval jako recepční
v Městském divadle Brno, občas si i zahrál.
V roce 2004 dostal od Ministerstva kultury
za práci v amatérském divadle zlatý odznak
Josefa Kajetána Tyla.
Je členem Konfederace politických vězňů.
O protistátní studentské skupině, jejímž
členem pan Klaška byl, natočila Brněnská
televize dokumentární film „Když se kácí les
– létají třísky“.
# Redakce

Svátekmaminek

Omalovánky

Řešení z minulého
čísla zpravodaje:
Úkol č. 1:
velryba
medvěd
tuleň
iglů
Úkol č. 2:
Cirkus Humberto

# Připravila: Ing. Radka Švihálková

KOUTEK PRO NAŠE DĚTI

Všem dětem
přejeme hodně
zajímavých zážitků
v nastávajících
letních prázdninách.

h h á z e n k á ř ů
Ú s p ě c h n a š i c nejmladších
V soutěžním ročníku 2004/
2005 v Jihomoravském krajském
přeboru v Národní házené slavilo
úspěch naše házenkářské mládí.
Po odehráných 31 zápasech
ztratili jen dva body zásluhou
jediné prohry v soutěži a po
zásluze získali titul přeborníka
Jihomoravského kraje. Tento vý-

sledek zajišCuje účast na turnaji
o nejlepší družstvo České republiky, který se hraje ve dnech
23.–26. 6. v Praze.
Naši hráči byli přijati paní starostkou na radnici. Poděkovala
jim za vzornou reprezentaci naší
obce a popřála hodně úspěchů
na turnaji v Praze. Všichni dostali

upomínkové předměty. Toto bylo
pro všechny velkým zážitkem.
Chtěl bych poděkovat hráčům a všem těm, kteří nemyslí jen
na sebe, ale rádi podpoří finančně i svým volným časem rozvoj
sportu v naší obci.
Za oddíl Národní házené
#Pavel Krejčík

Má m e n o v o u z a h r a d u ! H u r á á á !
Zahrada MŠ dostala novou
tvář. Máme zabudované nové
dřevěné průlezky – víceúčelovou
průlezku Drak, skluzavku Koník,
parahoupačku Pes, vláček, domeček. Úspěšně začíná zarůstat
i vrbičkový tunel, o který se děti
společně s učitelkami starají.
Zalévají a plejí také bylinky a květinky na nově vzniklé skalce.
Holčičkám se dobře vozí
kočárky po novém chodníku.
Uměle vytvořený kopec už pěkně
zarůstá travou a slouží dětem
pro radost z pohybu a jejich
fyzický rozvoj.
Co řekly děti o své zahradě:

Těším se, až bude zarostlý celý
vrbičkový tunel. (Martínek M.)
Jsem rád, že tam udělali ty průlezky. (Vojtíšek S.) Mně se nejvíc
líbí ten vláček, s ním bych jel
k moři. (Jirka S.) Rád lezu po
dračí průlezce. (Melkonek G.)
A já se rád houpu na pejskové
houpačce. (Matýsek K.) Mně se
líbí domeček. (Dany K.) Nejraději
se schovávám v domečku, když
si hrajeme na princezny a čaroděje. (Eliška H.) Ráda zalévám
vrbičky. (Barča Ch.) Nejraději se
kloužu na koníkové klouzačce
na kopci. (Janička M.) A já na
dračí klouzačce. (Kristýnka M.)

První etapu budování zahrady jsme završili Zahradní slavností pro rodiče a děti.
Děkujeme za finanční podporu Obecního úřadu a děkujeme všem, kteří na naší zahradě
zanechali trochu potu, síly a hodně radosti z dobře vykonané
práce, i těm, kteří přispěli finančně na účet Sdružení přátel
školy na zakoupení průlezky.
Doufáme, že nám všem vydrží elán k další etapě budování
zahrady (dopravní hřiště, brouzdaliště, amfiteátr, pergola na
zastínění terasy).
#Kolektiv MŠ

Již tradičně jsme oslavili
svátek maminek spolu s našimi
dětmi v ostopovické sokolovně.
Předškolní děti nám předvedly pásmo básniček a písniček,
tancovaly a zpívaly ve slušivých
kostýmech za doprovodu klavíru. Příjemným vystoupením potěšily nejenom svoje blízké, ale
nás všechny.
Ve druhé části odpoledne
nám školní děti zahrály pohádku o pěti dějstvích o „Princezně se zlatou hvězdou na
čele“. V jednotlivých částech
děje se vystřídaly všechny děti,
aby každé mohlo potěšit svoje
blízké v sále.
Bylo to velice pěkné nedělní odpoledne a myslím, že patří
všem velké poděkování, nejen
malým hercům, ale také ostatním za přípravu kostýmů a nacvičení celé pohádky.
#Marcela Liptáková

Pálení

ČARODEJNIC

V sobotu 30. dubna 2005
jsme se sešli v 18 hodin u školy,
abychom zahájili rej čarodějnic.
Děti, převlečené za slušivé čarodějnice s košCaty, se vydaly
směrem k naší sokolovně. V čele
byla vrchní slaměná čarodějka.
Již na nás čekala připravená
vatra, kolem které si masky
udělaly promenádu. Všechny
byly velice zdařilé. Poté následoval volný program, někteří
zpívali společně s kytarou, někteří si opékali špekáčky. Každý
si mohl zvolit jiný druh zábavy.
Myslím, že jsme prožili pěkný
předmájový večer.
#Marcela Liptáková
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LEKNÍN

10

vodní
růže

Sebekrásnější zahrada či zahrádka není úplná, chybí-li v ní
menší vodní nádrž, která je
velmi cenným a líbivým doplňkem každé zahrádky. A když už
nějakou vodní nádrž máme, můžeme půvab celé zahrady mnohonásobně zvýšit, zasadíme-li
do vody podle velikosti nádrže
jeden nebo několik leknínů.
Protože zbudování nádrže je
velmi jednoduché, může si ji
každý zručný majitel zahrádky
vybudovat sám, nebo může zakoupit plastové jezírko v obchodě, případně postačí i nějaký
sud nebo stará vana, které se
zapustí do země.
Pěstování leknínů je velice
snadné. Leknínové sazenice
nemají cibulky, nýbrž oddenky
podobné puškvorci. Zasadíme
je do nádoby nebo drátěného
koše. Na dno nádoby dáme
dobře prohnojené tuhé bahno
a do něho zasadíme zvolený
druh leknínu. Na povrch rozestřeme 3–5 cm čistého, nejlépe
říčního písku. Písek slouží k tomu, aby se voda nekalila. Nádrž
by měla být hluboká 40–100 cm.
Nádrže stavíme pokud možno
na plném slunci, protože lekníny
vyžadují slunce a co nejteplejší
vodu. Lekníny nesázejme dříve
než od poloviny května. Můžeme je sázet i během léta, protože se pro prodej předpěstovávají v květináčích.

Leknín kvete od června do
září a velmi rychle se množí.
Leknínů je několik druhů, jsou
různých barev, ale nejelegantnější květ na vodě má leknín bílý
(Nymphaea alba) a leknín bělostný (Nymphaea candida).
Nejvděčnější je a nejvíc květů
má leknín žlutý. Existuje ještě
mnoho dalších druhů leknínů
růžových či červených, které se
také s oblibou a hojně pěstují.
#František Franc
OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 2/2005 • Ostopovice červen 2005
• Vychází čtvrtletně • Vydává Obec
Ostopovice se sídlem U Kaple 5,
664 49 Ostopovice, IČO: 28 22 94
• Evidenční číslo MK ČR 10257 •
Redakční rada: Libuše Dobrovodská,
Ing. Petr Dubjak, František Franc,
Mgr. Věra Janáková, Marcela
Liptáková, Ing. Radka Švihálková,
Jaroslav Trávníček • Za obsah článků odpovídají autoři • Graf. úprava
a sazba Jan Janák, Lípová 24,
Ostopovice • Tisk Voštěp, spol.
s r. o. • Příští číslo vyjde v září
2005 • Náklad 550 výtisků

Veteránské rojení 2005
Přehlídka automobilů a motocyklů do r. výroby 1979
V neděli 12. 6. 2005 se do naší obce sjelo xxx
majitelů veteránských vozidel z České republiky
a Rakouska. Na programu
měli dvě soutěže – soutěž
elegance a orientační jízdu.
Soutěž elegance se
uskutečnila na hřišti sokolovny. Občané měli možnost dát hlas vozidlu, které
se jim nejvíce líbilo. Vyhlášení výsledků pak proběhlo v Rosicích.
Na prvních místech se
umístili:
1. v kategorii „auto do roku
výroby 1945“ pan xxxxxxxxx
s vozidlem xxxxxxxxxx
1. v kategorii „auto vyrobené po r. 1945“ pan xxxxxxxxx
s vozidlem xxxxxxxxxx
1. v kategorii motocyklů
pan xxxxxxxxx s motocyklem xxxxxxxxxx
Vystavená vozidla zasvěceně okomentoval
Karl Prochazka (A), který všechny udivoval nejen
znalostmi o veteránech, ale i výbornou češtinou.
Velice mu děkuji, že si spolu se svými rakouskými

přáteli udělali čas a zúčastnili se této akce.
Orientační jízdu tvořily dvě části. Znalostní test a jízdu podle itineráře do Rosic na náměstí,
kde proběhlo vyhlášení výsledků spojené s výstavou
vozidel.
V této soutěži nejlépe obstáli:
1. pan xxxxxxxxx
s vozidlem xxxxxxxxxx
2. pan xxxxxxxxx
s vozidlem xxxxxxxxxx
3. pan xxxxxxxxx
s vozidlem xxxxxxxxxx
Zakončení akce proběhlo
na hradě Veveří, kde byla
vozidla opět vystavena a
účastníci měli možnost prohlédnout si hrad.
Věřím, že se tato akce líbila nejen všem účastníkům,
ale i těm, kteří se přišli podívat.
Děkuji sponzorům, spoluorganizátorům a TJ
Sokolu Ostopovice, díky kterým se celá akce
mohla uskutečnit.
#Milan Žilka

Neobyčejný učitel
Josef Palkovský, první nadučitel na naší škole, v této funkci
působil téměř 30 let. V r. 1886
nastoupil na jednotřídku, která
byla v r. 1898 rozšířena na dvojtřídku. Bydlel v budově školy
ve školním bytě. Stal se velmi
výraznou osobností naší obce.
Své povolání učit děti nepraktikoval jen ve školních lavicích,
ale ukázkami ve školní zahradě
pěstoval u nich také dobrý vztah
k přírodě. Výsledkem jeho pedagogické práce bylo, že nejlepší
žáci, odcházející ke studiu na
brněnskou reálku, byli zproštěni
přijímacích zkoušek. Musel mít již
od mládí velké nadání, při studiu

Z ÁKLADNÍ

na učitelském ústavu absolvoval i varhanickou školu, kde byl
žákem Leoše Janáčka.
Angažoval se i pro veřejnou
činnost. V obecním zastupitelstvu podporoval moderní a prospěšné záležitosti, jako například
zbudování první silnice – vozovky
do Starého Lískovce. Zasloužil
se o vybudování kaple a poté v ní
řadu let hrával na varhany, stejně
jako v troubském kostele. Šest
let, od r. 1909, stál v čele nově
založené TJ Sokol, kde vytvořil
ochotnickou scénu. Nechyběl
ani u základů Sboru dobrovolných hasičů v r. 1913.
Letos 13. července uplyne 90

ŠKOLA

Ředitelka Základní školy v Ostopovicích děkuje nejen rodičům
a zastupitelům obce za pomoc
při budování školní zahrady, ale
i kolektivu mateřské školy, který
s elánem sobě vlastním odvedl
obrovský kus práce. Rozzářené
oči dětí jsou jistě balzámem pro
jejich duši.
Dále děkuji paní Slezákové za
přípravu hlídky ČČK na zdravotnickou soutěž, paním učitelkám
základní školy za přípravu divadelního představení ke Dni matek
a vám všem, kteří škole fandíte
a se školou spolupracujete.
Poděkování patří i dětem,
které bez úhony prošly celým
rokem, mnohé dosáhly úspěchů
přesahujících naši školu. Lucka

– V

let od jeho úmrtí. A proto nelze
tuto tak významnou osobnost
naší obce, pana Josefa Palkovského, veřejnosti nepřipomenout.
#Jaroslav Trávníček

Anketa
Připomínáme vyhlášenou anketu – „o nejhezčí květinovou
výzdobu oken a balkónů“.
Vaše návrhy očekáváme do
poloviny srpna. Výsledky ankety
budou zveřejněny v zářijovém
čísle zpravodaje. I tentokrát na
výherce čeká malé překvapení.
#Redakce

Ř E L É

Brablcová získala první místo
ve výtvarné soutěži Máme rádi
přírodu, vyhlášené hnutím Brontosaurus a Ekocentrem Hodonín.
Hlídka ČČK (Andrea Slezáková,
Ruda Doleček, Veronika Šimáčková, Kamila Kubíčková, Lucka
Šedajová) obsadila druhé místo
v oblastním kole. Úspěšní byli
i naši atleti na DOH v Tvarožné.
Starší žáci ve složení Ruda Doleček, Jirka Lipták, Jarek Mynář
obsadili třetí místo, stejná medaile čekala i na mladší žákyně
(Katka Svoradová, Klára Komárková, Pavlína Křížová). V jednotlivcích obsadil krásné druhé
místo Ruda Doleček a třetí místo
Tomáš Krejčík.
Všem blahopřeji k dosažení

D Í KY

skvělých úspěchů.
#PaedDr. Stanislava Houzarová,
ředitelka školy
K novému školnímu roku
2005/2006
Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 1. září v 8.30
hodin pro školáky na školním
dvoře a předškoláky v mateřské
škole. Spojení ročníků bude
následující:
1. ročník – 9 žáků
2. a 3. ročník – 14 žáků
4. a 5. ročník – 12 žáků.
Výše školného v mateřské škole
bude 300 Kč, ve školní družině
50 Kč měsíčně.
Na děti se těší kolektiv zaměstnanců školy.

