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PLNĚNÍ PROGRAMOV ÝCH PRIORIT
Volební období 2006–2010
Dne 30. ledna 2007 schválilo Zastupitelstvo obce
Ostopovice programové priority pro volební období
2006–2010. Po osmi měsících práce je čas na malou
rekapitulaci, kolik se toho povedlo a co zůstává před
námi. S ohledem na dotazy občanů také vysvětlím
některé problémy, které nám vstoupily do cesty, ale
doufáme, že budou odstranitelné a priority naplníme.
Zbývají nám koneckonců ještě více než tři roky.
ZELENÁ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V příštím roce bude dokončena kanalizace, a tak bude možné začít realizovat rekonstrukci návsi a úpravu
veřejné zeleně vedle parkoviště u sokolovny. Podala
jsem žádost o dotaci na úpravu návsi. Obec Ostopovice měla jako povinnou náhradní výsadbu uloženo vysadit 1 kus lípy, výsadba proběhla v rámci oslav 770 let
od první písemné zmínky o obci Ostopovice dle studie
úprav návsi.
BOJ PROTI R 43 – JIHOZÁPADNÍ TANGENTA
V létě 2007 předložil Krajský úřad JmK návrh zadání
Zásad územního rozvoje („územní plán Jihomoravského kraje“), velmi zásadní dokument, ke kterému
Obec Ostopovice ve spolupráci s Ekologickým právním servisem zpracovala velmi rozsáhlý materiál
s řadou požadavků, jako např. prověření varianty rozšíření D1 bez tzv. jihozápadní (pozn.: rychlostní komunikace plánovaná v těsné blízkosti obce ve stopě
tzv. staré Hitlerovy dálnice) a jihovýchodní tangenty.
Je třeba vyhodnotit a zohlednit skutečnou ekonomickou a dopravní opodstatněnost obou tangent, prověřit, zda by výstavbou tangent nedošlo k nežádoucímu
omezení území a rozvoje obce a jaký by byl její dopad
na stávající výstavbu. Rovněž je nutné provedení aktuálního měření hluku a prachových imisí a odborné
vyhodnocení, jaký vliv na tyto hodnoty by mělo uskutečnění dopravních záměrů, tj. realizace jihozápadní
tangenty atd. Řadě požadavků bylo vyhověno, ovšem
to nejtěžší nás teprve čeká. Obec Ostopovice velmi
ocenila vznik nového občanského sdružení Nad Šelší
(viz níže), které se velmi zasazuje o kultivaci lokality
tzv. staré dálnice. Každá občanská aktivita týkající se
výstavby R 43 a jihozápadní tangenty je velmi důležitá pro ochranu a prosazení zájmů občanů Ostopovic.
Nikdo z nás, doufám, nechce žít v obklíčení rychlostními komunikacemi se všemi jejich velmi závažnými
negativními dopady nejen na životní prostředí, ale
hlavně na naše zdraví.
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006–2010
V obci nově vzniklo Mateřské centrum (více viz str.
7), které opravilo prostory ve víceúčelové budově na

Lípové, kde bude centrum provozováno, a také občanské sdružení Nad Šelší (více viz str. 6), které by rádo
zkultivovalo prostranství tzv. staré Hitlerovy dálnice,
kde by vytvořilo sochařský park a zázemí pro volnočasové aktivity občanů (lavičky, odpadkové koše atd.).
Stejně tak je velmi aktivní Klub důchodců, který se
stejně jako chovatelé schází v obecní klubovně na Lípové, nově v opravené místnosti Mateřského centra.
Obec všechny podobné aktivity nejen velmi oceňuje, ale i podporuje, občanská sdružení a kluby chápe
jako důležité partnery.
DOSTAVBA KANALIZACE V OBCI
V únoru 2007 jsme podali žádost o dotaci na Krajský
úřad JmK a v červnu 2007 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo dotaci ve výši 3 400 000 Kč. Nyní
je dokončena kanalizace na ulici U Kaple a na ulici B.
Němcové, v listopadu by měla být dokončena kanalizace na ulici Uzavřená a části ulice Osvobození. Komunikace na ulici Uzavřená bude dokončena v příštím
roce. Možná si někteří z Vás všimli, jak čistý a pěkný
byl čerstvě vybagrovaný a vyčištěný příkop na dešové vody vedoucí z ulice B. Němcové podél chodníku
do Brna. Ovšem po týdnu se opět změnil v zapáchající stoku plnou řas. To dovedou splaškové vody, proto
je nezbytné okamžité přepojení splaškových vod do
splaškové kanalizace. Od nového roku budou probíhat kontroly, protože nově již legislativa neumožňuje
vypouštění splaškových vod do dešové kanalizace.
REKONSTRUKCE VODOVODU NA ULICI LÍPOVÁ
Dne 11. 10. 2007 bylo vydáno stavební povolení na
rekonstrukci vodovodu s předpokládanou realizací
v příštím roce.
VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
Samotná realizace je vázána na dokončení dostavby
kanalizace a na investiční prostředky obce. Kanalizace bude dokončena v příštím roce a bude prověřena
možnost získání dotace na tuto akci.
INTERNET PRO OBYVATELE ZDARMA
S firmou OrioTrade, spol. s r. o., byla uzavřena dohoda o poskytování služeb elektronických komunikací,
která umožňuje připojení na internet v rychlosti 128/
64 zdarma (více informací na OÚ Ostopovice a na
webových stránkách obce).
OPRAVY A VÝSTAVBA CHODNÍKŮ V OBCI
Byl vybrán projektant na chodník na ulici Lípová, který
nyní zpracovává projekt. Byl opraven chodník do Brna
a schody na ulici B. Němcové budou uzpůsobeny pro
potřeby handicapovaných osob a rodičů s kočárky.
pokračování na str. 2

Vážení čtenáři, opožděné vydání 3. čísla Ostopovického zpravodaje způsobily letošní oslavy výročí 770
let od první zmínky o Ostopovicích. Oslavy probíhaly
v době, kdy v jiných letech chystáme zářijové číslo,
a také jsme chtěli zachytit průběh oslav, abychom
se k nim mohli po čase vracet a vzpomínat na to, co
bylo.
Oslavy byly naplánovány na září a měly několik etap.
Ještě před tím, v srpnu, vyšla brožura o historii obce,
kterou jste všichni dostali do schránek. Součástí této
publikace byl také program chystaných oslav. Hlavní
oslava se konala 8. a 9. září, avšak i ostatní zářijové

víkendy byly věnovány akcím, které probíhaly v rámci
oslav a byly určeny pro různé skupiny občanů: loučení s prázdninami bylo pro naše nejmenší, cyklistická
neděle oslovila hlavně sportovce a příznivce sportu
a výstava domácího zvířectva potěšila různé věkové
kategorie. Rovněž pro všechny byly určeny oslavy
8. a 9. září, které vyvrcholily hlavním programem na
sokolovně a výstavou o historii a současnosti obce.
Všechny tyto dílčí akce, kterými jsme oslavili výročí obce, jsou stručně popsány v tomto čísle našeho
zpravodaje.
#redakce

cyklo

2

neděle

Poslední akce zářijových oslav
se nesla ve sportovním duchu.
Na neděli 30. září byla připravena cyklistická vyjížka po okolí
Ostopovic za účasti slavných
profesionálů a našich spoluobčanů Pavla Padrnose a Jána
Svorady.

Své síly si všichni zúčastnění
mohli změřit také s chlapci z Merida Biking teamu, jejichž letošní
sezona je velmi úspěšná.
Sraz, start i cíl byl na staré
dálnici, kde se všichni cyklisté
i kolemjdoucí mohli občerstvit úžasným domácím závinem
a několika druhy nápojů z Pivovaru Černá Hora.

Plnění programových priorit – volební období 2006–2010
pokračování ze str. 1
BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE
Obec ve výběrovém řízení vybrala projektanty
a zadala jim vypracování studie komplexního řešení
zklidnění hlavního tahu obcí. Studie bude řešena ve
variantách včetně architektonického řešení přilehlých prostranství. V listopadu se uskuteční veřejné
projednání návrhu studie zklidnění dopravy s občany, konkrétní termín bude upřesněn.
ŠELŠE
Ve výběrovém řízení byl vybrán projektant, který
nyní zpracovává projekt. Realizace projektu je podmíněna získáním dotačních prostředků.
VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ
TJ Sokol nechala vypracovat studii rekonstrukce
sokolovny, jejíž realizaci podporujeme.
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTOPOVICE
Ve spolupráci s komisí školskou se uskutečnilo několik setkání s rodiči předškoláků. Následně došlo
k prodloužení školní družiny až do 17.00 hod. a k začlenění výuky angličtiny napříč předměty již od první
třídy. Obec Ostopovice jako zřizovatel MŠ a ZŠ si nechala vypracovat SWOT analýzu od Střediska služeb
školám. Analýza probíhala formou moderovaného
setkání, kterého se účastnila 10členná pracovní skupina složená ze zástupců učitelů, rodičů a zřizovatele. Výsledkem byla závěrečná zpráva, která přinesla
zásadní poznatky pro zřizovatele. Následně rozhodla rada obce, že pracovní skupina ve spolupráci se
Střediskem služeb školám bude v období 12 měsíců
pracovat na výstupech z analýzy a bude usilovat za
podpory obce o zlepšení.
Ekologický institut Veronica vypracoval pro Obecní
úřad Ostopovice manuál, jak ekologičtěji a zdravěji
fungovat ve všech budovách, které vlastní Obec Ostopovice. V případě školy a školky se zaměřili zejména
na zajištění zdravého prostředí pro naše nejmenší.

Zastupitelstvo obce schválilo oslovení čtyř architektů, kteří by zpracovali studii rekonstrukce areálu MŠ
a ZŠ Ostopovice. Vítězný tvůrce následně zpracuje
projektovou dokumentaci. Podmínkou je pasivní, případně nízkoenergetická budova. Příští rok by měl být
projekt dokončen a nejtěžší bude následovat – shánění finančních prostředků.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Bylo dokončeno oplocení dětského hřiště Na Rybníčku, ještě je třeba opravit dláždění. Byly reklamovány a následně opraveny některé herní prvky a vyrobena nová plachta na pískoviště. Apelujeme na
občany: nebute lhostejní k vandalismu a dejte nám
vědět, pokud budete svědky ničení dětského hřiště.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nově třídíme sklo na bílé a barevné, papír, nápojové kartony a hliník. Velmi zásadně nám roste
výnosnost třídění odpadů, přesné zhodnocení zveřejníme po ročním fungování systému. Moc děkujeme!!!!! Hnutí Duha vypracovalo návrh Koncepce
nakládání s odpady obce Ostopovice včetně velmi cenných doporučení, která by vedla k velkým
snížením odpadů v obci i ke zvýšení jejich třídění
a následné recyklaci. Po schválení zastupitelstvem
obce bude Koncepce zveřejněna a všem přístupná
k prostudování. V případě obecního kompostiště
čekáme na vyhlášku ministerstva, která by stanovila konkrétní požadavky na obecní kompostiště,
prozatím usilovně hledáme vhodný pozemek pro
jeho umístění. Velký problém máme s umísováním
sběrných hnízd na tříděný odpad, nebo stavebníci
s nimi nepočítají při nové výstavbě a ani původní
výstavba takovými plochami nedisponuje. Obec by
je ráda zřídila, ale bohužel nedisponuje vhodnými
přilehlými pozemky. Příští rok přistoupíme k úpravám hnízd a jejich rozšíření.
#Mgr. Zuzana Benešová

VÝPIS USNESENÍ ZE Z ASEDÁNÍ Z ASTUPITELST VA OBCE

Krásná, ale také náročná trasa
vedla z velké části údolím Bobravy a svými podmínkami a terénem vyhovovala všem věkovým i výkonnostním kategoriím.
Jízdy se zúčastnili jak děti, tak
senioři. Nejmladším účastníkem
byl šestiletý Tomášek Šmídek
a nejstarším jeho dědeček, pan
Alois Čížek. Oběma gratulujeme
k obrovskému výkonu.
Nadšení a radost z úspěchu
byla umocněna krásným počasím.
#Mgr. Lenka Lebedová

VÝPIS USNESENÍ ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 25. 9. 2007
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání
zastupitelstva obce Jana Kubíčka a ing. Ladislava
Polcara
• navržený a doplněný program zasedání zastupitelstva
• rozpočtové opatření č. 2/2007
• rozpočtové opatření č. 3/2007
• rozpočtové opatření č. 4/2007
• rozpočtový výhled obce Ostopovice na rok 2008–
2011
• smlouvu o dílo mezi objednatelem Obec Ostopoice a zhotovitelem ing. arch. Zuzanou Morávkovou,
Sokolská třída 2 312/55, 702 00 Ostrava, na pořízení
projektové dokumentace kanalizační přípojky, sociálního zařízení v budově obecního úřadu a související úpravy
• smlouvu o dílo mezi objednatelem Obec Ostopovice a zhotovitelem ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, na vypracování projektové
dokumentace – Obnova malé vodní nádrže Šelše
• smlouvu o dílo mezi zadavatelem Obec Ostopovice a zhotovitelem ADOS, alternativní dopravní
studio, Ing. Adolf Jebavý, Františkánská 6, 602 00
Brno, na vypracování studie dopravního zklidnění
průtahu silnice III/15270 přes obec Ostopovice
• zadání zpracování studie o možnostech využití

a rekonstrukce stávajícího areálu MŠ a ZŠ Ostopovice čtyřem architektům v částce 15 000 Kč za
studii
• vstup a členství obce Ostopovice do Sdružení místních samospráv ČR, o. s.
• zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 3. – 3/2006
ze dne 20. 9. 2006, kterým bylo schváleno Zadání
změny č. I Územního plánu obce Ostopovice
• Zadání změny č. I/2, I/3, I/4, I/5, I/7, I/9, I/11, I/13,
I/17, I/18, I/19
• pozastavení Zadání změny č. I/1
• pozastavení Zadání změny č. I/6
• pozastavení Zadání změny č. I/8
• pozastavení Zadání změny č. I/10
• pozastavení Zadání změny č. I/14
• pozastavení Zadání změny č. I/15
• zrušení Zadání změny č. I/12
• zrušení Zadání změny č. I/16
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí:
• usnesení z jednání rady obce ze dne 28. 5., 11. 6.,
25. 6., 2. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8., 3. 9., 17. 9. 2007
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• vyhlášení veřejné soutěže na zpracování studie
o možnostech využití a rekonstrukce stávajícího areálu MŠ a ZŠ Ostopovice
• zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 538
v k. ú. Ostopovice
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková
Úplné znění usnesení najdete na www.ostopovice.cz

B E S K Y DY k a ž d ý d e n

KO U T E K PR O N AŠ E D Ě T I
#Připravila Ing. Radka Švihálková

jinak

Po oslavách 770. výročí Ostopovic se vydali naši senioři – důchodci na turistické trasy do Beskyd. A hned na začátku lze říci,
že úspěšně. Zdolali jsme Soláň
a okolí, a to za intenzivního deště a větru. Výlet na Bumbálku,
rozhlednu Třeštík a hřebenovku
přes Vysokou a Benešky byl za
solidnějšího počasí, i když s větší námahou, ale beze ztrát. Nejlépe se vyvedl výlet na Pustevny
a Radhoš za teplého a slunečného počasí, takže závěr zájezdu
byl nejhezčí. Kromě turistických
tras jsme poznávali valašské tradice. Prohlédli jsme si Valašský
skanzen v Rožnově, ochutnali
valašské speciality jako kyselicu,
frgále a jiné.
Naším hostitelem byl hotel Labyrint, kde jsme ocenili příslovečnou
valašskou pohostinnost a vynikající kuchyni. Vřele doporučujeme
NAJDI DVĚ DVOJICE STEJNÝCH KANOÍ.
ZJISTI, KTERÁ CESTA KAM DOVEDE ZBLOUDILÉk návštěvě.
HO DESPERÁTA.
Závěrem se chceme omluvit důZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE
chodcům, na které se nedostalo.
Objednáváme naše zájezdy se
značným předstihem a musíme
Už je to několik týdnů, co na za- děti úkolu zhostily velice statečně. tože se Bramboriáda dětem i letos to pojistit zálohou. Proto jsou záčátku září začal nový školní rok. Žáci vymýšleli, vyřezávali, stříhali, moc líbila, myslím, že si ji všichni vazné termíny na přihlášení se na
Září a část října máme zdárně za skládali, zdobili …. A jak to všech- příští rok rádi zopakujeme.
zájezd. Přihlášky po termínu můProjekt Bramboriáda bude ještě žeme akceptovat, jen když je ještě
sebou a před sebou nejen spous- no dopadlo si můžete prohlédnout
na našich školních webových strán- pokračovat 1. listopadu v MŠ spo- volné místo. To tentokrát nebylo.
tu další práce, ale také zábavy.
lečně s oslavami Halloweenu.
První říjnový víkend se uskutečnil
Doufáme, že tento zájezd nebyl
A na co se děti mohou těšit poslední, a těšíme se na další tuturistický výlet dětí, rodičů a učiv nejbližší době? Na pouštění dra- ristický výleto.
telského sboru. Cílem výpravy byků (akce pod názvem Drakiáda),
#Ing. Juraj Grexa
la rozhledna Hlína, která se vypíná
na návštěvu školních zahrad PdF
nad stezkou Vladimíra Menšíka
MU Kejbaly, na prohlídku historicu Ivančic. Účast byla hojná a my
Výstava drobného
kého centra města Brna….
věříme, že se při dalších cestách
zví řectva
Věříme, že akce pořádané školou
za krásami okolí Brna řady turistů
jsou a budou pro děti zpestřením
ještě rozšíří. Ve druhém říjnovém
Místní organizace Českého svai novým poznáním, a budeme se zu chovatelů uspořádala 15. a 16.
týdnu proběhla v prostorách základní školy Ostopovice tvořivá kách www.zsostopovice.iglu.cz. těšit na spolupráci s vámi, rodiči, září t. r. svou tradiční výstavu králísoutěž 1. až 5. ročníku, kterou Na závěr celého dne proběhlo prarodiči, občany, při dalších ak- ků, holubů, drůbeže, exotů a morjsme si už zvykli označovat jako i vyhodnocení a nejlepší díla byla cích pořádaných naší školou.
čat. V letošním roce se výstava
#Mgr. Silvie Páčová zvláš vydařila, k čemuž přispěBramboriáda. I v letošním roce se odměněna malými cenami. A prolo pěkné počasí, které přilákalo
mnoho návštěvníků. Mládež měla vstup volný a dospělých přišlo
přes 700 a všichni se měli na co
V minulých týdnech byla ve Střeli- Pak i jedna včela může přineseným společného. Pravý včelí med je při- dívat. Děti se věnovaly kromě bocích zjištěna tato závažná choroba nákladem nakazit tisíce včel v úlu. rozená potrava obsahující vše pro haté tomboly převážně morčatům
včel. Jedná se o bakteriální nákazu V celosvětovém pohledu si naše lidské tělo. Stačí jedna lžíce medu a exotům, dospělí si po prohlídvčel nepřenosnou na člověka. Cho- včelařství udržuje skvělé postave- denně pro dodání minerálních látek ce toho, co je zajímalo, poseděli
roba je stará jako samo včelaření, ní. Náš med je vyvážený, lahodný v přirozené podobě a ve složením u burčáku, který je již tradičně nedílnou součástí této akce.
jenže v našich zemích byla v mi- a díky našim výzkumníkům a v ce- odpovídajícím místu našeho žití.
Pořadatelé byli s průběhem
nulosti zodpovědným přístupem lém světě unikátní disciplinovanosti Pokud chcete pomoci svému
včelařů minimalizována. Postižené včelařů neobsahuje žádné zbytky tělu, včelám a v neposlední řadě výstavy spokojeni a od řady návčelařské provozy se včetně celého léčiv. Důkazem kvality jejich práce přírodě, najděte si svého včela- vštěvníků slyšeli slova uznání.
vybavení spálí. Spora této nemoci je, že námi používaný způsob boje ře v okolí, jezte denně lžíci medu Celá výstava byla pojata jako
proniká totiž dřevem a má životnost proti včelím nemocem je oceňován a když už si koupíte „med“ v mar- příspěvek k oslavě 770 let trvání
50 roků. Bohužel vlivem globaliza- v EU a v poslední době ho přebírá ketu, vypláchněte před vyhozením obce. Radnice také zakoupila pro
sklenici horkou vodou.
nejlepšího chovatele místní orgace trhu se do obchodních řetězců Norsko a Švédsko.
dováží med ze zemí, kde část včel- Náš kvalitní med je bohužel vy- Význam včel v přírodě ocenil tak nizace pohár a při závěrečném
stev je nemocí trvale napadena, vážen do zahraničí a místo něho významný vědec, jako byl Albert udílení cen ho sama paní starosta co horší, včelstva se běžně léčí za se v supermarketech objevují la- Einstein, citátem: Pokud ze světa ka předala. Předáním cen skončipoužití antibiotik. Pro rozšíření cho- ciné výrobky z tropických oblastí zmizí včely, zbývají člověku k pře- la v řadě již 40. výstava drobného
zvířectva v Ostopovicích.
roby pak stačí, když někdo vyhodí upravované syntetickými sirupy, žití 3 roky života.
#Ing. Zdeněk Kraus
#Jaroslav Trávníček
nevypláchnutou sklenici od medu. které kvalitou nemají s medem nic

Co se děje

Mor včel

v základní škole

ve Střelicích
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Nová výstavba nízkoenergetických bytů v OSTOPOVICÍCH
Jedná se o 2 nízkoenergetické třípodlažní by tové domy. Každý dům má 21 by tů
o velikosti 1+kk až 3+kk.
Byty 1 + kk od 34,06 m2 – 48,32 m2 v cenách od 1.100.000,- Kč.
Byty 2 + kk od 65,28 m2 – 75,03 m2 v cenách od 1.860.700,- Kč.
Byty 3 + kk od 86,27 m2 – 89,84 m2 v cenách od 2.383.900,- Kč.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně parkovacího místa. Možnost výběru bytů s balkonem, terasou či zahradou. Velmi dobrá občanská vybavenost, dostupnost do centra cca 10 min. autem a cca 20
min. IDS. Dokončení stavby 3Q/2008. Zajistíme veškerý právní servis včetně finančního poradenství. Více info v RK.
N E PL AT Í T E PROV I Z I ! ! !

MAMA reality, Kounicova 21, 602 00 Brno
Tel.: 549 213 607 – 8, 608 822 824, 775 238 716
www.mama.cz
reality@mama.cz
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Vážení občané, byla jsem požádána radou
našeho zpravodaje, abych napsala některé
zajímavé údaje o přípravách a oslavách 770.
výročí naší obce.
Plánovat a připravovat průběh oslav jsme
začali hned začátkem roku. Od dubna už jsme
se scházeli každý týden a informovali jsme se
o průběhu příprav. Každý z nás měl nějaký
úkol. Byla to příprava na výstavu, dále jsme
chtěli něco napsat z historie i současnosti naší
obce, udělat seznam a pozvat rodáky a občany, kteří se v minulosti podíleli (i těch, kteří se
dnes podílejí) na rozvoji naší vesnice, sestavit
program nedělního dopoledne i odpoledne,
objednat nějaké atrakce pro děti, vybrat upomínkové předměty k výročí atd. Stále nám ale
chybělo něco, čím jsou Ostopovice vyhlášené.
Potom měl někdo nápad: „ostopovické buchty“! Nápad to byl výborný, i když těžko uskutečnitelný, ale v obci máme partu pekařek,
které tyto dobré koláčky pečou i několikrát
v měsíci k různým příležitostem, a ty nám slíbily svou pomoc. Domluveno a připraveno jsme
měli všechno a už jsme si přáli jenom hezké
počasí – jak vždy říkáme, počasí tvoří 99 procent úspěchu každé akce.

Benešová a dalších asi 150 občanů. Po mši
svaté se přítomní odebrali průvodem k Moravanům, kde se světil znovupostavený a zrenovovaný kříž u silnice. Ke svátečnosti a důstojnosti
těchto obřadů přispěla účast čtyř párů (manželů) v ostopovických krojích.
Ve 14 hodin byl sraz u Pomníku padlým a odtud

to, kdo si chce buchty upéci, musí recept opravit. Ale buchty upečené na oslavu se podařily
a kdyby jich bylo ještě víc, také by nezbyly.
Koláče se připravovaly z 12 kg mouky. K tomu
byly potřeba přibližně 4 kg másla, 9 kg cukru,
120 žloutků, kvasnice a také 1,5 l rumu. Do
nádivky padlo 7 kg tvarohu, 60 žloutků, 3,5 kg
másla a 4,5 kg rozinek.
Z těsta z jednoho kilogramu mouky se
udělá 5 plechů a na plech se naskládá přibližně 170 buchtiček. Když to všechno spočítáme,
tak je to 10200 buchtiček. Všechny buchtičky
se před podáváním musí obalit a na to bylo potřeba 8 kg moučkového a 2 kg vanilkového cukru. A to všechno by nebylo bez pilných rukou
24 děvčat, z nichž některé začaly ve 3 hodiny
ráno a skončily v 17 hodin. Azyl na pečení nám
poskytli u Zahradníků, kde už jsou na takové
pečení zařízení.
A to ještě není všechno, protože další várka
koláčů se pekla u paní J. Šmídové, kde zadělávali ze 3 kilogramů mouky. Když přidáme těch
dalších 2500 kousků, tak je to neuvěřitelných
12700 buchet. Tohle všechno zmizelo během
jedné a půl hodiny. A byly výborné, to mně
jistě potvrdíte.

Jak všichni víte, 8. a 9. září nám počasí
zrovna moc nepřálo. Sobotní taneční zábavu,
která byla plánována na hřišti, jsme museli
uspořádat v sokolovně a protože bylo škaredé
počasí, zábavy se zúčastnilo méně lidí, než
bývá zvykem. Nedělní dopoledne bylo chladné, přestože proráželo sluníčko. V 10 hodin se
před kapličkou sázela lípa. Jako host se této
slavnosti mimo jiné zúčastnil i ministr životního
prostředí M. Bursík a přibližně 100 našich občanů. Potom hned následovalo v kapličce svěcení obecního praporu. Prapor nám světil P. Tomáš Mikula a přítomni byli i bývalí starostové
p. Bohumil Vlach a Ing. Lenka Andrlová, kteří
se hlavně zasloužili o přidělení znaku a praporu naší obci. Této slavnosti se také zúčastnil
pan ministr a současná starostka Mgr. Zuzana

vyšel průvod účinkujících i ostatních hostů na
sokolovnu, kde probíhal odpolední program.
Mělo by nás těšit, že program byl sestaven
hlavně ostopovickými organizacemi. Vystoupili
žáci mateřské a základní školy, mladí házenkáři Sokola, žáci ZUŠ Střelice, kterou navštěvují
také děti z naší obce, a po několika letech se
znovu sešli Vostopovčáci a spolu s dívčí hudeckou kapelou Hájek nacvičili program. Vystoupilo celkem 128 účinkujících.
Odpoledního programu se podle prodaných vstupenek zúčastnilo 350 hostů. Na tuto
akci jsme nechali natisknout zvláštní vstupenky i s receptem na ostopovické buchty. Musíme se však všem hospodyňkám omluvit, protože jsme přehlédli chybu v rozpisu surovin, váha
patří v dekagramech a nikoli v gramech, a pro-

Na závěr chci poděkovat všem, kdo nám
pomáhali s organizací a průběhem oslav, a už
to byli ti, co dělali koláče (ze zaděláváním nám
pomáhali i pánové), nebo ti, co prodávali koláče, dárkové předměty nebo vstupenky, ti, co
přispěli materiálem na výstavu, i ti, co ji pak tak
tvořivě instalovali, a také ti, co sepsali historii
i současnost obce. Dík patří i všem účinkujícím, kteří hodně vyzmrzali, ale také Vám všem,
kteří jste přišli jako diváci a hosté.
Musím napsat, že nikdo, koho jsme žádali
o radu a pomoc, nás neodmítl a že nám bylo
ctí tuto oslavu připravovat. Z toho vyplývá, že
svou obec Ostopovice máte rádi a jste na její
stáří 770 let hrdí a pyšní.
#Za kulturní komisi Milena Dejlová
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JAK SE NA OSLAVY PŘIPRAVOVALI
VOSTOPOVČÁCI
Během přípravy oslav výročí naší obce
padlo rozhodnutí oživit slavnou tradici místní
národopisné skupiny Vostopovčáci. Již koncem května se sešla celá parta lidí, kteří se už
dříve věnovali tancování a zpívání v Ostopovicích a jejich okolí. K těmto zkušeným tanečníkům se přidaly nové páry, aby posílily jejich
řady. Scházeli jsme se každé pondělí ve 20
hodin v místní škole a pod vedením manželů
Vlasty a Františka Pacalových jsme se učili zpívat a tancovat, abychom mohli v plné parádě
vystoupit na hlavní oslavě 9. září. Když jsme se
naučili texty, začali jsme tančit na školním dvo-

zdobená stuhami a prýmky, a také brokátový
nebo hedvábný fěrtoch (zástěra). Přes ramena se vázal velký třícípý bíle vyšívaný šátek,
zvaný půlka. Kroj doplňovaly bílé punčochy
a černé boty. Na hlavu se vyvazoval vídeňský
šátek. Stejný kroj jen s nepatrnými obměnami
se nosil v celé oblasti jihozápadně od Brna:
Ostopovice, Troubsko, Střelice, Bosonohy,
Starý Lískovec, Bohunice, Žebětín.
V plné kráse jsme se v krojích ukázali
v neděli 9. září už dopoledne, kdy jsme se zúčastnili výsadby památné lípy u kaple a mše
svaté v místní kapli, kde byl posvěcen obecní
prapor. Po mši se šlo průvodem k opravenému kříži u silnice do Moravan, který pan farář

nově vysvětil. Kříž byl opraven panem Oškrdalem za finanční pomoci místních farníků, které
oslovila paní Marie Kubová.
Odpolední oslava začala ve 14 hodin průvodem krojovaných a dětí z místní školy na
sokolovnu, kde po našem příchodu začal program oslav 770 let od vzniku Ostopovic.
#Marcela Liptáková

ře. Celé léto jsme tak společně trávili příjemné
pondělní večery. Ke konci už nás doprovázela
dívčí kapela „Hájek“, která k této příležitosti také po letech „oprášila“ svůj repertoár.
Kromě nácviku vystoupení jsme si ještě
museli připravit ostopovské kroje, aby naše
vystoupení bylo dokonalé. Kroje za vzorné
péče nachystaly Vlasta Pacalová a Jiřina Vykoukalová, za což jim patří velký dík, protože
dnes už to umí málokdo. Ženský kroj zvaný bílák se skládal z pěti až sedmi bílých plátěných
škrobených sukní (vrchní sukně bíle vyšívaná
– štykovaná – se ujala až počátkem 20. století
– lépe držela škrob). K tomu patřily bílé rukávce a barevná kordulka, většinou brokátová,
SÁZENÍ LÍPY U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV
770 LET
V neděli 9. září 2007 byla vysazena památná
lípa ku příležitosti oslav 770 let od první písemné zmínky o obci Ostopovice. Navázalo se tak
na prvorepublikovou tradici, která je patrná
na naší návsi – lípy se staly nedílnou součástí
vzhledu obce Ostopovice. Lípa na návsi nám
bude připomínat nejen krásné oslavy, ale i trochu patriotsky, kdo jsme, nebo je naším národním stromem.
Výsadby se zúčastnil místopředseda vlády
ČR a ministr životního prostředí Martin Bursík,
náměstek primátora města Brna Martin Ander,
ředitel Státního fondu životního prostředí Petr
Štěpánek a mnoho dalších významných hostů,
kteří nejen přihodili lopatku hlíny, ale popřáli
obci i mnoho úspěchů. Na závěr přihodilo hlínu i mnoho občanů obce a lípa, kterou obci
daroval pan Ing. Josef Zapletal z firmy Zapletal, byla zdárně vysazena a doufejme, že bude
prospívat stejně jako naše obec.
#Mgr. Zuzana Benešová

Velmi děkuji všem, kteří připravovali,
realizovali a organizovali oslavy 770 let,
i těm, kteří vystupovali, zapůjčili předměty na výstavu a podíleli se na pečení
výborných
ostopovických buchtiček. Děkuji.
Zuzana Benešová, starostka obce

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚT Y
K oslavám 770 let obce byly vyrobeny upomínkové předměty, které si mohli účastníci
oslav zakoupit jako vzpomínku na tuto akci. Chtěli jsme, aby pro každého bylo něco,
a přitom vždy s potiskem bu obecního znaku, nebo s obrázkem naší kapličky. Pro děti
bylo nachystáno mikádo, pro maminky a babičky hrneček na kávu či čaj, pro mužskou
část populace bílé víno se speciální vinětou
a pro všechny látková taška, ve které si nákup
mohli odnést. Jestli jste někdo zaváhal a nenakoupil si, upozorňujeme, že je vše k prodeji
po celý rok na obecním úřadě. A taková sedmička bílého vína může být i dobrý dárek pro
známého k narozeninám či na Vánoce.
#Ing. Radka Švihálková

K LUBOV NA
V neděli 7. října 2007 jsme se konečně dočkali!
Po třech měsících škrabání, natírání, šroubování, malování, vrtání a dalších kutilských aktivit
jsme přestřihli pomyslnou pásku na dveřích
„naší studánky“ – nové klubovny Mateřského
centra. S dětmi, jejich rodiči i prarodiči jsme
prožili krásné nedělní odpoledne. Hráli jsme si,
zpívali, cvičili a tančili, vyráběli létající balóny,
barevné kolíčky, navlékali korálky z těstovin,
jedli a pili, zkrátka oslavovali, jak se sluší a patří. Však také bylo co. Díky snaze a ochotě našich rodin a přátel a darů od mnoha známých
i úplně neznámých se podařilo zbudovat další
nový a útulný koutek v obci, který již nyní slouží k setkávání rodin či místních spolků – Klubu
důchodců a Svazu chovatelů.
Dnešní společnost si již pomalu ale jistě uvědomuje, co všechno nám vzal vynález televize
a jiných masmédií. Tradiční rodina se za několik posledních desetiletí uzavřela do svých domácností a možná, že je to škoda. Moc ráda
poslouchám vyprávění své maminky a tety, jak
se lidé na obci scházívali k besedám, a už to
bylo v místní pekárně u Čížků, u Podskalního

Mateř ského centra
mlýna, nebo jen tak na návsi. Za celý kolektiv Obci Ostopovice, paní starostce Mgr. Zuzaně
Mateřského centra přeji nové klubovně, nech Benešové a její rodině, Mgr. Milušce Canové,
se stane právě takovým místem. Místem, kde
se budou rodiny scházet, vyměňovat si zkušenosti, rady, nápady, učit se zde novým věcem,
a hlavně se zde naplno věnovat svým dětem,
hrát si s nimi, malovat, modelovat, vyrábět, cvičit, zpívat, tančit nebo jim hrát divadlo.
Dílo by se jen těžko zdařilo bez lidí, kteří se

Daně Chaloupkové a CPSP, Zdeňku Matýškovi, tatínkům Luboši Dobšíkovi, Danu Turečkovi,
Honzovi Navrátilovi, Pavlu Chaloupkovi a Lukovi Lebedovi, firmám Ademo, s. r. o., Vlašín, s.
r. o., Beran Intrier, s. r. o., Pivovaru Černá Hora,
rodinám Urbánkových, Havlišových a Řehořkových, babičkám a dědečkům za hlídání dětí
během brigád a všem ostatním, na které jsme
na vzniku a provozování klubovny jakýmkoliv zapomněli, ale určitě ne schválně.
#Petra Turečková
způsobem podíleli a podílejí. Tímto děkujeme

ROZ VRH HODIN V MC
9.00 – 11.00

15.00 – 17.30

K

K – Herna pro obříky
Teta písnička (1x za 14dní, 16.30 – 17.15)

C – Herna pro batolátka

C – Herna pro batolátka

K

K – Herna pro obříky, knihovna

C – Cvičení batolátek (9.30 – 10.15)

C – Cvičení obříků (16.00 – 16.45)

Úterý

Středa

K

K – Dělání je lék (15.30 – 17.00)

C

C – Herna pro batolátka

Čtvrtek

POPLATKY
Herna • 10 Kč dopoledne /odpoledne
Cvičení batolátek • 20 Kč/ lekce
Cvičení obříků • 20 Kč/ lekce
Teta písnička • 20 Kč/ lekce
Dělání je lék • 30–50 Kč/ lekce *
* Cena jedné lekce Dělání je lék je závislá na
ceně použitého materiálu.
Poplatky jsou určeny k úhradě vybavení MC,
tzn. hlavně hračky, cvičební pomůcky, hudební nástroje, výtvarné potřeby a materiál pro
ruční práce.
* K – klubovna, C – cvičebna
** herna – klubovna resp. cvičebna jsou volně
přístupné pro hraní a posezení
*** knihovna – v době otevření knihovny je
k dispozici knihovnička literatury o dětech

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
První zářijový víkend byl zároveň tím posledním prázdninovým a to byla ta pravá chvíle
pro loučení s nimi. Nově nabyté zkušenosti
z prázdninových dobrodružství tak mohly zužitkovat děti všech věkových kategorií během
cesty za pokladem.
Ta vedla okolím naší obce a všichni zúčastnění během ní museli oprášit své znalosti morseovky, popřemýšlet, co znamenají ně-

které značky na mapách, a rozeznat cestou
rostoucí rostliny i zvířata. A všichni objevili
i nejstarší dub v obci, který byl sice dobře
schovaný v hustém křoví, ale bystrému zraku
dětí nakonec neunikl.
Cíl cesty byl u Třech bříz, kde teprve začalo to hlavní: hledání ukrytého pokladu. Jeho
skrýš sice dlouho odolávala, ale nakonec byl
poklad objeven. Obrovská truhla skrývala
hromadu sladkostí i třpytivých šperků a dalších hraček, které si všichni hledači rozdělili.
A pak už následoval rychlý přesun na sokolovnu, kde už čekal pan Franc, aby mohl pokácet
máju, která se nad sokolovnou vypínala od
mladých hodů přes celé léto.
Ještě zbývalo udělit diplomy nejšikovnějším
hledačům a pak už byl čas na pohádky, a to
ne pohádky ledajaké. O jednom tatínkovi přijel z Prahy popovídat brněnský herec a režisér
Arnošt Goldflam. No a na závěr dne už byla
diskotéka pro děti a později i dospělé, o kterou se postaral dýdžej DanKeschen. A je nut-

no dodat, že i přes značný noční chlad se našli náruživí tanečníci, kteří za celý večer téměř
neposeděli.
Ani v neděli však děti nepřišly zkrátka. Sokolovnu totiž obsadilo Divadlo Věž se svým
představením o Kátě a Škubánkovi. Dětem se
to moc líbilo a vše nakonec dobře dopadlo, zlý
kocour dostal na frak.
#Mgr. Lenka Lebedová
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STROMOŘADÍ K ŠELŠI?
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Pokud jste si přečetli bulletin k 770. výročí obce, mohli jste narazit i na zmínku o tom,
co přinesla vynucená kolektivizace zemědělství krajině v okolí naší obce. V roce 1957 byly
rozorány všechny meze a jen v ostopovickém
katastru bylo vykáceno na 2000 ovocných
stromů. Od té doby mnoho nových, zvláště
podél cest, vysázeno nebylo. Se stromořadím
podél cesty k Šelši přitom počítá i územní plán
obce. Právě letošní výročí se přímo nabízelo

Snad později

spoluobčanů a místních organizací. Pro účel
grantového řízení jsme si nechali vypracovat
odborný posudek, který doporučil výsadbu
vysokokmenných odrůd hrušní, třešní a také
střemchy obecné.
Celý projekt však bohužel uvízl na nesouhlasu pana Adámka, předsedy zemědělského
družstva ZEVO Střelice, které si pozemky podél cesty pronajímá od soukromých vlastníků.
Pan Adámek se proti výsadbě aleje kategoricky postavil s tím, že „si to všechno představujeme příliš jednoduše“. Další důvody už
jsem se bohužel přes opakované dotazy nedozvěděl. Všichni oslovení vlastníci pozemků
přitom s výsadbou souhlasili, o to víc nás toto
„družstevnické veto“ mrzí. Každopádně všem
vlastníkům patří náš velký dík za důvěru, se
kterou k záměru výsadby přistupovali. Přesto
se však našeho nápadu nevzdáváme a pana
Adámka se budeme i nadále snažit přesvědčit
o tom, že projekt aleje je prospěšný nejen pro
obyvatele obce, výletníky a zvěř, nýbrž vzhledem k protierozní funkci stromořadí i pro pole,
na kterých jeho družstvo hospodaří.
Občanské sdružení Nad Šelší však nechce
pouze sázet stromy. Mezi další zamýšlené projekty patří také péče o lokalitu staré dálnice,

kterou bychom rádi trochu „zkulturnili“. Postupně by měly zmizet staré skládky a naopak
se zde objevit nové odpadkové koše a lavičky.
Jednáme také s mnoha umělci a institucemi
o spolupráci na vytvoření sochařského parku,
což by v praxi znamenalo, že by prostor staré
dálnice zkrášlovala i různá umělecká díla, reagující na jedinečný charakter tohoto místa.
Pozemky na staré dálnici jsou nyní ve
vlastnictví státu a pravomoc hospodařit s nimi
má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). S ÚZSVM v současné době jednáme, protože jeho souhlas je nutný pro
další postup, především pro získávání finančních prostředků na realizaci našich záměrů.
Vzhledem k tomu, že ÚZSVM péči o pozemky
na staré dálnici nezvládá, doufáme, že naše
nabídka bezplatné péče a zvelebování státního majetku bude nakonec přijata.
Pokud se vám naše záměry líbí a chcete
se i vy sami zapojit do zkrášlování okolí naší
obce, neváhejte a ozvěte se nám. Rádi přivítáme veškeré formy spolupráce. Více informací
o naší činnosti budete postupně nacházet i na
webových stránkách www.nadselsi.cz, které
v současnosti vznikají.
#Jan Symon, Nad Šelší, o. s.

jako vhodná doba pro započetí výsadby a i za
tímto účelem vzniklo občanské sdružení Nad
Šelší, o. s., mezi jehož zakládajcí členy patří
ještě paní učitelka Lenka Lebedová a brněnský výtvarník Tomáš Hlavenka.
Náš záměr byl jednoduchý: postupně za
účasti dospělých i dětí vysázet alej ovocných
stromů, které by nabízely příjemný stín i drobné občerstvení cestou k rybníčku v Šelši. Kromě lidí by stromy dobře posloužily také jako
zdroj obživy drobné zvěři a ptactvu. A nezanedbatelný je, vedle jeho protierozní funkce,
také přínos stromořadí k obnovení původního
charakteru krajiny kolem obce. Náklady na
nákup stromků a dalšího materiálu měly být
hrazeny převážně z grantu Nadace Partnerství, částečně také dobrovolnými příspěvky

NOVÉ

KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:
Balabán, Jan: Možná, že odcházíme
Bauer, Jan: Kat hejtmana Žižky
Berry, Steve: Jantarová komnata
Byrnes, Michael: Tajemství Chrámové hory
Frýbort, Pavel: Vyjednávač
Fulghum, Robert: Co jsem to proboha udělal
Hanykovics, Radek: Pro drogy nemá smysl
umírat
Hofmann, Corinne: Shledání v Barsaloi
Hofmann, Corinne: Zpátky z Afriky
Houellebecq, Michael: Možnost ostrova
Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále
Jones, Belinda: Miluju Capri
Karon, Jan: Z Mitfordu do Meadowgate
Kraus, Ivan: Má rodina a jiná zemětřesení
Kraus, Ivan: Muž na vlastní stopě
Kundera, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí
McBain, Ed: Nejlepší americké detektivní
povídky

Márai, Sándor: Noc před rozvodem
Novák, Jan: Děda
Roberts, Nora: Tanec větru
Sasson, Jean: Láska v zemi žalu
Süskind, Patrick: Parfém – Příběh vraha
Updike, John: Vesnice
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ:
Bohdalová, Jiřina: Měla jsem štěstí na lidi
Davidovits, Joseph: Egypt – Tajemství pohřebního chrámu
Delaforce, Patrick: Jen čtyři doutníky denně!
Formáčková, Marie: Jablečný ocet
Fořt, Petr: Tak co mám jíst?
Fousek, Josef: Bume k sobě vlídní
Jarolímková, Stanislava: Jak připravovat
obiloviny, luštěniny, semena a ořechy
Šimánek, Leoš: Rusko – Země plná překvapení
Šponar, Tomáš: Objektiv má 20 let
Tabor, James D.: Ježíšova dynastie
Zukunft-Huber, Barbara: Cvičení s miminkem

BELETRIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Brezina, Thomas: Ségra, prober se
Dahl, Roald: Karlík a továrna na čokoládu
Lawson, Carol: Rodina medvídků
Peroutková, Ivana: Modrý kocourek
Řeháčková, Věra: Dívka se zvláštními schopnostmi
Wilson, Jacqueline: Cukrová vata
Žáček, Jiří: Krtek a malí pomocníci
NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Fischer, Torsten: Ryby
Jarolímková, Stanislava: Co v učebnicích
nebývá. Čeští panovníci
Malá škola fotbalu
Pavličová, Šárka: Lexikon půvabu
Polák, Jaroslav: Sebeobrana pro …
Ševčíková, Kateřina: Druhý rozum pod lavicí
Zmatlíková, Helena: Moje písničky
#Libuše Pálková

O H L É D N U T Í Z A O S L AVA M I 7 7 0 l e t o b c e O s t o p o v i c e
VÝSTAVA O HISTORII OBCE K 770. VÝROČÍ
• Opravdu moc hezky zpracovaná výstava,
která má hodně co říci i těm, co se v Ostopovicích nenarodili! Asi nejvíce se mi líbilo
srovnání toho, jak některá místa vypadala
kdysi a nyní, ukázka kroje a velice zajímavé informace o archeologických nálezech.
Zase jsem se o historii místa, které se stalo
naší rodině domovem, dozvěděla něco nového. Děkuji za její uspořádání. A. M.
• Výstava se nám líbila. Historie obce nás
překvapila a jsme rádi, že jsme si Ostopovice vybrali pro naše nové bydlení. A. E.

Dvě z mnohých citací z knihy návštěv,
která byla k dispozici na výstavě uspořádané
k oslavám 770 let od první zmínky o obci Ostopovice, bych ráda využila v úvodu své krátké vzpomínky na to, jak se připravovala tato
ojedinělá výstava. Nejen za sebe, ale i za své
kolegy, kteří se podíleli na koncepci výstavy,
sběru podkladů a vlastní přípravě a instalaci
celé výstavy, bych chtěla napsat, že právě tyto věty, napsané našimi spoluobčany jsou pro
nás ohromným zadostiučiněním a pochvalou.
Připravovali jsme výstavu s nesmírným zaujetím a úctou k dějinám naší obce. A jsme rádi,
že se nám to povedlo a výstava byla přijata
s velkým ohlasem.
Výstava se mohla uskutečnit hlavně díky
Vám, občanům, kteří na obecní úřad či do
rukou kulturní komise přinesli materiály, staré fotografie, ze kterých byla výstava z velké
části sestavena. Dále díky místním spolkům,
kteřé nám vyšly vstříc a chtěly se zde také prezentovat a ukázat, jak po celou dobu fungují.
A v neposlední řadě díky občanům, kteří doma něco pěkného tvoří a na výstavě se o to
s námi podělili.

J E N A Š E P I T N Á V O DA K VA L I T N Í ?
Po opakovaných stížnostech na kvalitu vody a obavách občanů z jejího vlivu na
zdraví jsme požádali o odborné stanovisko
Krajskou hygienickou stanici a firmu Geotest
(celá stanoviska jsou dostupná na Obecním
úřadu Ostopovice).
Vrt OS-1A, který je zdrojem pitné vody
v Ostopovicích, byl vyhlouben v březnu 2001.
Je hluboký 70 m, má vydatnost 4 l/s, což je
množství vody, které je v současnosti dostačující pro úplné pokrytí potřeb obce s ohledem na počet občanů.
Pravidelné kontroly vody probíhají podle
provozního řádu, vypracovaného dle platné
legislativy a schváleného Krajskou hygienickou stanicí JmK v Brně. Monitoring kvality vody v obecním vodovodu provádí společnost
GEOtest Brno, a. s.
V průběhu každého roku je prováděn monitoring kvality vody v obecním veřejném vodovodu následovně:
1. surová voda z vrtu OS – 1A je kontrolována
1x ročně formou úplného rozboru pitné vody
dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (příloha č. 1)
včetně měření obsahu přírodních radionuklidů
dle současné vyhlášky o radiační ochraně č.
307/2002 Sb.
2. voda z vrtu OS-1A upravená chlorací je monitorována 4x ročně formou kráceného rozboru
pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. (příloha č. 5), a to ve vodojemu v Ostopovicích
3. voda v síti je pravidelně kontrolována
v místě odběru z vodovodního kohoutku v mateřské škole 1x ročně formou úplného rozboru
a 2x ročně formou kráceného rozboru a v dalších 3 náhodných odběrových místech z vodovodní sítě, a to v četnosti 1x ročně formou
kráceného rozboru pitné vody.
Z výsledků dlouhodobě prováděného monitoringu vyplývá, že surová voda dodávaná
z vrtu OS-1A je kvalitní podzemní voda s velmi

Děti se určitě rády podívaly na zajímavé
vykopávky nebo na vitrínu myslivců se zvířátky, střední generace si připomněla, jak cvičila

spartakiádu. Nově přistěhované občany určitě
překvapil krásný ostopovský kroj a bohatá historie obce a nejstarší spoluobčané si zavzpomínali jak u sokolského kroje, tak u panelu
ochotníků či hasičů.
#Mgr. Věra Janáková a Ing. Radka Švihálková

A jaký má vliv na zdraví?

nízkým obsahem dusíkatých látek, se zvýšeným obsahem železa a manganu primárního
(přírodního) původu. Voda je bakteriologicky
nezávadná a vyhovuje obsahem přírodních radionuklidů požadavkům pro pitnou vodu pro
veřejné zásobování. Kvalita vody ve vodovodní
síti je dlouhodobě neměnná.
Dle vyjádření Krajské hygienické stanice
JmK je dodávaná pitná voda značně mineralizovaná (vyšší obsah hořčíku a vápníku), má
nízký obsah dusíkatých látek a má zvýšený
obsah železa a manganu. Tento zvýšený obsah železa a manganu je však primárního
(přírodního) původu a nemění organoleptické
vlastnosti dodávané vody. Pitná voda je mikrobiologicky nezávadná a vyhovuje požadavkům pro veřejné zásobování.
Na základě dostupných informací (např.
www.szu.cz nebo www.euro.who.int) lze potvrdit přínosný zdravotní význam vápníku
a hořčíku obsaženého v pitné vodě. Určitý
minimální obsah minerálních látek, z nichž
klíčový význam mají právě soli vápníku
a hořčíku, je nezbytný jednak pro příjemnou a osvěžující chu pitné vody, a dále také
pro předcházení některým onemocněním
(např. v případě tvrdosti kardiovaskulárním
onemocněním, v případě hořčíku mozkově-cévním chorobám a hypertenzi, v případě
vápníku rakovině tlustého střeva a rakovině
žaludku; samotný vápník má pravděpodobně také pozitivní ochranný účinek na vznik
některých neurologických poruch ve stáří).
Ve vodě (i stravě) obsažený vápník a v menší míře i hořčík mají navíc také prospěšnou
funkci antitoxickou, když – bu přímou reakcí za vzniku nevstřebatelné sloučeniny, nebo
kompeticí na vazebných místech – zabraňují
vstřebávání některých toxických prvků, např.
olova a kadmia, a jejich přechodu ze střeva
do krve.

Neexistuje žádný určitý důkaz, že by zvýšená tvrdost pitné vody byla příčinou nepříznivých zdravotních účinků na člověka. Vyšší
tvrdost může zhoršovat senzorické vlastnosti
pitné vody, např.:
• může se tvořit povlak na hladině kávy nebo
čaje – předejít tvorbě nežádoucího povlaku je
možné mírným okyselením vody, bu několika
kapkami citronu, nebo chuově neutrální kyselinou askorbovou (vitamin C) nebo kyselinou
citronovou (1 špetka na 1 litr vody)
• může vyvolat nepříjemnou chu vody pro
některé konzumenty (chuový práh vápníku je
asi 100 – 300 mg/l, nepříjemná chu obvykle
od 500 mg/l, ale záleží na přítomnosti dalších
iontů, také obsah hořčíku nad 170 mg/l ve spojení s ionty chloridů a síranů způsobuje hořkou chu).
Na druhou stranu je však pro většinu lidí
chuově nepřijatelná i velmi měkká voda (jejímž extrémem je voda destilovaná či dešová),
u které je možno pociovat většinou nepříjemnou až mýdlovou chu.
Shrneme-li výše uvedené, lze konstatovat, že hodnoty pro obsah vápníku, hořčíku
a pro tvrdost pitné vody, uvedené ve vyhlášce, jsou pouze doporučené. V pitné vodě by
obsah těchto ukazatelů neměl být nižší, než
je spodní hranice uváděných doporučených
hodnot. Vyšší hodnoty předmětných ukazatelů mohou způsobit technické potíže, případně
při extrémně vysoké koncentraci mohou pro
některé konzumenty zaznamenat nepřijatelnou chu. V žádném případě však jejich zvýšená koncentrace v pitné vodě nepředstavuje
zdravotní riziko. Proto se nemusíte obávat pít
naši vodu a místo ní kupovat vodu balenou.
Nejen, že ušetříte a budete pít zdravou vodu,
ale navíc snížíte odpady tím, že nevyhodíte či
nevytřídíte tolik PET lahví.
#Mgr. Zuzana Benešová, starostka obce
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LÍPA
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Mezi nejznámější naše stromy patří určitě lípa. Vždy již
v minulosti zdobily lípy parky,
návsi našich vesnic i sady paláců a dodávaly jim majestátu.
V naší republice jsou lípy zvláš
v úctě, vždy jde o strom, který
je tradičně připisován našemu
národu, a máme ho i ve velkém
znaku naší republiky. Lípa je věrnou průvodkyní člověka a přináší
do našich měst i vesnic svěžest
a krásu a v době květů i medovou
vůni. Lípa kvete téměř každoročně a hojně po dobu 10 až 14 dní
v červenci. Její květy šíří zvláštní lahodnou vůni, kterou prý včely
cítí až na vzdálenost 3 km. Kromě včel lákají lipové květy na 70
druhů hmyzu.
Lípa je odedávna nazývána
královnou medonosných rostlin. Z jednoho květu může včela
vysát až 7 mg nektaru. V úrodných letech dá 1 ha lipového lesa až 1 tunu medu za sezónu.
Lipový med je jeden z nejlepších a jeho použití bylo známo
již v dávné minulosti. Medem
se léčily rány a celá řada chorob. Velmi zajímavé je, že se
v dávné minulosti med skladoval v soudcích právě z lipového
dřeva. Med v těchto soudcích nehořkne, nemá nepříjemný pach
a dobře si uchovává přirozenou
chu a vůni.
Velmi v ysoko se cení lipové
dřevo. Používá se k vyřezávání
figurek, ozdobných předmětů,
některých součástí k hudebním
nástrojům apod. První knihtiskaři používali potiskovací desky zhotovené z lipového dřeva.
V minulosti se místo bot používaly dřeváky. Nejtrvanlivější, jak
se ukázalo, byly dřeváky z lipového dřeva. Údajně se v nich
dalo ujít až 350 km, zatímco
v dřevácích z topolového dřeva
jen 140 km.
#František Franc
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Informace o kulturních akcích
POZVÁNKA KULTURNÍ KOMISE
Blíží se konec roku a my bychom Vás rádi seznámili s tím, co pro Vás ještě připravujeme.
Hned 10. listopadu pořádáme tradiční MARTINSKOU ZÁBAVU. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina pana Štěrbáčka.
Protože se nezadržitelně blíží Vánoce a doba adventu, chci Vám představit letošní program.
Již 2. prosince rozžíháme před kapličkou VÁNOČNÍ STROM a 7. prosince je pro děti naplánována MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Dne 15. prosince
vystoupí se svým předvánočním programem VOSTOPOVČÁCI a cimbálová muzika JAVORNÍK.
Poslední akcí, na kterou jste už zvyklí, koncert
v kapličce, bude KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ, a to přímo na Tři krále, v neděli 6. ledna 2008 odpoledne.
Vystoupí nám už známý pěvecký sbor VOX IUVENALIS.
A když už jsme se dostali až do příštího roku,
tak Vás všechny zveme na 13. společenský ples
obecního zastupitelstva, který pořádáme 19. ledna 2008.
Přát Vám hezké Vánoce je určitě předčasné, já
věřím, že budeme mít příležitost na některé z vánočních akcí.
#Za kulturní komisi Milena Dejlová

MALÁ SLAVNOST
Dne 11. 10. 2007 v 17 hodin proběhla vernisáž
výstavy perokreseb naší spoluobčanky Radky
Švihálkové. Akce se konala ve foyeru brněnského Mahenova divadla, který tvoří důstojný rámec
výstavě nazvané „Za oponou“. Na své již třetí výstavě představuje autorka neobyčejně půvabné
perokresby inspirované divadlem a hudbou, kte-

ré zaujmou čistotou linií a precizností provedení.
Vernisáž zpříjemnilo vystoupení skupiny mladých
hudebníků nazvané Clawed Forhead.
Výstava bude volně přístupná od 18 hodin vždy
před představením v Mahenově divadle a potrvá
do 7. listopadu.
#Libuše Dobrovodská

inzerce

KOUPÍM POZEMEK
V BRNĚ
D V E Ř E•O K N A•P O D L A H Y
SAPELI Plastová – Egger
SAPELI Dřevěná – Magnum
– Singha Paratech
Cenové nabídky
•
Zaměření
•
Doprava
•
Montáž
Klobásova 1, Brno – Starý Lískovec 625 00
tel.: 547 214 847

www.elerharmony.cz

KOUPÍM GARÁŽ
kdekoli v Brně
i v horším stavu.
Dohoda jistá.

Tel.: 776 809 213.

Pokud možno stavební
(menší i větší )
Prosím nabídněte.

Rychlé jednání.
Tel.: 776 637 839

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV
V BRNĚ ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839.

