
ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA

• Dne 14. 11. 2002 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 
obce. Všichni zastupitelé složili slib podle zákona o obcích. Na tomto zasedá-
ní byla provedena volba starosty, místostarosty a členů rady obce. Zastupi-
telstvo obce schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru. Proběhla také 
volba předsedů výborů a jmenování jednotlivých členů. Usnesení zastupitel-
stva je následující:

 starostka obce Ing. Lenka Andrlová
 místostarosta obce Milan Žilka
 členové rady obce Milena Dejlová, Ing. Jan Pálka,

 Ing. Hana Vlachová
 finanční výbor – předsedkyně Ing. Hana Vlachová
  – členové Milada Davidová, Stanislav Krajíček
 kontrolní výbor – předseda RNDr. Lubomír Procházka
  – členové Jaroslav Černý, Jiří Pešek
• Dne 18. 11. 2002 se rada obce sešla na své první schůzi. Mimo jiné projedna-

la a odsouhlasila zřízení komise stavební, komise životního prostředí a komi-
se kulturní a sociální. Rada jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí, 
a to následovně:

 komise stavební – předseda Ing. Jan Pálka
  – členové Zdeňka Adámková, Ing. Zdeněk Kraus
 komise životního prostředí

 – předseda Milan Žilka
  – členové Pavel Peška, František Franc,

  Hana Ottová
 komise kulturní a sociální

 – předsedkyně Milena Dejlová
  – členové Jan Kubíček, Marcela Liptáková

OBEC OSTOPOVICE
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA

VÁNOČNÍ PODVEČER
V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

PROGRAM:
OD 17.00 DO 18.00 HOD.: 

VÝSTAVA BETLÉMŮ,
PRODEJ VÁNOČNÍCH SLAMĚNÝCH OZDOB A PERNÍČKŮ A KRATIČKÝ PŘÍSPĚVEK „KOLEDOVÁNÍ PO VOSTOPOVICKU“,

KTERÝ SI PŘIPRAVILY DĚTI NAŠÍ ZŠ V RÁMCI PROJEKTU „OBNOVA TRADIC  BRNĚNSKA“

V 18.00 HOD.:

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY GAJDOŠI Z BRNA,
KTEŘÍ NÁS PROVEDOU VÁNOČNÍM PŘÍBĚHEM A KOLEDAMI Z CELÉHO SVĚTA

VSTUPNÉ NA KONCERT: DOSPĚLÍ 50 Kč, DĚTI 20 Kč,
VÝSTAVA ZDARMA

POKUD BY NĚKTERÝ ZE SPOLUOBČANŮ MOHL NA TUTO VÝSTAVU ZAPŮJČIT SVŮJ  BETLÉM (PAPÍROVÝ, DŘEVĚNÝ, KERAMICKÝ AJ.), 
NECHŤ SE SPOJÍ S PANÍ RADKOU  ŠVIHÁLKOVOU NA OBECNÍM ÚŘADĚ, TEL.: 547  211  381. PŘEDEM DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.
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Přání
Příjemné prožití 
svátků vánočních a do 
nadcházejícího nového roku 
zdraví, pohodu a vzájemné 
pochopení všem občanům 
Ostopovic přeje obecní 
zastupitelstvo a redakce 
Z pravodaje.

Kresba Radka Švihálková



• Nově zvolené zastupitelstvo obce zpracuje svůj program na volební období 
2002–2006, který do uzávěrky tohoto čísla nebyl schválen. Po schválení bude 
zveřejněn v příštím čísle Zpravodaje.

• Od 1. ledna 2003 dojde ke změnám v oblasti školství v naší republice. Změny 
vyplývají z reformy veřejné správy, resp. zrušení okresních úřadů. Všechny 
základní a mateřské školy, které doposud byly organizačními složkami obcí, 
se stanou samostatnými právními subjekty. Takto to bude i v naší obci. Jedná 
se o změnu ve financování a organizaci školy, pro žáky žádné změny z tohoto 
nevyplývají. Základní kroky pro tento přechod učinilo zastupitelstvo obce již 
před volbami. Bylo rozhodnuto, že mateřská škola se stane součástí základní 
školy. Znamená to, že jedna ředitelka bude řídit obě školy. Takto bylo roz-
hodnuto z čistě praktických důvodů. Objekty obou škol jsou v jednom areálu, 
objekt mateřské školy je využíván i základní školou, školní kuchyně je spo-
lečná a v neposlední řadě byl rozhodující malý počet žáků obou škol. Jsme 
přesvědčeni, že toto byla volba správné alternativy. Rada obce vypsala dle 
zákona konkurz na ředitelku nově vzniklé příspěvkové organizace – Základní 
škola Ostopovice, okres Brno-venkov, který proběhl v měsíci listopadu. Do 
konkurzu se přihlásila pouze jedna uchazečka, současná ředitelka základní 
školy, PaedDr. Stanislava Houzarová, která vyhověla podmínkám konkurzní-
ho řízení a byla radou obce jmenována ředitelkou nově vzniklé příspěvkové 
organizace. V současné době jsou podnikány další nutné kroky k úspěšnému 
přechodu škol do právní subjektivity.

• Obec Ostopovice se stane od 1. ledna 2003 provozovatelem místní knihovny, 
která doposud byla provozována Okresní knihovnou Brno-venkov se sídlem 
v Židlochovicích. Změnou bude i to, že dosavadní knihovnici paní Milušku 
Červenou nahradí paní Libuše Pálková, která byla vybrána členy rady obce 
z více uchazeček.

• Obecní zastupitelstvo v měsíci září schválilo záměr prodeje obecních po-
zemků pod garážemi za ulicí Na Rybníčku. Některé prodeje se uskuteční do 
konce tohoto roku, ostatní by měly proběhnout v příštím roce.

• Největší aktualitou v tomto čtvrtletí pro naši obec je přiznání státní nenávratné 
dotace od Ministerstva zemědělství ČR na již delší dobu připravovanou inves-
tiční akci „Vodovod Ostopovice“. O akci jsme vás již informovali rozsáhlejším 
článkem právě před rokem, tj. v prosincovém čísle Zpravodaje z roku 2001, 
a sdělením dalších informací v červnovém Zpravodaji z roku 2002 v rámci 
„Radnice informuje“. Státní dotace byla obci přiznána ve výši 50 % celkových 
nákladů, tj. 7 436 tis. Kč, a je určena k částečnému čerpání již v letošním 
roce. Stejnou část bude obec hradit z vlastních prostředků. Jisté rezervy 
jsou v podílových listech, které obec vlastní. O dalším dofinancování bude 
rozhodovat zastupitelstvo při schvalování rozpočtu na rok 2003. Staveniště 
bylo dodavatelům předáno a práce zahájeny 4. listopadu t.r. Do konce roku 
se předpokládá zhotovení řadů v ulici Nová a založení všech potrubí (výtlak, 
zásobovací řad a odpadní potrubí) v prostoru za ulicí Krátkou až k budoucímu 
objektu vodojemu pod „Hitlerovým mostem“. Práce budou pokračovat v příš-
tím roce dle přízně počasí. O jejich postupu vás budeme průběžně informo-
vat. Celá stavba by měla trvat jeden rok.

• Před zimním obdobím byl po obci rozmístěn posypový materiál, který je určen 
na údržbu místních komunikací a chodníků. Upozorňujeme občany, že každý 
majitel nemovitosti je povinen udržovat chodník přiléhající k jeho nemovitosti. 
Ošetřené chodníky jistě usnadní a zpříjemní pohyb všem chodcům po obci 
v nepříznivém počasí.

• Informace o úředních hodinách na obecním úřadě v období vánočních svátků 
a na počátku nového roku:

 V pondělí 23. 12. a 30. 12. 2002 budou úřední hodiny pouze od 8.00 do 12.00 
hodin. Odpolední úřední hodiny budou po oba pondělky zrušeny. Středy 25. 
12. 2002 a 1. 1. 2003 připadají na sváteční dny. Prvním úředním dnem v no-
vém roce bude pondělí 6. 1. 2003.

• V sobotu 28. 12. 2002 bude uzavřen sběrný dvůr na ulici U Dráhy z důvodu 
čerpání dovolené pracovníka obce. Děkujeme za pochopení.

• Naší knihovnici Milušce Červené, která se rozhodla ukončit svoji práci 
v místní knihovně k 31. 12. 2002, děkujeme za její dlouholetou a obě-
tavou práci pro místní čtenáře a přejeme jí, aby svou životní vitalitou 
obohacovala své okolí i nadále. Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

INZERÁT
Koupím starší RD se zahradou,
i k rekonstrukci.

Mobil: 606 345  807

Nový kněz
Vánočním zamyšlením uveřejněným 
na 6. straně se nám představil P. To-
máš Mikula, který je od srpna novým 
farářem v troubské a střelické farnosti. 
Otec Tomáš se narodil v roce 1968 
v Brně, po maturitě na Strojírenském 
učilišti v Brně v Zetoru studoval na 
Teologické fakultě v Litoměřicích 
a v Olomouci, v letech 1992–93 půso-
bil jako jáhen v Blansku a v roce 1993 
byl vysvěcen na kněze. Poté byl kap-
lanem v Blansku a Hustopečích a od 
roku 1995 do roku 2002 byl farářem 
ve farnosti Rouchovany, Dukovany 
a Hrotovice.
Ještě připomínáme, že v troubském 
farním kostele se konají mše svaté 
v neděli v 7.15 a 8.45 hodin a v osto-
povické kapli každou středu v 18 hodin 
a každou 1. sobotu v měsíci v 7.30 
hodin.
Bohoslužby ve farním kostele v Troub-
sku letos o Vánocích:
Na Štědrý den, 24. 12. 2002: 22.00 
půlnoční mše svatá
Na Boží hod vánoční, 25. 12., a svátek 
svatého Štěpána, 26. 12., jsou mše sv. 
jako v neděli, tedy v 7.15 a 8.45
Na svátek sv. Silvestra, 31. 12. 2002: 
15.30 mše svatá
Na Nový rok, 1. 1. 2003: mše svaté 
jsou v 7.15 a 8.45
Telefonní číslo na troubskou faru je 
547 227 053.

Redakce

Oznámení
MUDr. Nováková bude v roce 2003 
i nadále každý čtvrtek ordinovat na zdra-
votním středisku v Ostopovicích na ulici 
Lípová.
MUDr. Ochvat bude mít v roce 2003 
zubní ordinaci pouze ve Střelicích.

Pokračování ze str. 1

PRANOSTIKY
na měsíc prosinec
Svatá Lucie noci upije (ale dne nepřidá).

Na Boží narození (25. prosince) o bleší 
převalení.

Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.

Obec nabízí k pronájmu místnost o 
velikosti 15 m2 ve víceúčelové budově
na ulici Lípová 17 (bývalá zubní or-
dinace). K dispozici bude od 1. 1.
2003.

Svoz komunálního odpadu bude přesunut 
z 25. 12. na 26. 12. 2002. 



Volby do zastupitelstva obce Ostopovice se konaly ve 
dnech 1. a 2. 11. 2002. Z celkového počtu osob zapsa-
ných v seznamu voličů, tj. 1106 občanů, se dostavilo 
k volební urně nebo volilo do přenosné urny 612 voličů, 
tj. 55,3 %.
Volební strana č. 1 – KDU ČSL – získala celkem 1866 
hlasů, a tím obsadila 4 mandáty v zastupitelstvu.
Volební strana č. 2 – ODS – získala celkem 5198 hlasů, 
a tím obsadila 11 mandátních míst v zastupitelstvu.
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Pořadí na Počet
zvolení  hlas. lístku hlasů
Volební strana č. 1 – KDU ČSL
1. Hana Vlachová 2. 339
2. Marcela Liptáková  4. 298
3. Jaroslav Černý  1. 265
4. Pavel Peška  3. 246
Volební strana č. 2 – ODS
1. Milena Dejlová  4. 440
2. Milan Žilka 2. 424
3. Lenka Andrlová  1. 409

 4. Lubomír Procházka 6. 397
 5. Jan Kubíček  12. 384
 6. Zdeněk Kraus  3. 340
 7. Jan Pálka  5. 327
 8. Milada Davidová  7.  242
 9. Zdeňka Adámková  8.  375
10. Stanislav Krajíček  9.  287
11. Jiří Pešek  10.  341
Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Pořadí na Počet
  hlas.lístku hlasů
Volební strana č. 1 – KDU ČSL
1. Ludmila Nováková  5. 219
2. Jiří Kuba  6. 233
3. Josef Vlach  7. 266
Volební strana č. 2 – ODS
1. Svatopluk Suchý  11. 271
2. Hubert Kříž  13.  286
3. Vít Adámek  14.  376
4. Hana Ottová  15.  299

Magda Jelínková, zapisovatelka volební komise

Na závěrečném zasedání zastupitelstva obce, které ukončilo 
činnost listopadovými komunálními volbami, byla přednesena 
zpráva o činnosti za uplynulé volební období. V následujících 
řádcích bych Vás ráda s touto zprávou seznámila.
Zpráva byla členěna na jednotlivé oblasti činnosti.

1. Finance a majetek obce
stav na běžném účtu r. 1998: 1 922 425 Kč (k 30. 11. 1998)
stav na běžném účtu r. 2002: 2 452 214 Kč (k 30. 9. 2002)
– splacen úvěr na kanalizaci u KB – 2 483 565 Kč
– v prosinci 2002 bude splacena i půjčka u Státního fondu 

životního prostředí ČR – 1 877 400 Kč;
– celkem 4 360 965 Kč, na úrocích zaplaceno 645 151 Kč; 

roční splátky a úroky dělaly průměrně 9 % ročních roz-
počtů

– obec bude v prosinci 2002 oddlužena
– z toho samozřejmě vyplývají další možnosti pro budoucí 

investice v obci

Získání nenávratné dotace od Ministerstva zemědělství ČR 
na akci „Vodovod Ostopovice“ ve výši 50 % celkových nákla-
dů, tj. 7 436 tis. Kč – čerpání r. 2002 a r. 2003.
Další dotace: dotace úroků z úvěrů – 183 000 Kč
Změny v majetku:
– prodány akcie Jm plynárenské (nakoupeny podílové listy) 

a České spořitelny
– akcie Jm energetiky v zástavě – finance obec obdržela; 

jsou za ně nakoupeny podílové listy u tří finančních ústavů
– prodej obecních pozemků pod bytovými domy SBD Réna
– částečný prodej obecních pozemků pod garážemi na ul. 

Na Rybníčku
– koupě pozemku na výstavbu vodojemu – 475 tis. Kč (asi 

4 tis. m2)
– převod pozemku od Pozemkového fondu ČR (necelých 

5 tis. m2), o další pozemky zažádáno
– dokončen převod pozemků v k.ú. Ostopovice z majetku 

státu na obec dle zákona

2. Územní plán obce
Rozpracován již předešlým ZO, dokončeny všechny stupně 
projednávání a v 3/2000 schválen a s ním související vyhláš-
ka o závazných částech územního plánu obce.
Zpracována urbanistická studie na oblast Padělků za humny.
Dle ÚP zahájena výstavba rodinných domů na Padělcích. Dal-
ší rozvoj prozatímně omezen stavební uzávěrou z 7/2001 – 
nedostatky v zásobování vodou, které se projevily především 
po zprovoznění nových rodinných domů na ulici Sadová.

3. Vodovod a kanalizace
Od roku 1999 nový provozovatel Ing. Josef Jesch, CSc., který 
byl vybrán ve výběrovém řízení.

vodovod
– dle připraveného projektu zrealizováno propojení vodovodu 

z ulice Branky na ulici U Kaple, tedy vybudován nový řad na 
ulici B. Němcové

– r. 2000: na začátku roku – zákal ve vodě, snížena vydatnost 
vrtu; čištění vrtu, převystrojení – regenerace; červen – pro-

Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Rekapitulace práce zastupitelstva
obce za volební období 1998–2002

Komunální volby 2002 Foto: Petr Dubjak



blémy s množstvím vody ve vrtu, zavírání vrtu; regenerace 
nepomohla

– nutnost řešení celkové koncepce zásobování obce vodou 
– zadána studie firmě AQATIS – vybráno z variant řešení 
zásobování z vlastního obnoveného zdroje s nutností aku-
mulace, tedy výstavby vodojemu

– r. 2001: zásadní rekonstrukce – obnova zasypaného vrtu, 
vrt užíván dle doporučení firmy GEOtest – režim vrtu

– zpracována projektová dokumentace – vodojem a dostav-
ba vodovodu, proběhlo vodoprávní řízení, podána žádost 
o dotaci na Ministerstva zemědělství ČR

– r. 2002: 10/2002 – přidělena dotace
– 11/2002 – zahájena akce „Vodovod Ostopovice“; do bu-

doucna na delší časový horizont bude vyřešena problema-
tika obecního vodovodu

kanalizace
– r. 1998 dokončen přivaděč předešlým ZO; nové smlouvy 

s občany, platby stočného
– schválena koncepce napojení Troubska přes naši obec na 

Brno
– zpracována celková koncepce odkanalizování obce (nut-

nost postupného budování oddílné kanalizace)
– zpracován projekt na kanalizaci Vinohradská, vydáno vodo-

právní povolení (akce by měla být z technických a finanč-
ních důvodů provedena současně s vodovodem na této 
ulici)

– zpracován návrh řešení pro ulici Uzavřenou

4. Veřejné osvětlení
– 1999 – rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Lípová
– 2001 – rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhla-

su na ulici Vinohradská
– obě akce byly provedeny v souvislosti s rekonstrukcemi sítí 

nízkého napětí JmE
– provedeny generální opravy zastaralých rozvaděčů veřej-

ného osvětlení
– do správy obce bylo převzato veřejné osvětlení na ulicích 

Sadová a Zahradní

5. Odpadové hospodářství, životní prostředí
– v r. 1999 zpracována a schválena obecní vyhláška o odpa-

dech
– v 12/2001 zpracována a schválena nová vyhláška o naklá-

dání s odpadem na základě nového zákona o odpadech
– současně schválena vyhláška o místním poplatku za komu-

nální odpad
– z nových vyhlášek vyplynuly zásadní změny v likvidaci od-

padů pro občany, přes počáteční potíže (poplatek, pouze 
čtrnáctidenní svoz, množství popelnic) se systém osvědčil, 
i když celkové finanční náklady bude možné posoudit po 
roční uzávěrce

– odpadům věnována větší pozornost:
 • třídění odpadu
 • svoz nebezpečného odpadu
 • svoz odpadu z chatových oblastí
 • likvidace černých skládek
– výstavba oplocení u sběrného dvora
– úpravy veřejných zelených ploch (B.N., U Kaple, u Pomníku 

padlým)
– výměna a doplnění prvků na dětském hřišti
– nepodařilo se z finančních (žádost o dotaci – nevyřízena) 

a časových důvodů zvládnout úpravu v dolní části ulice 
Osvobození; v současné době je připraven projekt jak na 
výstavbu parkovacích míst, úpravu chodníků, tak na ozele-
nění této části obce

– nepodařilo se zvládnout zalesnění bývalé skládky; na toto 
zalesnění jsou připraveny též kompletní doklady včetně 
územního rozhodnutí a podkladů pro žádost o dotaci

6. Pošta
Zřízení pošty v obci bylo důležitým počinem, který ovšem 
prošel postupně různými fázemi.
– fáze, kdy hrozilo zrušení zavedeného poštovního střediska 

v obci
– po jednání se zástupci České pošty poštovní středisko po 

vybudování nových prostor za obecní finance zachováno
– místo střediska získán statut pošty – nové směrovací číslo

7. Základní a mateřská škola
– nejdůležitější změnou přechod škol na právní subjektivitu 

od 1. 1. 2003
– MŠ bude zařazena pod ZŠ
– hlavní kroky v přechodu škol na právní subjektivitu již uči-

něny
– od letošního školního roku má MŠ opět dvě třídy
– úpravy a opravy v budovách – napojení na obecní kanaliza-

ci, osvětlení ve třídách, podlahy, přepažení tříd
– úpravy ve školní kuchyni

8. Kabelová televize
– nový zákon – nový systém smluv
– nový program Spektrum
– zřízen infokanál OÚ
– vedení TKR na ul. Vinohradská uloženo do země

9. Víceúčelová budova na ul. Lípová
– provedeny sanační omítky

10. Místní komunikace
– na jedné straně snaha o zlepšování stavu, na straně druhé 

velké rezervy; potřeba větších finančních prostředků
– opravena silnice U Dráhy, provizorní cesta na ul. Sadová, 

opravy na ul. Nová, krajnice na hlavním průjezdu obcí
– realizováno nové dopravní značení a orientační značení 

v obci
– nově vybudovaný chodník na ulici B.N., část U Kaple, nová 

parkovací místa

11. Sociální záležitosti, kultura
– opět zavedeno blahopřání jubilantům
– vítání dětí do života
– snaha o zlepšení kulturního vyžití – zachovávaní tradičních 

mladých hodů, pokračování v již dříve zavedeném – obecní 
ples, nové kulturní akce – Country U Tří bříz, Martinský 
country bál – zábava, Mikulášské besídky, vánoční koncer-
ty, posezení u cimbálu

– požádáno o převod místní knihovny pod obec od 1. 1. 2003 
– souvislost s reformou veřejné správy

12. Zpracované projekty
– Kanalizace v ul. Vinohradská – vodoprávní povolení
– Návrh koncepce kanalizace v ul. Uzavřená
– Parkoviště naproti sokolovny
– Parkové úpravy v dolní části ul. Osvobození
– Celkové úpravy parku U Kaple
– Vozovka Vinohradská – Zahradní
– Zalesnění skládky

Z této uvedené rekapitulace vyplývají stěžejní akce pro násle-
dující období:
– zajištění akce „Vodovod Ostopovice“
– výstavba hlavní kanalizační stoky obcí, která bude sou-

částí investiční akce „Kanalizace Troubsko“ – spolupráce 
s Troubskem

– kanalizace v ulici Vinohradská

Ing. Lenka Andrlová



Koutek pro naše děti
Připravila: Radka Švihálková

Obecní zastupitelstvo Ostopovic

zve všechny příznivce dobré
zábavy na

TRADIČNÍ
SPOLEČENSKÝ PLES,

který pořádá
v sobotu 25. ledna 2003

v sále místní sokolovny.

K tanci a poslechu hraje A.S. BAND 
pana Antoše.

Lampiónový průvod

Činovníci TJ Sokol Ostopovice ve 
snaze oživit tradici někdejších lampi-
ónových průvodů, jež sahá hluboko 
do naší minulosti, uspořádali průvod 
v pondělí 28. října při příležitosti 
84.  výročí vzniku samostatné čes-
koslovenské republiky. Děti v dopro-
vodu dospělých vyšly po setmění od 
sokolovny a prošly obcí až k pomníku 
padlých, místu, kde se konala již 
mnohá politická shromáždění. Tam 
zazněla hymna a byl pronesen projev 
připomínající tuto historickou událost. 
Účastníci, jichž bylo ke stovce, se pak 
rozešli do svých domovů. Kupodivu 
žádný lampion neshořel.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2003
V období okolo slavnosti Zjevení Páně, Tří králů (6. ledna 2003) se uskuteční po celé 
České republice již třetí ročník Tříkrálové sbírky – veřejné charitní sbírky, konané s cílem 
pomoci bližním v nouzi u nás i v zahraničí.
Také do ulic naší obce v tu dobu vyjdou skupinky dětí a dospělých koledovat v kostý-
mech Tří králů s křídou, dárky a letáčky o příspěvky ve prospěch charitních projektů na 
pomoc lidem v nouzi, a to v sobotu 4. ledna 2003.
Sbírka je už tradičně organizována Českou katolickou charitou. Účelem je získat finanční 
prostředky pro činnost charitních zařízení v daném regionu a umožnit tak zdejším obča-
nům podílet se na místních charitních projektech.
V celé republice jsou takto podporovány domovy pro matky s dětmi, stacionáře tělesně 
či mentálně postižených, azylové domy, pečovatelské služby a další charitní zařízení. 
V regionu Brno-venkov můžete již tradičně podpořit provoz a rozvoj Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, na Moravě unikátního zařízení, které pomáhá 
těžce nemocným lidem, jimž moderní medicína nemůže zajistit úplné vyléčení.
Jak budou Vaše dary do pokladniček Tříkrálové sbírky použity?

10 % výtěžku bude věnováno na stálou humanitární pomoc Charity do zahraničí. 
Z loňské sbírky byly vybudovány dětské školky v Čečensku, podpořen dětský domov 
na Ukrajině, odesláno několik humanitárních zásilek do oblastí postižených přírodními 
katastrofami.

10 % bude užito na celoroční činnost Sdružení České katolické charity a částečně na 
organizaci sbírky.

15 % prostředků bude určeno diecézním charitám na vlastní činnost a financování 
nadregionálních projektů v ČR. Z těchto prostředků je např. přispíváno na odstraňování 
škod po srpnových povodních v Čechách.

65 % finančních darů z okresu Brno-venkov však bude určeno přímo pro rajhradský 
Hospic. Jen z prostředků předchozích ročníků se zde mohl vybudovat krásný odpočinko-
vý park pro hospicové klienty, opravit příjezdová komunikace, byla pořízena mobilní vana 
pro nepohyblivé ležící pacienty a zahájena výměna tolik potřebného náhradního zdroje 
elektrické energie.
Vzhledem k nedostatečnému financování hospicové péče od zdravotních pojišťoven 
bude výtěžek z letošního ročníku v Hospici použit především na přímou pomoc klientům 
– na nákup léků, zdravotnického materiálu a vybavení, energií a dalších prostředků po-
třebných pro péči o nemocné.
Proto Vám za Hospic už nyní chceme poděkovat za každý i sebemenší příspěvek a věř-
te, že až u Vašich dveří zazvoní 4. ledna trojice koledníků s pokladničkou Tříkrálové sbír-
ky nebo najdete ve schránce složenku s logem sbírky, budou Vámi věnované prostředky 
použity ve prospěch sociálně slabých a trpících.
(Informace o sbírce: www.trikralovasbirka.cz, Hospic, tel. 547 232 223)
 Ing. Michal Vlasák
 fundraising Domu léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa,
 Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
 tel. 547 23 22 23; hospic@iol.cz; www.dlbsh.cz

Řešení z minulého čísla
a. K ostrovu pokladů dopluje loď č. 3
b. 12 + 3 + 45 + 6 + 7 = 73

VÝZVA
Uběhl již rok od vydání doplňku k sezna-
mu firem v obci Ostopovice, který vyšel 
jako příloha Ostopovického zpravodaje 
č. 3/2001. Základní informace o firmách 
jsou zveřejněny také na internetových 
stránkách obce (www.ostopovice.cz). 
Domníváme se, že by bylo vhodné tento 
seznam opět doplnit a aktualizovat. Ten-
tokrát nebudeme zveřejňovat přihlašovací 
formulář, ale žádáme všechny podnikate-
le, kteří budou mít zájem, aby se spojili 
s pracovnicemi Obecního úřadu Ostopo-
vice a nahlásili jim potřebné údaje (o no-
vých firmách nebo změnách ve stávají-
cích firmách), které chtějí zveřejnit jednak 
na webových stránkách, jednak v příštím 
čísle Zpravodaje – při dostatečném počtu 
zájemců opět v samostatné příloze.
Uzávěrka březnového čísla Zpravodaje 
bude 28. února 2003. (Informace pro uve-
řejnění na webových stránkách je možné 
dodávat průběžně po celý rok.) Opět se 
jedná o službu bezplatnou v rozsahu zá-
kladních údajů.

Redakce

Kolik pase Anička hus?
Kdyby jich bylo třikrát tolik a ještě 
půl kopy, byla by jich právě kopa.

Nalezněte číslo, jehož jednu 
polovinu, jednu třetinu a jednu 
šestinu sečteme a výsledek je 20.

Máš 3 topinky, jedna strana se 
peče 30 sekund. Za jaký nejmenší 
čas opečeš všechny topinky, když 
se ti na pánvičku vejdou jenom 
dvě?

Když se černoušek narodí, má 
černé tělo, černé ruce, černé nohy, 
černou hlavu – jaké má zuby?
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Tradičně k českým a moravským Váno-
cům patří kapr. I když se v některých 
rodinách během roku ryby prakticky 
nekonzumují, snad jen občas 
filé či sardinky, na Vá-
noce se vše změní. 
Lidé před Váno-
cemi naku-
pují kapry, 
někdo co nej-
většího, někdo 
co nejmenšího, 
někdo si ho pustí do vany, jiný by ho 
za nic na světě nezabil a na Štědrý den 
mu dá svobodu a pustí ho do řeky nebo 
do rybníka. Ve většině rodin se však před 
Štědrým večerem začne linout libá vůně 
smažených kaprů, která ještě umocní 
slavnostní náladu u jedněch a zvýší již 
tak dost velkou nervozitu a napětí ze chvil 
budoucích u druhých.
Kapr není původem jihočeská ryba, jak 

se mnozí z nás domnívají. Jeho původním 
domovem je dolní část toku Dunaje, do 
kterého pronikl z Černého moře, ale 

také Kaspické moře a Aralské 
jezero. Kapr se na naše 

území do-
stal za ra-
ného stře-

dověku díky 
mnichům, 
kteří si tuto 
rybí po-

choutku oblíbili a zpo-
čátku chovali kapra v rybnících kolem 

klášterů. Největší rozvoj chovu kapra se 
datuje do doby našeho nejproslulejšího 
krále Karla IV., kdy se překotně stavě-
ly nové a nové rybníky a celé rybniční 
soustavy.
A tak se vlastně dovezený kapr stal naší 
domácí, tradiční rybou.

František Franc

NAŠI DŮCHODCI – SENIOŘI
Klub důchodců Ostopovice působí jako samospráva při místním OÚ, který též finančně 
přispívá na jeho aktivity. Tyto prostředky jsou využívány na úhradu nákladů na dopravu 
na zájezdy, které klub organizuje. Jsou s tématikou poznávací, turistickou, rekreačně 
ozdravnou i zábavnou. Cílem činnosti klubu je pomoci našim seniorům lépe snášet dů-
sledky stárnutí, osamělosti, ale i odchodu z aktivního života. Poskytnout tak jisté rozptý-
lení při společenských akcích, umožnit i nadále poznávání něčeho nového, případně dát 
pomoc nebo radu při obtížích. Za tím účelem se organizují vedle již zmíněných zájezdů 
také různé společenské akce a posezení s hudbou, které se navštěvují i v okolních ob-
cích. Nezapomíná se ani na starší spoluobčany a zástupci klubu je navštěvují při jejich 
jubileích.
V letošním roce byly uspořádány následující akce: V sobotu 2. února již tradiční Plesové 
dostaveníčko. Bylo to na sokolovně, s obvyklým průběhem a k maximální spokojenosti 
všech účastníků. Bohatá tombola přispěla k oživení celé akce. Jako kulturní vložku nám 
mladý taneční pár předvedl ukázku různých společenských tanců. Na tuto zábavu k nám 
přicházejí i vrstevníci z okolních obcí – tak jako my k nim. V úterý 23. dubna jsme měli 
v restauraci U Volejníků jarní posezení s hudbou, kde nám pan Pavelec zahrál k posle-
chu i tanci. Dne 8. května byl zájezd na hrad Bouzov se zastavením ve Šternberku, 4. 
června pak zájezd od termálních lázní – tentokrát jsme navštívili nám zatím neznámé 
místo u našich sousedů na Slovensku – Vincov les. Všem se tam velmi líbilo. V srpnu, 
29., jsme se vydali na 4denní zájezd, tentokrát to bylo na Šumavu. První zastávka byla na 
hradu Kámen, kde jsme zhlédli mimo jiného také expozici historických motocyklů, z nichž 
mnohé ještě pamatujeme z našeho mládí. Další zastávka byla v Žižkově Táboře, kde 
jsme prošli staré město. Jelikož jsme jeli přes Volyni, ač to původně nebylo v plánu, na-
vštívili jsme známé Hoštice, místo děje filmové trilogie „Slunce, seno …“, ale také i hrob 
„posledního kovboje“ Michala Tučného, kam některé jeho vyznavačky od nás přiložily 
kaménky na klobouk. Našim dočasným domovem byl Vimperk, město na úpatí Šumavy, 
v útulném hotelu s příznačným názvem Vltava. Následný den jsme vyjeli autobusem na 
Kvildu, Modravu, Antýgl a odsud se ti zdatnější prošli po naučné stezce kolem Vydry až 
na Čeňkovu Pilu. Třetí den zájezdu jsme zajeli do Kaplic a odtud již pěšky přes Idinu Pilu 
až k boubínskému jezeru a ti zdatnější obešli vycházkou asi 4 km Boubínský prales. Tím 
jsme prohlídku Šumavy ukončili. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v parku u zámku 
Hluboká. Zájezd byl opět velmi zdařilý a za jeho organizaci je třeba poděkovat předsedo-
vi klubu, panu Juraji Grexovi. Přispělo tomu i příznivé počasí.
Dne 15. října jsme jeli na jižní Moravu. V Ivančicích jsme zhlédli muzeum Vladimíra 
Menšíka, v Moravském Krumlově Muchovu Slovanskou epopej a pak bylo v Pavlově ve 
sklípku posezení u vína – i s harmonikou. V úterý 19. listopadu jsme měli ještě U Volejní-
ků Martinské posezení s hudbou. Mimo tyto akce navštěvujeme různé zábavy v okolních 
obcích.
Tolik tedy o aktivitách místních důchodců – seniorů. Jaroslav Trávníček
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KAPR A ČAS VÁNOČNÍ

VÁNOČNÍ
OBDAROVÁNÍ
Když se řekne slovo Vánoce, tak si vět-
šina z nás vybaví obraz Betléma. Při-
pomeňme si, co se tehdy stalo. Původní 
příčina narození Ježíše Krista začala 
již po stvoření světa. Po prvním hříchu 
Bůh slíbil lidem, že sešle na zemi svého 
Syna, aby hřích napravil. Podle pro-
roctví se měl narodit v městě Betlémě 
z panny. Panna Maria žila v Nazare-
tě a byla zasnoubena s mužem jménem 
Josef. Když se jí mělo narodit dítě, byl 
vydán příkaz od císaře Augusta, aby se 
v celé říši provedlo sčítání lidu. Každý 
se měl dostavit do města, z něhož po-
chází jeho rod. Panna Maria i svatý 
Josef pocházeli z rodu Davidova a měli 
se nechat zapsat v Betlémě. O tom, co 
se odehrávalo dále, necháme hovořit 
bibli:
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy 
měla porodit. A porodila svého prvo-
rozeného syna, zavinula ho do plenek 
a položila do jeslí, protože v zájezdním 
útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem 
pastýři a střídali se na hlídce u svého 
stáda. Najednou u nich stál anděl Páně 
a sláva Páně se kolem nich rozzářila 
a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim 
řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou 
radost, radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil Spasitel 
- to je Kristus Pán. To bude pro vás 
znamením: Naleznete děťátko zavi-
nuté do plenek a položené v jeslích.“ 
A náhle bylo s andělem celé množství 
nebeských zástupů a takto chválili 
Boha. „Sláva na výsostech Bohu a na 
zemi pokoj lidem dobré vůle!“
Boží Syn, Ježíš Kristus, byl pro všech-
ny lidi velikým darem. Svou smrtí na 
kříži - kterou si připomínáme o Veliko-
nocích - získal pro všechny lidi možnost 
věčného života v nebi. Proto si dodnes 
jeho narození - veliký dar od Boha - 
připomínáme tím, že si dáváme dárky. 
Význam Ježíšova příchodu na svět je 
zdůrazněn i tak, že od něho počítáme 
náš letopočet.
Přeji Vám všem naplnění láskou a ra-
dostí z Kristova příchodu na svět a zvu 
Vás na vánoční bohoslužby do kostela.

P. Tomáš Mikula


