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Radnice informuje10 let Zpravodaje
Ani se to nechce zdát, ale naše ostopovické
noviny završily již deset let. První číslo vy-
šlo v březnu r. 1992 nákladem 400 výtisků.
Byl to jen jeden list formátu A4 a stál 1 Kč.
V úvodníku tehdy byl popsán záměr, vzešlý
z podnětu obecního úřadu, vydávat „tištěné
zpravodajské periodikum“, jak bylo doslov-
ně uvedeno. Sestavením redakčního kolek-
tivu byl pověřen tehdejší člen obecního za-
stupitelstva dr. Pavel Breinek. Stal se pro
první číslo i odpovědným redaktorem. Ná-
sledně však převzal redakční vedení pan
Ladislav Horák a velmi pečlivě a zasvěceně
tuto práci vykonával až do svého odchodu
na věčnost v květnu roku 1997. Po něm se
ujala vedení redakční rady paní Libuše Dob-
rovodská, která ve šlépějích svého před-
chůdce stejně tak svědomitě organizuje
a zajiš9uje vše
potřebné pro
sestavení a
vydávání na-
šeho Zpravo-
daje a je
duší celého
k o l e k t i v u ,
který čítá 5
lidí.
Původní ná-
zev našich no-
vin „Náš repor-
tér“ měl v hlavič-
ce, kterou vytvořili P. Dubjak s L. Horákem,
siluetu místní kaple a peče9 s letopočtem
1237, která se stala i podkladem pro znak
naší obce, jenž nám byl v roce 1995 posla-
neckou sněmovnou přiznán. Od téhož roku
se však název novin změnil na „Ostopovický
zpravodaj“ a hlavička získala podobu, jak ji
známe nyní. Zpravodaj poskytuje čtenářům
informace zejména z radnice, ale i o dění
v obci. Řada článků rovněž informovala
o historii obce, o místních zvyklostech a
tradicích, nechyběly ani poučné články či
koutek pro děti.
Vynasnažíme se, aby i v dalším desetiletí
naše noviny přinášely informace, které bu-
dou čtenáře zajímat. Budeme rádi otiskovat
zajímavé příspěvky o současném dění
v obci, ale také bychom rádi uveřejnili ja-
kékoliv informace nebo vaše zajímavé foto-
grafie z historie obce. Uvítáme, když nám
místní pamětníci tyto informace nabídnou
třeba i jen ústním podáním, které bychom
v redakci zpracovali pro všechny naše čte-
náře i další pokolení. Jaroslav Trávníček

! Rozpočet obce na rok 2002 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce
6. 3. 2002 ve výši 8 529 500 Kč na straně příjmů i výdajů. Celé znění
schváleného rozpočtu je uveřejněno na stránkách tohoto čísla Zpravodaje.

! Na běžném účtu u Komerční banky Brno-venkov měla obec k 31. 12. 2001
zůstatek 2 105 941,07 Kč. Obec vlastní podílové listy v přibližné hodnotě
4 450 000 Kč. Závazky k SFŽP ČR a Komerční bance ve výši
804 965,70 Kč budou splaceny během letošního roku. Tak takto si naše
obec stojí na prahu nového roku.

! Zastupitelé na svém prvním zasedání projednali změnu části usnesení
z 12. 9. 2001. Změna se týká snížení ceny vodného z 16,20 Kč na
14,90 Kč na období od 1. 1. 2002 do 30. 9. 2002. Toto snížení původně
vyhlášené ceny bylo schváleno z důvodu postupného nárůstu za odběr
podzemní vody. V prvním roce platnosti poplatku nebude obec platit
finančnímu úřadu 2 Kč/m3, ale pouze 0,70 Kč/m3. Z tohoto důvodu bylo
možné cenu vodného snížit.

! Obvodní oddělení Policie České republiky v Rajhradě zpracovalo a před-
ložilo našemu obecnímu úřadu „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za
rok 2001“. Z této zprávy citujeme (v závorkách jsou pro porovnání uvede-
na čísla z roku 2000 a 1999):
Přehled trestné činnosti
Celkem spácháno trestných činů: 39 (54 a 73)
– z toho 12 (34 a 25) známý pachatel

27 (20 a 48) neznámý pachatel
Celkem spácháno přestupků: 27 (11 a 9)
– z toho 16 (4 a 5) známý pachatel

11 (7 a 4) neznámý pachatel
U trestných činů převládají krádeže vloupáním do rekreačních chat
a krádeže vloupáním do motorových vozidel a u přestupků přestupky
proti občanskému soužití a proti majetku.
Dále bylo v obci provedeno 86 různých dalších šetření – dožádání zprávy
o pověsti, a to pro soudy, správní orgány, orgány policie apod.
Policie žádá občany, aby si více uvědomovali nutnost spolupráce s Obvodním
oddělením Policie ČR Rajhrad, aby si více všímali pohybu cizích osob v obci
a podezřelých skutečností, které by mohly vést ke zvýšení objasněnosti
trestných činů a přestupků a ke snížení trestné činnosti.

! Autobusová linka č. 48 bude po dohodě s Dopravním podnikem města
Brna od měsíce dubna rozšířena o jeden spoj. Posílení se týká ranní
špičky okolo sedmé hodiny, kdy autobus přijíždí z Troubska již přeplněn.
Nově zřízený spoj bude mít odjezd z Ostopovic.

! Referát dopravy a silničního hospodářství zajišJuje veškeré agendy na
novém pracovišti Gorkého 10, Brno.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 hod.

pátek 8–12 hod. (pouze evidence vozidel)
Telefon: ústředna (05) 42 16 11 11, (05) 32 13 11 11
Fax: silniční doprava + hospodářství (05) 42 16 47 33

reg. vozidel, dovozy, STK (05) 49 25 07 55
reg. řidičů, zk. komisař, přestupky (05) 49 25 85 95

Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Kresba Petr Dubjak
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OMLUVA
V tabulce pro výpočet ceny vodného
a stočného v minulém čísle našeho
Zpravodaje si zařádil tiskařský šotek,
takže je tabulka poněkud nepřehledná.
Všem čtenářům se omlouváme a věří-
me, že z údajů v textu pochopili vše
potřebné. Redakce

Tak jak učíme své děti již od malička za vše
děkovat, jsem tu i já s velkým a krásným
slovem DĚKUJI. Tedy nejprve za Vaše ote-
vřené srdce i dveře pro naše koledníky, za
vaši štědrost, úsměvy a vlídné přijetí někde
i do teplého domu s horkým čajem. Znovu
dětští koledníci mohli prožít chvíle, kdy po-
znali, jak je krásné dávat Někomu Něco –
oni svůj zpěv, obavu z nachlazení, vytrva-
lost, Vy zase svoji velkorysost v darování.
A to je myslím dobrá životní zkušenost. Těší-
me se znovu na setkání s Vámi všemi lidmi
dobré vůle při další Tříkrálové sbírce. Velký
dík patří také místnímu obecnímu úřadu za
vstřícnost při organizování sbírky.
Trocha informací: na společné konto sbírky
bylo z Ostopovic odesláno 32 334 Kč. Cel-
kově bylo v okrese Brno-venkov vybráno
1 419 548,20 Kč, z toho 70 % částky náleží
opět rajhradskému Domu léčby bolesti
s hospicem, kde chtějí vybudovat a vybavit
nové pokoje pro nemocné, poněvadž ka-
pacita již nedostačuje, a dokončit park
v okolí. Rádi Vás budou informovat o využití
na www.dlbsh.cz.
Přeji všem čtenářům pěkný den.

Ludmila Černá

ROZPOČET OBCE OSTOPOVICE
NA ROK 2002 (v tisících Kč)

PŘÍJMY:
Daně, poplatky, dotace 6 285,5
z toho: Daně 5 575

Poplatky 625,5
Dotace 85

Vodní hosp. – vodné+stočné 1 600
Zemědělská činnost 123

- prodej obec. pozemku pod
družst.domy

Služby pro obyvatelstvo 370,4
z toho: MŠ-školné 20

ZŠ-škola v přírodě 43
Šk. jídelna – stravné 190
Školní družina 5
Příjem za KT 30
Kulturní akce 80
Pronájem kontejnerů 2,4

Všeobecná veř. správa a služby 150,6
z toho: Místní správa 105,6

Přijaté úroky KB 45
PŘÍJMY CELKEM: 8 529,5

VÝDAJE:
Doprava 1 600
z toho: Silnice 1 110

Chodníky 50
Provoz veř. dopravy 440

Vodní hospodářství 1 692
z toho: Pitná voda 1 342

Odpadní vody 350
Služby pro obyvatelstvo 2 735,5
z toho: MŠ 324

ZŠ 473,5
Šk. jídelna 298
Školní družina 5
Rozhlas a televize 192
Místní zpravodaj 24
Kulturní akce 90
Příspěvky organizacím
-Klub důchodců 7
-TJ Sokol 5
Veřejné osvětlení 300
Sběr a odvoz
-nebezpečného odpadu 25
-komunálního odpadu 490
Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň 502

Dávky sociální pomoci 27
Všeobecná veř. správa a služby 1 670
z toho: Místní zastup. orgány 639

Činnost míst. správy 1 008
Zaplacené úroky KB 23

Splátky úvěru KB a půjčky SFŽP 805
VÝDAJE CELKEM: 8 529,5

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů
k 1. 3. 2001

jiné obce 510 osob, tj. 81,3 % pracují-
cích.
Pokud jde o národnost, bylo zde napo-
čítáno 1027 osob národnosti české,
241 moravské, 9 slovenské, 3 osoby
národnosti německé a u 23 osob neby-
la národnost zjištěna.
Podle náboženského vyznání zde bylo
484 osob bez vyznání, 697 osob věří-
cích (tj. 53,5 %), u 122 osob nebylo
náboženské vyznání zjištěno. Z věřících
osob se 628 osob hlásilo k církvi řím-
skokatolické, 11 osob k církvi českobra-
trské evangelické, 5 osob k církvi čes-
kosl. husitské a 53 osob k jiným círk-
vím.
V Ostopovicích bylo napočítáno 345
domů (rodinných domů je 296), trvale
obydleno je 314 domů. Bytů je zde cel-
kem 500, z toho je trvale obydleno 456
bytů, neobydleno 44 bytů.

Z materiálů Českého statistického
úřadu zpracovala L. Dobrovodská

Podle předběžných výsledků sčítání
lidu, domů a bytů vydaných v červenci
r. 2001 měla Česká republika k 1. 3.
2001 celkem 10 292 933 obyvatel.
A nyní již k některým číslům týkajícím se
naší obce: Obec Ostopovice měla
k uvedenému datu celkem 1303 oby-
vatel, z toho zde bylo 1296 osob
s trvalým pobytem a 7 osob s  pobytem
dlouhodobým. Z celkového počtu oby-
vatel bylo 620 mužů a 683 žen, což
znamená, že ženy tvoří 52,4 % obyva-
tel naší vesnice.
Pokud jde o rozčlenění obyvatel podle
věku, do věkové kategorie 0–14 let
spadalo 194 osob, do věkové katego-
rie 15–59 let 844 osob (415 mužů, 429
žen) a do věkové kategorie 60 a více
let 265 osob (115 mužů a 150 žen).
Ekonomicky aktivních bylo celkem 627
osob (48,1 % obyvatel obce), z toho
346 mužů a 281 žen. Z celkového po-
čtu pracujících dojíždělo za prací do

Jaké to bylo při letošní sbírce

" " "

" " "

PRANOSTIKY na měsíc duben
V březnu prach a dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Nech9 si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.

24. duben (Jiří):

Jak dlouho žába před svatým Jiřím křičí, tak dlouho bude po něm mlčet.

Na svatého Jiří – fialky se pýří.

Foto: Radka Švihálková
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POČASÍ
Počasí je problém, který alespoň někdy
zajímá snad všechny lidi. Bývá pěkné, ale
i jiné, dokonce až hrozné, ale takové bylo
odjakživa. Lidé se museli se všemi pově-
trnostními podmínkami vyrovnat, mnohdy
i za cenu jisté újmy. Že to bylo někdy až
kruté, se dovídáme z různých historických
zápisů či kronik, nebo v poslední době
z meteorologických stanic. Některé údaje
zní až nevěrohodně, ale tyto historické zá-
znamy nebyl důvod jakkoliv zveličovat. Uvě-
domíme-li si také, kolik lidí tehdy mohlo umět
psát a jaká byla dostupnost psacích po-
třeb, tak si zhodnotíme míru jejich věrohod-
nosti.
Nabízím několik extrémních výkyvů počasí
v minulém tisíciletí. Domnívám se, že stojí za
to si je přečíst a zamyslet se nad tím, jaké
důsledky to přinášelo lidem při jejich teh-
dejší životní úrovni, a porovnat si je s tím, na
co mnohdy žehráme my. Roku 1229 kvetly
o Vánocích fialky, 1241 v březnu rozkvetly
stromy, třešně dozrály v květnu, 1303 vy-
schl Rýn i Seina, 1393 velká sucha, 1399
a 1407 krutá zima, že i lidé mrzli na ces-
tách, 1427 krutá zima, 1433 v lednu na-
padlo moc sněhu a bylo velmi draho, 1434
krutá zima, 1442 po velkém suchu tuhá
zima a pomrzlo mnoho stromů, 1443 další
krutá zima – od Mikuláše do Josefa, na
cestách pomrzlo mnoho lidí, smečky vlků
ohrožovaly obyvatelstvo, zahynulo mnoho
dobytka, 1448 ledoví muži v polovině květ-
na přinesli silné mrazy, že zničily všechny
vinice, 1453 tuhá zima, pomrzlo mnoho lidí,
zamrzala i voda ve studních, 1475 přiletělo
moc velkých kobylek, které požraly, na co
sedly, 1477 krutá zima, vymrzla voda
v potocích, sněhu koním po sedlo, 1485
v máji mrazy, že vše pomrzlo, 1501 pršelo
nepřetržitě 5 dní – voda všude, 1503 velké
sucho, od počátku května nepršelo 3 měsí-
ce, 1506 neobyčejně teplá zima, ale
v květnu a červnu se muselo topit, 1538 kvet-
ly stromy již v prosinci, 1562 se zelenaly
stromy už v lednu a únoru, 1607, 1609, 1617
a 1659 žádná zima, ani sníh a mráz, 1705
v létě se v poledních hodinách mohlo maso
péci na slunci, 1784 velké sucho, 1792
v lednu nebylo třeba topit, v únoru vše kvet-
lo, 1807 nebyla žádná zima, 1816 a 1834
velmi mírná zima, 1895 mnoho myší, že zni-
čily všechny jetele, 1898 bouře a krupobití
– zničena úroda.
Dostáváme se k minulému století, což mnozí
již pamatují či znají z doslechu, a tak si to
mohou vybavit.
1900: 1. dubna napadlo 50 cm sněhu
a mrzlo celý týden, 1904 velké sucho, 1906
napadl sníh v červnu, 1921 velmi suchý rok,
1925 velmi deštivý rok, 1947 velké sucho,
1953: 10. května napadlo 15 cm sněhu.
Od roku 1771 jsou v Praze vedeny zápisy
o počasí a tam z 10 zaznamenaných nejstu-
denějších zim jich bylo 5 v minulém století.
Tu poslední v letech 1962-63 si starší lidé již
pamatují – byla v pořadí 7. nejchladnější;
na 3. místě je zima 1928–29. Pozoruhodné
je, že ostatní zbylé 3 nejchladnější zimy
20. století byly za sebou během 2. světové
války v létech 1939–42.
Jak je tedy patrno, počasí mělo svoje výky-
vy a extrémy vždycky.
Pokud se týče jednotlivých údajů, je třeba

si uvědomit, že v dřívějších dobách měrné
hodnoty nebyly nikterak ustáleny ani zažity,
a proto jsou údaje velmi obecné a v duchu
tehdejších hodnot.
To, že zamrzala voda i ve studních, bylo
tím, že studny byly mělčí, odkryté a voda
se z nich nabírala a vytahovala hákem či
provazem. Proto skutečně mohly některé
studny při větších mrazech zamrzat.
Dále nabízím přehled počasí za posled-
ních 10 let:
V r. 1992 byla první polovina roku normální,
jen málo srážek, a léto teplé až do konce
srpna – 30. 8. bylo neuvěřitelných 32 °C.
Pak ochlazení. Teplotně byl rok výrazně
nadprůměrný a srážkově o málo slabší.
Počátkem roku 1993 mrzlo, ale bez sněhu.
O Velikonocích teploty kolem nuly, ale pak
nastalo teplé jaro a velmi teplé byly i celé
prázdniny. Po nich však ochlazování a kon-
cem roku i mrazy, ale o Vánocích kolem
nuly a mokrý sníh. Srážkově byl rok nor-
mální.
Rok 1994 byl zpočátku teplý, zima skoro
žádná. S příchodem jara se prudce oteplo-
valo a koncem června bylo až 30 °C. Vyso-
ké teploty byly i o prázdninách. Rok byl
celkově dost teplý.
V roce 1995 byl Nový rok teplotně nad nu-
lou, pak se však na krátko ochladilo. Počát-
kem dubna již nakvétaly meruňky. Na jaře
bylo více srážek, v červnu přes 100 mm.
Léto teplé, ale srážek již méně. Podzim nor-
mální a mrazy až v posledních dech roku.
Následujícího roku 1996 mrzlo od počátku
až do poloviny března – teploty do –16 °C -
a sněhu napadlo přes 40 cm. V jarních
měsících oteplování a slabší srážky. Léto
bylo chladnější a deštivé, avšak ne na množ-
ství srážek. Koncem roku zamrzlo a napadlo
asi 15 cm sněhu, a tak byly krásné bílé
Vánoce, teploty až –21 °C. Rok byl celkově
chladnější.
Hned po Novém roce 1997 připadlo asi
12 cm sněhu, ale teplota se zvedla a únor
již byl teplý. Na jaře se dále velmi rychle
oteplovalo a v květnu bylo až 29 °C. Léto

bylo teplé, v červenci však hodně srážek –
přes 200 mm (což by normálně stačilo na
3 měsíce). Během 4 dnů napršelo 77 mm.
Konec roku teplý. Celkově však rok nebyl
moc teplý a přes mokré léto byl srážkově
normální.
Počátek roku 1998 byl velmi teplý, až
+10 °C, pak však ochlazení až do počátku
března. Pak postupné oteplování. V červnu
i zvýšené srážky – přes 100 mm –
a v červenci dokonce 120 mm. Dne 27. čer-
vence napršelo během 70 minut přes
60 mm – velmi vydatný déšJ. Přesto byl
měsíc velmi teplý, přes den až 34 °C. Ved-
ra velmi sužovala lidi. Koncem prázdnin se
teploty snížily. V září opět hodně srážek –
140 mm. Konec roku již chladnější, jak má
být, ale bez sněhu. Celkově zima velmi mír-
ná, léto velmi teplé a i přes výstřední dešJo-
vé přívaly srážkově normální.
Počátek roku 1999 opět teplý a vlastně
i celá zima. Srážek málo, sněhu též. Kon-
cem května již teploty až 30 °C. Léto neby-
lo moc teplé, podzim obvyklý, k Vánocům
mrazivo a sněhu téměř 20 cm. Opět Váno-
ce bílé. Rok celkově chladnější, zima velmi
mírná a srážek velmi málo.
V roce 2000, posledním roce století a tisíci-
letí, zima jen krátce v lednu, pak oteplování
a do poloviny roku počasí normální, srážek
méně. V červenci chladněji a 108 mm srá-
žek, v srpnu tepleji a srážek méně. Podzim
opět bez zvláštností. Koncem roku mrazy,
ale bez sněhu. Rok celkově chladnější
a srážkově normální.
První rok nového tisíciletí, 2001, měl zimu
mírnou a sněhu málo. Jarní oteplování při-
cházelo velmi pomalu. O prázdninách byly
teplotní výkyvy, více srážek bylo v srpnu –
105 mm, v září až 138 mm a již chladněji.
Říjen byl teplejší, dokonce nejteplejší za
250 let. Deštivé počasí přivodilo nevídanou
houbařskou sezónu. Poté se dále ochlazo-
valo a prosinec byl již zimní. Léto bylo chlad-
nější, zima mírná a srážek dost.

J. Trávníček

Zpráva o činnosti místní knihovny
Okresní knihovna v Židlochovicích pravidel-
ně zásobuje naši knihovnu novými knihami
a časopisy. V loňském roce nám dodala
knihy za 33 887 Kč a časopisy za 2 000 Kč.
Do knihovny dochází 160 čtenářů, z toho
40 dětí. Za minulý rok bylo vypůjčeno 8 058
knih, z toho 2 000 knih naučných. Členské
poplatky za rok 2001 činily 2 700 Kč.

Žádám čtenáře, kteří ještě nezaplatili člen-
ský poplatek, který je letos 10 Kč, aby při-
šli vrátit přečtené knihy a tento příspěvek si
zaplatili.
Knihovna je otevřená každý pátek od 14
do 18 hodin.

Miluše Červená, knihovnice

Foto: Petr Dubjak
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Jaká je nadmořská výška Ostopovic?
Na tuto naši soutěžní otázku z minulého čísla Zpravodaje nepřišla
bohužel ani jedna odpově\.
Nadmořská výška nejvyššího vrchu v našem okolí, Urbanova kop-
ce, je 327 m nad mořem. Přední hora je vysoká 313 m. Střed
vesnice, náměstí U Kaple, má nadmořskou výšku 240 m.

Redakce

RODINNÉ DOMKY
V OSTOPOVICÍCH

K PRODEJI

RODINNÉ DOMKY
V OSTOPOVICÍCH

Firma ARCHATT, s. r. o., jako majitel pozemku, projektant a stavebník  nabízí k prodeji poslední 2 volné stavební pozemky na ulici Sadová
v Ostopovicích (konec ulice – vpravo) s hrubou stavbou, která bude realizována dle přání zákazníka. Výměra 1 pozemku je 380 m2, šířka
18 m. Funkční sítě jsou na hranici pozemku, komunikace je vybudována,  pravomocné stavební povolení je vydáno. Možnost stavby
rodinného domku až 7 + 1 s garáží a přístřeškem. Zahájení stavby se předpokládá v měsíci dubnu 2002, ukončení v červenci 2002. Cena
nejoblíbenějšího typu domku v  hrubé stavbě (tj. včetně finálně hotové střechy), na který je také vydáno stavební povolení, je s pozemkem
cca 2 314 000 Kč včetně DPH. Záloha je stanovena na 800 000 Kč při prodeji pozemku a 500 000 Kč před zahájením stavby. Následně
bude probíhat měsíční fakturace skutečně provedené práce.
Kontakt pro vážné zájemce: tel.: 47 13 53 34,  e-mail: PROJEKCE@ARCHATT.CZ

K PRODEJI

NABÍZÍME DŮSTOJNÉ ROZLOUČENÍ S VAŠIMI BLÍZKÝMI.

PŘI ÚMRTÍ DOMA, V NEMOCNICI NEBO V ÚSTAVU SE

U NÁS INFORMUJTE A MY ZA VÁS VYŘÍDÍME

VEŠKERÉ ZÁLEŽITOSTI. OBJEDNÁVKY LZE SJEDNAT

I U VÁS DOMA.

ZA DŮVĚRU DĚKUJE
Pohřební služba REKVIEM ROSICE

RUJBR A TRÁVNÍČEK
PROVOZOVNA BOSONOHY

P O H Ř E B N Í  S L U Ž B A

REKVIEM
DRAHOMÍRA MEDOVÁ

BOSONOŽSKÉ NÁM. 17, BRNO-BOSONOHY
PROVOZNÍ DOBA:

PONDĚLÍ–NEDĚLE 8–14 HODIN
TEL.: (05) 47 21 13 51

TEL.: 0723 87 66 46

Foto: Petr Dubjak
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Společenská rubrika
v našem Zpravodaji

Vážení spoluobčané,
jistě mnozí v březnovém čísle našeho Zpra-
vodaje hledáte přehled výročí našich spolu-
občanů za minulý rok. Zveřejňování těchto
informací je však v rozporu se zákonem na
ochranu osobních údajů, který nepřipouští
zveřejňování takových údajů o občanech,
které by umožňovaly přesnou identifikaci
konkrétních osob. Rozhodli jsme se proto
uvést pouze několik zajímavých statistických
údajů a neuvádět občany jmenovitě.
Podle údajů dostupných obecnímu úřadu
v roce 2001 v naší obci:
zemřelo 12 občanů, narodilo se 18 dětí,
uskutečnilo se 11 sňatků. K trvalému poby-
tu se v naší obci přihlásilo 44 občanů a
19 občanů se odhlásilo. K 31. 12. 2001 bylo
v naší obci 1328 obyvatel. Mezi zemřelými
byl i náš nejstarší občan, někdejší řídící
učitel pan Vladimír Kupčík. Dožil se 97 let.

MODERNÍ VYUŽITÍ DŘEVNÍHO ODPADUMODERNÍ VYUŽITÍ DŘEVNÍHO ODPADUMODERNÍ VYUŽITÍ DŘEVNÍHO ODPADUMODERNÍ VYUŽITÍ DŘEVNÍHO ODPADUMODERNÍ VYUŽITÍ DŘEVNÍHO ODPADU
pro regulované vytápění veřejných budov a domácnostípro regulované vytápění veřejných budov a domácnostípro regulované vytápění veřejných budov a domácnostípro regulované vytápění veřejných budov a domácnostípro regulované vytápění veřejných budov a domácností

Minisekáč „U Bušů“
Branky 24, 664 49 OSTOPOVICE
Po, St, Čt, Pá: 15.00–18.30 hod.
Út: zavřeno
So: 9.00–12.00 hod.
V otevírací době prosím ZVOŇTE!
Prodáváme zboží výběrové a I. jakosti, dám-
ské i pánské.

Koutek Koutek Koutek Koutek Koutek pro pro pro pro pro naše dětinaše dětinaše dětinaše dětinaše děti
Připravila Radka Švihálková

Poslové jara
K pravým otužilcům mezi okrasnými dřevi-
nami, jimž dala příroda do vínku těžký úděl
přinést květy a poupata během zimy a s ni-
miž se stále více setkáváme v našich za-
hrádkách, patří na příklad některé kaliny,
dříny a lýkovce.
Květy těchto dře-
vin, které pro nás
vzhledem k roční
době mají zcela
zvláštní půvab,
oživují naše za-
hrádky dlouho
před tím, než se
rozzáří jásavou
žlutí keře žlutic.
Lýkovec obecný
(na obrázku) je
jedním z nejraněji
kvetoucích keřů, s
nimiž se občas
setkáváme i u nás
ve volné přírodě. Na větévkách vyrůstají
z paždí opadavých listů na počátku března,
a za příznivých podmínek i dříve, svazečky
čtyřčetných růžovofialových kvítků, které
sladce až omamně voní.
Kaliny tvoří pozoruhodnou skupinu okras-
ných dřevin, jež do značné míry přispívají
k oživení zahrad nejen v době vegetace, ale
též v zimním období. Jednou z velice pří-
jemných vlastností některých v zimě a čas-
ně na jaře kvetoucích kalin je jemná lahod-
ná vůně květů.
Všechny tyto dřeviny přinášejí vedle přiro-
zené krásy vzrůstových tvarů a nádhery kvě-
tů i užitek v podobě plodů či včelí pastvy.

František Franc

Rostoucí ceny energií, ale také důležité
aspekty související s ochranou životního pro-
středí, nás nutí ke stále intenzivnějšímu hle-
dání přijatelných zdrojů energie.
K nejvyužívanějším patří dřevní hmota, a to
i v podobě dřevního odpadu, pilin, hoblin
atd. Jako jeden z hlavních argumentů ho-
vořících pro spalování dřeva se uvádí na-
prostá ekologičnost tohoto procesu. Dokon-
ce i při spalování zemního plynu, který je
nesrovnatelně čistší než jiná fosilní paliva,
jako uhlí a topné oleje, se dostává do
ovzduší velké množství oxidu uhličitého po-
dílejícího se významnou měrou na vzniku
skleníkového efektu. Hořením dřeva se uvol-
ňuje pouze takové množství CO2, které je
potřebné k asimilačnímu procesu při jeho
růstu. To znamená, že veškerý uvolněný
oxid uhličitý se opět vrací do přírodního
koloběhu a jeho nárůst v ovzduší je praktic-
ky nulový. Dřevo – v současné době jediné
obnovitelné palivo – je ve vyspělých zemích
ve stále větší míře užíváno pro vytápění jak
soukromých, tak i veřejných budov. Oficiál-
ní prameny uvádějí, že na příklad
v Rakousku zhruba 17 % veškeré vyrobené
energie pochází z biomasy. Tento trend se
začíná uplatňovat i u nás.
Různé studie a výzkumy ukazují, že mnoho
přírodních materiálů, a tím i výrobků z nich
zhotovených, které nás obklopují, má vý-
znamný vliv na naše soustředění, výkonnost,
psychiku či celkový zdravotní stav.
To, že mezi tyto materiály samozřejmě patří
dřevo, je jaksi přirozené, neboJ je součástí
rostlin, s nimiž jsme životně spjati, všemožně
je využíváme, dokonce se jimi i léčíme. Do-

vedete si představit, že by o takto pozitiv-
ních vlastnostech mohli hovořit výrobci či
prodejci výrobků z plastu nebo z kovu?
Proto bych chtěl pro zajímavost uvést, co
se o účincích vybraných dřevin píše v litera-
tuře. Kdo chce, aJ věří, kdo nechce, nemu-
sí, i když bude velmi těžko hledat nezvratné
vědecké důkazy.
AKÁT – zvyšuje optimismus, má protistreso-
vé účinky, podporuje dobrou náladu, zvy-
šuje tělesnou aktivitu.
BOROVICE – způsobuje uvolnění, zlepšuje
činnost dýchacích svalů a duševní rovnová-
hu.
BŘÍZA – chrání organismus proti nemocem,
má příznivé účinky na psychiku člověka.
BUK – pozitivně ovlivňuje myšlení, inspiraci,
působí proti bolestem hlavy, zmírňuje ne-
spavost a stres.
DUB – zvyšuje vnitřní sílu, sebedůvěru, jis-
totu, meditaci.
HLOH – kultivuje veškerou energii, posiluje
srdeční činnost.
LÍPA – celkově vhodná k podpoře léče-
ní,posiluje srdeční činnost, regeneruje or-
ganismus.
SMRK – posiluje nervovou soustavu, pomá-
há léčit revmatismus, bolesti zad a kříže.
Mohl bych jmenovat ještě další dřeviny, kte-
ré mají blahodárný účinek na náš organis-
mus. Tyto dřeviny a výrobky z nich nás
obklopují již celá staletí. Svým příspěvkem
bych chtěl oslovit všechny příznivce plasto-
vých výrobků, aby zvážili svoje rozhodování
i z tohoto pohledu a ne jenom podle ceny.

Jan Šanca

" " "

" " "
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Ples zastupitelstva
Ve slavnostně vyzdobeném sále místní
sokolovny jsme se letos sešli už
k 7. společenskému plesu obecního za-
stupitelstva. Letošní ples měl i přes men-
ší účast občanů velmi kvalitní společen-
skou úroveň. K dobré pohodě přispěla
zejména kapela pana Antoše. Příjem-
ným zpestřením programu bylo vystou-
pení sympatického předtančícího páru
v rytmu latinsko-amerického tance.
Jako už každoročně byla i letos tradič-
ně velmi štědrá tombola, do níž přispě-
li místní podnikatelé, obchodníci, živ-
nostníci a někteří občané – všem patří
naše poděkování. Děkujeme také všem
občanům a zastupitelům obce, kteří se
na přípravě plesu podíleli, a hlavně
paní Janě Krajplové za profesionální
zorganizování celé akce.
Myslím, že ples obecního zastupitelstva
splnil očekávání a ti, kteří se jej zúčast-
nili, odcházeli s příjemným pocitem.
Příští společenský ples již bude
v kompetenci nově zvoleného zastupi-
telstva obce.

František Franc
Do tomboly přispěli:
Obecní úřad Ostopovice, Ing. L. Andr-
lová, starostka obce, Zámečnictví
Čípek, Pohostinství U Volejníků – man-
želé Dejlovi, Dámské krejčovství – L. Cí-
sařová, Samoobsluha Absolín,
UNIPACK – manželé Bružovi, AKB ser-
vis – manželé Žilkovi, P. Krejčík, Mini-
hotel Panský vrch, DUO – M. Pešková,
FAUNAS – P. Slezák, Daňové poraden-
ství – Ing. R. Růžičková, RNDr. L. Pro-
cházka, Stolařství – J. Šanca, Stolařství
– J. Kubíček, GRAN – H. Handlová,
Skupina pana Štěrbáčka, L. Polcar,
Autoopravna Sojka, Ostraha objektů –
V. Pelán, Čalounictví – F. Pacal, Místní
sdružení ODS, SPOMAT, L. Dobšík, Ka-
deřnictví – V. Sýsová

Naše škola, ač málotřídní, je poměrně dob-
ře materiálně vybavena, paní učitelky při
výuce využívají moderních vyučovacích
metod. Mojí snahou je nejen děti vzdělávat
a vychovávat, vytvářet optimální sociální kli-
ma na škole, ale též školu vybavovat nový-
mi pomůckami a propojit ji se světem. Díky
sponzorskému daru máme již druhým ro-
kem počítač, jsme připojeni na internet a od
prosince máme i webové stránky, se který-
mi nám pomáhá Martin Dubjak, dříve Jan
Šmíd.
Informace o naší škole lze tudíž získat i na
webových stránkách na adrese: zsostopo-
vice.webpark.cz. Z nových informací zde lze
zjistit, že zahájil svoji činnost turistický krou-
žek, výsledky plavání na DOH v Blansku
a spojení ročníků v příštím roce.

INTERNETOVÉ
AKTUALITY

Pokuta až do výše 1 milionu korun bude od
poloviny roku hrozit obcím, které nevystaví
informace o svém chodu na webových
stránkách. Podle zákona o svobodném pří-
stupu k informacím měly letos obce do
1. března zveřejnit na Internetu alespoň vý-
roční zprávu o tom, jak poskytují veřejnosti
informace… (Rovnost, 9. března 2002)
Naše obec má webové stránky na adrese
www.ostopovice.cz. Z titulní uvítací strany je
možné přejít na 8 sekcí se 49 stranami. Cel-
kově náš web obsahuje 112 stran v textové
i obrazové podobě a neustále je aktualizo-
ván a rozšiřován. Do dnešního dne (13. 3.
2002) navštívilo naše stránky za 8 měsíců
373 zájemců.

Ve školním roce 2002/2003 bude spojen:
1. a 3. ročník 16 žáků
2. a 5. ročník 15 žáků
4. ročník 18 žáků
NA DOH okresu Brno-venkov v Blansku
naše škola opětovně získala medaile –
mladší žáci za 1. místo (A. Honsová, D. Bře-
nek, P. Handl, J. Pokorný) a starší žáci za
2. místo (P. Grexová, E. Janečková, F. An-
drle, P. Polák). Tímto jim ještě jednou dě-
kuji za vzornou reprezentaci školy.
Jsem velice ráda, že i ostopovická škola má
propojení se světem v předstihu, a doufám
jen, že akce Počítače do všech škol bude
dotažena do konce a my budeme moci
naučit Vaše děti základům práce
s počítačem.
PaeDr. Stanislava Houzarová, ředitelka školy

Informace ZŠ Ostopovice

Adresy některých našich sousedů:
www.streliceubrna.cz/strelice/
www.brno-city.cz/mc/stary_liskovec
www.brno-city.cz
www.brno-city.cz/mc/bohunice
www.brno-city.cz/mc/bosonohy
www.troubsko.zde.cz
www.popuvky.cz
Březen je už pátým rokem i měsícem Inter-
netu. Dostupný, rychlý a bezpečný Internet
pro každého je heslo letošního ročníku. Ve-
řejný Internet se v celé české republice
pomalu stěhuje do městských i vesnických
knihoven. A to je vedle internetových kavá-
ren další šance pro ty, kdo zatím nemají
možnost brouzdat doma nebo v zaměstnání.

Petr Dubjak

V rámci seriálu křížky a pomníky – letošní únor a březen je výroční pro Antonína Opálku,
který má pamětní desku na rodném domku na Lípové ulici.

Aktualita
V pátek 8. března ve večerních hodinách
se v obci roznesla fáma, že nad Ostopo-
vicemi hoří les. Z mnoha míst byly vidět
mezi stromy plameny. Obětí se však sta-
la chata těsně za vrcholem Přední hory.
Díky všem, kdo volal na 150 a tím po-
mohl zachránit okolí požáru.

" " "

Text a foto Petr Dubjak

Text a foto Petr Dubjak

Přejeme všem
čtenářům

krásné
Velikonoce

Kresba Radka Švihálková

" " "


