
děkujeme za trpělivost při provádění staveb-
ních prací.
• Kontrola hospodaření obce …   
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsled-
kem přezkoumání hospodaření obce za rok
2003. Přezkoumání provedly pracovnice od-
boru ekonomického Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje a nezjistily žádné nedostatky.

• Pozemky …
Záměr prodeje: • p. č. 87/3
o výměře 74m2 – pozemek
se nachází v ulici U Dráhy
a je dlouhodobě zastavěn
soukromou garáží • p. č.
398/1 – část – ulice L ípová,
na části pozemku je zahrád-
ka soukromého majitele.
Záměr směny: p. č. 1149/3
o výměře 99m2 za pozemek
stejné výměry a bonity; po-
zemek se nachází v chato-
vé oblasti. 
Prodej: p. č. 918/2 o výmě-
ře 274m2 v lokalitě Paděl-
ky za Humny žadatelům
manželům Hoffmannovým
za cenu v místě obvyklou,
tj. 800,- Kč/m2.
• Rybářské lístky …
Na základě zákona číslo
99/2004 Sb., o rybářství vy-
dávají rybářské lístky nově
obce s rozšířenou působ-
ností. Rybářské lístky již od
1. 4. 2004 vydává pouze
Městský úřad Šlapanice,
a to přímo ve Šlapanicích,
Masarykově nám. 7, nebo
v Brně na Opuštěné 2.
• Budova obecního
úřadu … V měsíci květnu
a červnu byly provedeny
opravy na budově obec-
ního úřadu. Konečným ter-

mínem prováděných prací byl termín voleb do
Evropského parlamentu. Na budově byla
vyměněna již dosloužilá dřevěná okna za nová
plastová, vymalovány kanceláře a byl prove-
den nový nátěr fasády. Svoji tvář změnila
zásadně i zasedací místnost, která již
připomínala doby dávno minulé. Novou
zasedací místností získal obecní úřad důstojné
prostory hodné dnešní moderní doby, neboE
kromě zasedání zastupitelstva obce, různých
pracovních jednání, se zde konají i slavnost-
ní obřady vítání dětí do života.

# Ing. Lenka Andrlová

• MěU Šlapanice – pověřěný úřad …
5. květen 2004 byl prvním úředním dnem
Městského úřadu Šlapanice, do jehož
správního obvodu patří i naše obec, v nové
budově na Opuštěné 2 v Brně. Městský úřad
Šlapanice tak ukončil svoji činnost v budo-
vách na Kolišti 17, Gorkého 10 a Obilním
trhu 3. Všechny odbory z těchto budov byly
soustředěny do jediného
místa. Nová budova je mo-
derně vybavena a je dokona-
le uzpůsobena k činnosti
správního úřadu. I když
tato budova, k terá by la
původně školským zaří-
zením s velkými třídami,
nebyla pro přestavbu zcela
vhodná, rekonstrukce se na-
konec zdařila. Sestěhování
úřadu ze tří budov v Brně
umožní zkvalitnit a zefek-
tivnit činnost úřadu.
• Stavební uzávěra …   
Stavební úřad Střelice vy-
dal 11. 7. 2001 na základě
žádosti naší obce rozhodnu-
tí o stavební uzávěře v části
katastrálního území obce
Ostopovice. Důvodem byly
nedostatky v zásobování
obce pitnou vodou. Výstav-
bou vodojemu a dostavbou
vodovodních řadů (kolauda-
ce stavby proběhla v pro-
sinci 2003) v současné době
důvod uzávěry pominul. Za-
stupitelstvo obce na svém
zasedání 13. 5. 2004 přijalo
usnesení o zrušení staveb-
ní uzávěry. Stavební úřad
Střelice na naši žádost za-
hájil řízení na zrušení sta-
vební uzávěry.
• Investiční akce …
V současné době stále probíhají, ale zároveň
se chýlí ke konci, dvě stavby zásadního
charakteru v  naší obci – výstavba hlavní
splaškové kanalizační stoky a stavba kanaliza-
ce a komunikace v ulici Vinohradská. V měsíci
červenci by měly být obě stavby dokončeny.
Především obyvatelé Vinohradské tuto sku-
tečnosti jistě uvítají neboE výstavba se oproti
původním předpokladům prodloužila, vzhle-
dem ke své obtížnosti a vynuceným překlád-
kám elektrických a telefonních kabelů. V části
ulice před domy č. 50 a č. 48 musela být vybu-
dována opěrná zeL. Všem našim občanům

R A D N I C E  I N F O R M U J E

Výsledky voleb do Evropského parla-
mentu probíhajících v Ostopovicích
ve dnech 11. – 12. června 2004.
V naší obci se voleb zúčastnilo 431
občanů, tj. 39,5 % oprávněných voličů.
• Strana ODS obdržela 126 hlasů
• Strana KDU-ČSL obdržela 97 hlasů
• Strana KSČM obdržela 42 hlasů
• Nezávislí obdrželi 38 hlasů
• Koalice ED a SNK obdržela 25 hlasů
• Strana zelených obdržela 20 hlasů
Ostatní strany, kandidující ve volbách,
získaly 1 – 10 hlasů.
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Snad většina z nás byla při
procházce, aE už ve vesnici, v po-
lích či v lese, vystrašena volně
pobíhajícím psem bez náhubku
a bez dozoru svého majitele.
Pokud o nás takovýto volně
pobíhající pes projeví jakýkoliv
zájem, většina by se nejraději
dala na útěk. To je však to nej-
horší, co můžeme udělat. Nej-
lépe je nedělat nic a hlavně za-
chovat klidnou hlavu. 

Vím ze zkušenosti, že nená-
padnost je v tuto chvíli to nej-
lepší. Nejbezpečnější je prostě
jít dál, jako by tam žádný pes
nebyl. Tím o nás pes většinou
ztratí zájem. Každé jiné chování
vzbuzuje jeho zájem, dokonce
vás může považovat za ne-
přítele. Kdo by se chtěl nad psa
naklonit, vzbuzuje v něm pocit
útlaku. Pohyb ruky může vyvolat
nedorozumění, protože to pes
může považovat za povel, a sko-
čí. Útěk vyprovokuje ve zvířeti
touhu po pronásledování. Upou-
tat pozornost psa můžeme i tím,
že se strachy potíme. Tomu ale ne-
můžeme zabránit. Avšak i v tomto
případě klidně a nevzrušeně
jděte dál!

#František Franc

Nebezpeční 
psi 

Dobré sousedské vztahy
jsou moc důležité, a proto by-
chom neměli zavdat příčinu k je-
jich narušení. Takovou příčinou
mohou být stromy rostoucí
poblíž plotu a větve zasahující
do pozemku souseda.

Je pravda, že ovoce spadlé
na sousedův pozemek patří vám.
V tomto směru není o vašich
právech pochybnosti, ale v zá-
koně je pamatováno i na právo
druhé strany.

V rámci úpravy tzv. soused-
ských práv je stanoveno, že
vlastník věci se musí zdržet
jednání, které by nad míru při-
měřenou poměrům obtěžovalo
jiného, nebo vážně ohrožovalo
výkon jeho práv. Je to i pře-
růstání větví a kořenů na sou-
sedův pozemek, pokud se tak
děje nad míru přiměřenou
poměrům, velké stínění, velký
opad listí v podzimních měsí-
cích apod. Takto poškozený
majitel je oprávněn odstranit ze
svého pozemku přečnívající
větve, případně i kořeny. Nesmí
to však být učiněno nešetrně
a v nevhodnou dobu vzhledem
k ročnímu období.

Je proto lépe předcházet
nedorozumění, než to později
řešit.

#František Franc

Sporůmlze předejít

najít lásku k přírodě, ke všemu
živému a pomohou zvyšovat
úroveň kamarádských a mezilid-
ských vztahů.

Doufáme, že se nám podaří i u
vás vyvolat chuE a potřebu konkrét-
ních činností a akcí, kterými by se
přispělo ke zlepšení prostředí. Pak
nám všem bude odměnou zahrada
jako přírodní učebna, kde mohou
děti smysluplně trávit volný čas

pracovní aktivitou a hrou, a pro
rodiče i přátele školy se zahrada
stane místem setkávání nejen při
slavnostním rozloučení se školním
rokem.

Projekt budování školní za-
hrady se skládá z několika etap,
které se budou uskutečňovat po-
stupně. Nechali jsme vypracovat
návrh projektu od zahradních
architektů. Dle tohoto návrhu
začala realizace brigádou, při které
se provedly terénní úpravy –
zrušení jednoho pískoviště, pře-
sázení keřů, vybudování vrbičko-
vého tunelu. Brigády se s nadšením
zúčastnilo 40 rodičů dětí z ma-

Neustále se zamýšlíme, jak
zlepšovat prostředí pro děti, jak
vybavovat třídy hračkami a po-
můckami, jak doplňovat a oboha-
covat jejich znalosti pomocí
knížek, obrázků či techniky. Letos
jsme se rozhodly, že je potřeba
zlepšit pro nás nejbližší okolí –
školní zahradu.

Po absolvování několika semi-
nářů ekologické výchovy, shlédnutí

videonahrávek budování zahrad
v jiných MŠ a návštěvě přírodních
zahrad při Domě ekologické vý-
chovy Lipka a Rozmarýnek jsme
začaly tvořit vlastní projekt na
vybudování přírodní školní zahrady
i u nás. Jde o vybudování zahrady,
která by sloužila k všestrannému
rozvoji dětské osobnosti a spo-
lečenskému setkávání dětí z MŠ,
ZŠ, učitelů, rodičů, prarodičů.

Zahradu chceme přiblížit po-
třebám dětí s místy pro hraní,
odpočinek, sport, vlastní pozo-
rování a tvůrčí práci s přírodou tak,
aby umožňovala citové a smyslové
prožitky, které dětem pomohou

teřské školy i budoucích před-
školáčků. Dále se realizovala část
stavební úpravy – zídka, kterou
postavila místní firma. 

V nejbližší době bude
navezena hlína a čeká nás další
brigáda s rodiči na další terénní
úpravy. Díky dosavadním spon-
zorským darům rodičů i prarodičů
se nám podaří nakoupit část
dřevěných průlezek. Stěžejní

část úprav bude financována z pro-
středků obce.

Projekt budování školní zahra-
dy je stále otevřený – čeká nás vý-
stavba pergoly na zastřešení
terasy, úprava chodníku, oprava
bazénku, vybudování dopravní-
ho hřiště, osázení keři okrasný-
mi a ovocnými. Proto uvítáme jaké-
koliv připomínky, návrhy, pomoc
materiální či finanční. Bližší infor-
mace v mateřské škole.

Děkujeme všem, kteří se již
do budování naší školní zahrady
zapojili.

#Děti a učitelky mateřské školy

š k o l n íB u d o v á n í z a h r a d y

kteří pomáhají při rekonstrukci
školní zahrady, a předem děku-
jeme i těm, kteří nám budou
nápomocni v budoucnu.

Vedoucí mateřské školy děkuje za
poskytnuté finanční dary těmto
rodičům:
Krajgerovým, Mezníkovým, Miklán-
kovým, Koláčkovým, Kubíčkovým,
Endlicherovým, Mynářovým, Hon-
sovým, Kuklovým, Sojkovým,

Ředitelka Základní školy v Osto-
povicích děkuje rodičům za po-
skytnuté finanční i věcné dary. 

Poděkování patří manželům
Padrnosovým, Dejlovým, Krejčí-
kovým, Kubíčkovým a Krupkovým.
Dále mnohé díky patří paní
Slezákové a panu Nezvalovi, kteří
bezúplatně vedou na škole zá-
jmové kroužky a přispívají tak ke
smysluplnému trávení volného
času dětí. Jsme vděčni rodičům,

Hlavinkovým, Martinů, Mrakavovým,
Rejdovým, Kačeriakovým, Hamp-
lovým, Padrnosovým, Dejlovým,
Hégrovým, Hájkovým, Helceleto-
vým, Krejčíkovým, Papežíkovým,
Novotným, Osladilovým, Peško-
vým, Vrbkovým, Sokolovým, Ma-
týškovým, Neubauerovým a Svo-
radovým.

Též děkujeme všem rodičům za
poskytnutou materiální pomoc.

Poděkován í  za  f inančn í  a  věcné daryP oděkován í  



Ukazatel

pH
CHSKMa

Sirany
Chloridy
Dusičnany
Železo
Mangan
NEL
Vápník
Hořčík
Tvrdost celková

Jednotka

-
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/l

Výsledek

7,07 až 7,15
0,5 až 1,1
151 až 162
33 až 36
9,0 až 10,5
0,10 až 0,11
0,05 až 0,11
<0,02
131 až 132
42,7 až 44,5
4,95 až 5,10

Limit dle vyhlášky
376/2000 Sb.*

6,5 až 9,5
3,0
250
100
50
0,20
0,50
0,05
min. 30
min. 10
0,9 až 5,0**

Na základě požadavků některých našich občanů zveřejňujeme vybrané ukazatele kvality pitné vody ve
vodovodní síti.
Kompletní zpráva analýz vody je k nahlédnutí na obecním úřadě.

V ý s l e d k y  c h e m i c k ý c h  r o z b o r ů  z a  r o k  2 0 0 3 :

* Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, rozsah a četnost
její kontroly

** Doporučená hodnota
#Ing. Josef JESCH, CSc. 
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Své činnosti Městský úřad
Šlapanice, pracoviště Opuš-
těná 2, vykonává pro občany
těchto obcí:

Správní obvod Šlapanice
(všechny činnosti)
Tvoří jej obce: Babice nad
Svitavou, Bílovice nad
Svitavou, Blažovice, Březina,
Hajany, Hostěnice, Jiříkovice,
Kanice, Kobylnice,
Kovalovice, Modřice,
Mokrá-Horákov, Moravany,
Nebovidy, Ochoz u Brna,
Omice, Ořechov, Ostopovice,
Podolí, Ponětovice, Popůvky,
Pozořice, Prace, Prštice,
Radostice, Rebešovice,
Řícmanice, Silůvky, Sivice,
Sokolnice, Střelice,
Šlapanice, Telnice, Troubsko,
Tvarožná, Újezd u Brna,
Velatice, Viničné Šumice,
Vranov a Želešice.

Správní obvod Ivančice
(pouze vybrané činnosti)
Tvoří jej obce: Biskoupky,
Čučice, Dolní Kounice, Hlína,
Ivančice, Ketkovice,
Kupařovice, Mělčiny,
Moravské Bránice, Němčičky,
Neslovice, Nová Ves, Nové
Bránice, Oslavany, Pravlov
a Trboušany.

Správní obvod Kuřim
(pouze vybrané činnosti)
Tvoří jej obce: Čebín, Česká,
Hvozdec, Chudčice,
Jinačovice, Kuřim,
Lelekovice, Moravské
Knínice, Rozdrojovice
a Veverská Bítýška.

Správní obvod Židlochovice
(pouze vybrané činnosti)
Tvoří jej obce: Blučina,
Bratčice, Holasice,
Hrušovany u Brna, Ledce,
Neslov, Měnín, Moutnice,
Nesvačila, Nosislav,
Opatovice, Otmarov,
Popovice, Přísnotice,
Rajhrad, Rajhradice,
Sobotovice, Syrovice,
Těšany, Unkovice,
Vojkovice, Žabčice,
Žatčany a Židlochovice.

Přesná adresa:

Městský úřad Šlapanice

pracoviště Brno

Opuštěná 2

656 70 Brno

Telefonické spojení

533 304 111

Působnost MÚ
Šlapanice

V nové budově Městského úřadu Šlapanice, pracoviště Opuštěná 2 v Brně, vykonávají svoji činnost tyto
odbory: obecní živnostenský úřad, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor sociální, odbor
školství, odbor vnitřních věcí, odbor životního prostředí, stavební úřad a kancelář tajemníka. Dále zde
působí okresní Poradna pro rodinu, manželství a dítě. 

Vykonávané činnosti a umístění odborů v jednotlivých patrech budovy na Opuštěné:

informační a poradenská služba, podatelna, oddělení informačních
technologií, personalistika
pokladny
evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, přestupky

taxislužba, evidence vozidel, řidičské a technické průkazy, přes-
tupky v dopravě, silniční hospodářství, zkušební komisaři autoškol,
sklad SPZ, spisovna
dotace, územní plánování, památková péče, spisovna
speciální pedagožka, psychologové, skupinová terapie, archiv

příspěvek na výživu, příspěvek na provoz motorového vozidla, mimo-
řádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, kurátoři pro
mládež, sociální pracovnice, protidrogová koordinátora, koordiná-
torka sociální péče, poradkyně pro menšinové komunity, příspěvek
při péči o blízkou nebo jinou osobu, příspěvek na zvýšené životní
náklady, příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice, peněžité
nebo věcné dávky k zajištění základních životních potřeb a k za-
jištění nezbytných nákladů na domácnost pro nezaměstnané a ro-
diny, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek,
příspěvek na úpravu bytu
rozpočty, statistika, archiv

vedoucí úřadu
oddělení evidence, oddělení kontrolní, archiv
oddělení vodního a odpadového hospodářství, oddělení ochrany
přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana ovzduší,
lesní hospodářství, myslivost, právník, archiv

M ě s t s k é h o  ú ř a d u  Š l a p a n i c eČ i n n o s t

PRACOVNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST:
Informační a poradenská služba   po, st 8 – 17
Podatelna, Pokladny út, čt, pá 8 – 13

po, st. 8 –17;  út, čt, pá 8 – 13
po, st. 8 – 17

Odbor dopravy
Ostatní odbory

PŘÍZEMÍ
kancelář tajemníka 

odbor finanční
odbor vnitřních věcí

1. POSCHODÍ
odbor dopravy

odbor regionálního rozvoje
poradna pro rodinu,
manželství a dítě

2. POSCHODÍ
odbor sociální

odbor školství

3. POSCHODÍ
tajemník
obecní živnostenský úřad
odbor životního prostředí

stavební úřad



4

Slavnostní otevření nově re-
konstruovaného obecního úřadu
v Ostopovicích proběhlo při pří-
ležitosti voleb do Evropského
parlamentu ve dnech 11. – 12.
června 2004.

Interiér zasedací místnosti obec-
ního úřadu Ostopovice před re-
konstrukcí a po ní.

Obecní
úřad v novém

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) je určena na
pomoc občanům postiženým demencí a jejich rodinám.
Naším hlavním cílem je usilovat o zkvalitnění života pacien-
tů s demencí a jejich rodinných příslušníků – pečovatelů,
pomáhat při prosazování zájmů těchto občanů, shromaž-
Lovat a šířit informace o demencích mezi profesioná-
ly i laiky.
Pobočka ČALS v Brně je zaměřena na činnost informační,
poradenskou a podpůrnou lidem postiženým demencí
a především přímým pečovatelům – rodinným příslušníkům.
Aktivity 
• Poradenská linka ČALS – tel. 549 242 279
• Individuální konzultace poskytuje sociální pracovnice, 
zaškolený dobrovolný pracovník ČALS, ředitelka střediska
• Podpůrná skupina pečovatelů „Čaj o páté“ – Setkávání
rodinných příslušníků, při nichž si pečovatelé mohou
vyměňovat zkušenosti, pomáhat si navzájem v řešení
problémů, poskytovat si vzájemnou podporu, dozvědět se
aktuální informace ČALS apod.

• Respitní péče – úlevná péče rodinám
(pomoc s péčí o člověka s demencí v do-
mácím prostředí).

Ústředí • Gerontologické centrum, Šimůn-
kova 1600, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 
Pobočka • Diakonie ČCE – středisko v Brně,
Hrnčířská 27, Brno 602 00
tel./fax 549 242 279
e-mail: brno@diakoniecce.cz

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na „Čaj
o páté“ – setkání rodinných příslušníků, kteří
pečují o člověka trpícího demencí.
Termíny setkání ve 2. pol. r. 2004 (I. skupina):
15. července, 12. srpna, 9. září, 7. října,
4. listopadu a 2. prosince.
Na setkání se těší pracovníci Diakonie ČCE.

Garant: Eliška Soběslavská

D i a k o n i e Č e s k á  a l z h e i m e r o v s k á  s p o l e č n o s t  

Octli jste se někdy v situaci,
kdy jste někomu mohli zachránit
život? Kdy záleželo jen a jen na
vás? V tomto okamžiku si uvě-
domíte, že tohle není soutěž, ve
které se snažíte vyhrát, ale boj o
lidský život. Měli byste být při-
praveni, stát se může cokoli …

Položte si otázku: Uměli byste
poskytnout první předlékařskou
pomoc? Možná nevíte, že anketa
ČČK potvrdila naší domněnku, že
většina občanů ČR neumí nebo
si netroufá první pomoc poskyt-
nout. Některé školy si to naštěstí
uvědomují a organizují zájmové
zdravotnické kroužky ve spolu-
práci s rodiči a Českým červe-
ným křížem. Tyto kroužky se vás
(a vaše okolí) snaží upozornit, jak
důležitý je lidský život a že by-
chom si s ním neměli zahrávat.

Škola Ostopovice nedávno
vyslala dvě skvělé hlídky mla-
dých zdravotníků do soutěže
okresu Brno-venkov. Tyto hlídky
obsadily první dvě místa, ta lepší
postupuje do krajského kola. Tato
soutěž není ztrátou času, naopak

je to nejlepší, co můžete pro sebe
i pro své okolí udělat. Děti chodí-
cí do zdravotnického kroužku se
poskytovat první pomoc naučily.
Vezměte si z nich příklad.

#Děti a vedoucí kroužku

Český červený kříž – oblastní
spolek ČČK Brno-venkov
Štefánikova 1, 602 00 Brno

Věc: Sdělení ke konání krajské
soutěže hlídek mladých zdravot-
níků 
Vážená paní ředitelko,
ještě jednou Vám upřímně bla-

hopřeji k získání 1. místa v okres-
ní soutěži „Hlídek mladých
zdravotníků“ I. st. konané dne
12. 5. 2004 v Brně, kde vaše hlíd-
ka opakovaně zvítězila!

Sdělujeme vám, že krajská
soutěž „Hlídek mladých zdravot-
níků“ se koná v sobotu dne 5.
června 2004 ve Vsetíně. Za do-
provodu pí Slezákové se této
soutěže zúčastní z Vaší školy 5-
členná hlídka MZ I. st., která
zvítězila v okresním kole.
(V této soutěži obsadila naše
hlídka 7. místo.)

M á m e  j e n o m  j e d e n ž i v o t

Bolavá záda, únava, stres, to
vše jsou nepříjemné aspekty mo-
derního způsobu života. Jak proti
tomu bojovat? Jednou z mož-
ností je pravidelné cvičení. Mezi
cvičební systém, s nespornými
zdravotními účinky patří tchaj-Ei.

Základními cíli cvičení tchai-Ei
jsou zachování zdraví, sebe-
obrana a meditace. I když aspekt
bojového umění nemá u tchaj-Ei
prvořadý význam, lze jej vypo-
zorovat v některých útočných
a obranných pohybech. Namísto
tvrdosti však využívá plynulé a po-
malé pohyby, které vedou k uvol-
nění těla, zdokonalení koordinace
a lepšímu způsobu dýchání. Po-

hyby rukou, předloktí, ramen,
boků a dolních končetin připomí-
nají pomalý tanec. Při cvičení
jsou namáhány některé svaly,
šlachy a klouby, čímž se zlepšuje
jejich funkčnost. Tchaj-Ei úspěšně
přispívá k prevenci a rehabilita-
ci. Vyváženost mírných a harmo-
nických pohybů spolu s dýchá-
ním dokážou podstatně ovlivnit
i psychickou kondici, která je zá-
kladem fyzického zdraví.

Dnes se tchaj-Ei rozděluje na
několik (cca 5) hlavních stylů,
které se člení do mnoha variant.
Zjednodušená forma, která se
v Číně těší velké popularitě, je
styl Jang. Sestává z 24 pohybo-
vých sekvencí, které se provádějí
pomalými, uvolněnými a ladnými

pohyby. Tyto pohyby celého těla
s neustálým přenášením těžiště
(otáčení, uhýbání, tahání) a pří-
slušné techniky paží a nohou slou-
ží k uvědomění si své vnitřní síly.

Pro cvičení neexistuje žádná
limitující věková hranice. Cvičit
mohou dokonce i lidé se zdra-
votním omezením a mohou si tak
upevnit fyzickou kondici.

Cvičit tchaj-Ei můžete i v naší
obci. V září bude opět zahájen
roční kurs, kde se naučíte zá-
kladní prvky pohybové sestavy
„24“. Kurs bude také věnován
umění celkově se uvolnit a zklid-
nit, což vás zbaví akutních stresů
a navodí pocit vnitřní harmonie
a pohody. 

# Věra Janáková

Tchaj-!i

V měsíci dubnu zorganizo-
vala komise životního prostředí
brigádu na úklid obecního lesa
v dolní části lokality Přední hora
za garážemi.

Vzhledem k tomu, že toto
místo slouží některým občanům
k odhazování různého domov-
ního odpadu, byl les vyčištěn ne-
jen od tohoto odpadu, ale i od
keřů, které v době olistění tento
odpad dobře skrývají.

Brigády se zúčastnilo po-
měrně dost občanů, hlavně stár-
ků, kteří vykonali kus viditelné
práce. S rodiči přišlo i pár dětí,
které se v rámci svých možností
také poctivě činily.

V závěru této chvályhodné
akce se účastníci sešli u vel-
kého ohně, kde si chutí snědli
opečené špekáčky. 

Je potěšující zjištění, že je
řada místních občanů, kterým
není stav okolní přírody lho-
stejný, a proto jim i stárkům
patří poděkování. Věříme, že se
takto příjemně a užitečně strá-
vené odpoledne bude opako-
vat častěji. 

#Komise životního prostředí

Lesní ú k l i d



je naučit děti kvalitně využívat vol-
ného času, chápat volný čas jako
významnou životní hodnotu. Ne-
boE především nedostatek kvalit-
ních sociálních kontaktů a nena-
plněnost volného času vede k útě-
ku k zástupným činnostem, jako
je užívání škodlivých látek, gam-
blerství či virtuální drogy. Ne-
naplněný volný čas má tendenci
táhnout děti k sociálně patolo-
gickým aktivitám.

Školní družinu letos navštěvo-
valo 16 dětí, které se zapojovaly
během roku do mnoha soutěží,
sportovních, vědomostních, pě-
veckých, zábavných i přírodověd-
ných. Nejzdařilejšími akcemi byly
například: Milionář, Do-re-mi, Hu-
dební abeceda, dětský karneval,
Den sportu, vánoční besídka, Ba-
revné dny.

Z exkurzí děti nejvíce zaujala
výstava v Biskupském dvoře –
Akvárium sladkovodních ryb a vý-
stava zvířat, také divadlo – pohádka
„Žádný strach“, která uměla děti
patřičně rozesmát a pořádně je
rozveselit. Děti vyrobily pěkné
dárky rodičům k Vánocům, ke Dni
matek i pro budoucí prvňáčky.

Již pátým rokem je ve školní

Celoroční plán ve školní dru-
žině byl v tomto školním roce
plněn podle projektů a preven-
tivního programu se zaměřením na
prevenci sociálně patologických
jevů ohrožujících děti.

Prevence byla sledována v ce-
lém rozsahu, nikoliv jen proti dro-
gám či šikaně, ale sem patří i al-
koholismus, kouření, kriminalita,
delikvence, virtuální drogy (počí-
tače, televize a video), patologické
hráčství (gambling), záškoláctví,
vandalismus, xenofobie, rasismus,
intolerance a antisemitismus.

Děti byly v rámci výchovy pre-
vence sociálně patologických jevů
vedeny k osvojování sociálních
dovedností, především k budování
kvalitních sociálních vazeb na zá-
kladě vzájemné empatie a toleran-
ce, k pěstování komunikačních
dovedností, děti byly vybaveny
dostatkem her, námětů pro ruko-
dělné a výtvarné činnosti.

Prevence znamená něčemu
předcházet, vytvořit takové návyky
a hodnotové orientace, aby se u dě-
tí vytvářel vnitřní obranný mecha-
nismus proti aktivnímu podílu na
negativních jevech.

Cílem výchovy ve volném čase

družině provozován dětmi oblíbený
kroužek zdravého života, v němž se
děti učí připravovat jednoduchá
zdravá jídla, pomazánky apod.

Na Vánoce pod stromeček
byly dětem zakoupené do školní
družiny hračky, které si přály, a pro-
to jim udělaly velkou radost – velká
dětská kuchyň, lékařský vozík,
auta, fotbal, kopací míč, společen-
ská hra Ramses II.

V průběhu školního roku byly
děti vedeny k výchovným cílům
preventivního programu: k od-
povědnosti za svou osobu, za své
zdraví, za své chování, k posilo-
vání citových vazeb, ke zvyšování
sociálních kompetencí, k vytváření
společensky žádoucí hodnotové
orientace a k základům právního
vědomí, k posilování úcty k ově-
řeným hodnotám, k porozumění,
k toleranci, k vytváření vlastního
sebevědomí u dětí, k posilování
schopnosti nepodléhat cizím ne-
gativním vlivům, k vědomí škod-
livosti kouření a užívání drog. Ale
těchto cílů není možné dosáhnout
bez úzké spolupráce s rodinou,
neboE základem všeho je výcho-
va v rodině.

#J. Fialová

Činnost v Ostopovicích ve školním roce 2003/04školní družiny

K O U T E K  P R O  N A Š E  D Ě T I
SOUTĚŽNÍ KVÍZ 

1) Z čeho se skládá zemská osa?

2) Kolik je římských číslic?

3) Jméno psa Rychlých šípů?

4) Na které bankovce je vyobrazen Bedřich

Smetana?

5) Kolik dcer měl vévoda Krok?

6 Kolik hlav má brněnský drak?

7) Která je nejvyšší hora na Moravě?

8) Co má ve státním znaku ČR?

9) Kde se protínají rovnoběžky?

10) Kolik hvězd je na vlajce EU?

11) Kolik hvězd je na Americké vlajce? A kolik 

pruhů?

Své odpovědi zašlete na adresu redakce.
Správné odpovědi najdete v příštím čísle.

# Připravila: Ing. Radka Švihálková
Řešení  z  minulého čísla:

Najdi spolu s prasátkem mezi 4 stromy
dva úplně stejné. Ty dávají nejlepší žaludy.
Které dva to jsou?

Úkol
č. 1a)
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Zajímavosti o knihovně
Víte, že v roce 2003:
• bylo v knihovně 138 čtenářů
• z toho 39 čtenářů do 15 let
• do knihovny přišlo 1228

návštěvníků
• ve fondu knihovny bylo 5 290 

knih a 8 titulů časopisů
• čtenáři uskutečnili 6 279 

výpůjček knih a časopisů
• v knihovně byla v roce 2003

a na začátku tohoto roku
revize knihovního fondu za
účelem vyřazení knih
duplicitních, poničených
a knih dlouhodobě nečtených. 
Vyřazené knihy budou
koncem  měsíce června
nabídnuty ke koupi
za 5,- Kč/ks.

Přehled knih nově zakou-
pených v letošním roce
Beletrie pro dospělé:
Haney, L.: Bezhlavý muž
Cimický, J.: Srdce a skalpel
Nothomb, A.: Strach a chvění
Papathanasopoulou, M.: Toxická
spojení mužského rodu
Gregory, S.: Zapomeňte, že jste
měli dceru
Berg, N.: Proudy z červené země
Sheldon, M.: Karty osudu
Braunová, P.: Česká služka
aneb Byla jsem aupair 
Dyke, T. H.: Mraky nad rájem
Roberts, N.: Poslední přípitek
Sommerová, O.: O čem ženy
nesní III.
Steel, D.: Přístav bezpečí
Bradbury, R.: Zbavme se
Constance
Vondruška, V.: Adventní kletba
Indridason, A.: Severní blata
Jackson, B.: Kočka, která si
hrála …
Harrod-Eagles, C.: Dynastie
Morlandů, Sv. 23, 24
Naučná:
May, A.: Digitální fotografie
Nytrová, O.: Děti slavných
Bauer, J.: Magická místa Čech
a Moravy
Francková, Z.: Evropa samá
legrace
Pro děti a mládež:
Blyton, E.: Dobrodružství na
ostrově
Rowling, J. K.: Harry Potter … V.
Delahaye, G.: Martinka, den
plný dobrodružství
Smetanová, J.: Kámošky
Francková, Z.: Právo na lásku
Miller, Z.: Krtek a televize
Naučná:
Kampwerthová, K.: Nejlepší ve
třídě za 4 týdny 
Učíme se poznávat …

Knihovna je otevřena každou
středu od 14 do 18 hodin.

#Libuše Pálková

Obecní knihovna
Ostopovice

1  1  1

4  1  4

4  1  4

Úkol
č. 1b)

7  1  7

1  7  1

1  7  1

Úkol
č. 2)

2  1  2

5  2  5

5  2  5
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Už je znovu téměř půl roku za námi a já jsem
dostala za úkol seznámit vás s tím, co plánujeme
a připravujeme z kulturních akcí na druhé pololetí
letošního roku. 

Hned začátkem čer-
vence budou členové mys-
liveckého sdružení pořádat
myslivecký karneval U Tří
bříz. Po zbytek prázdnin
bývá klid a všichni užívají
dovolených. 

V září bude TJ Sokol
pořádat II. ročník běhu do
vrchu pro všechny věkové
kategorie. Další důležitou
akcí bude výstava drob-
ného zvířectva. Letos při-
pravují chovatelé výstavu
slavnostnější, protože slaví
40. výročí znovuzaložení
své organizace v naší obci.

Dne 28. října, u příle-
žitosti výročí vzniku samo-
statného Československa,
bude opět pro děti lampi-
onový průvod. Koncem
října se mohou zájemci
opět zúčastnit kurzu ru-
kodělých prací, který po
loňském úspěšném pletení
slaměných ozdob bude vě-
nován pletení originálních ratanových ošatek.

Na l is topad př ipravujeme j iž  t radiční
Martinskou zábavu. Koncem tohoto měsíce, na
první neděli adventní, chceme i letos rozžíhat na

náměstí před naší kapličkou vánoční strom. O tý-
den později, to už v prosinci, plánujeme uspo-
řádání mikulášské besídky pro naše děti. Před

Vánocemi se ještě můžeme
setkat na koncertě, který
bychom letos chtěli zase v ji-
ném žánru, a to na lidovú
notečku (při cimbálu).
Tak toto je stručný přehled
kulturních a společenských
akcí, které připravujeme do
konce letošního roku. Dále
vám můžeme nabídnout
pravidelné cvičení pro děti
i dospělé v místní sokolovně.
Také můžete navštěvovat
nově vzniklý oddíl Tchai-Ki.
Komu se nechce do so-
kolovny za pohybem, může
chodit aspoň fandit našim
házenkářům, kteří mají v sou-
těžích šest družstev.
Kdo rád čte, aK navštíví obec-
ní knihovnu, kde paní kni-
hovnice každého nového
čtenáře ráda uvítá a poradí
s výběrem knih a časopisů.
Vážení spoluobčané, zane-
dlouho už nás čekají prázd-
niny, na které se těší
nejenom děti, ale i my

dospělí, a proto vám všem přejeme hezké počasí,
co nejvíce příjemných zážitků, hodně odpočinku
a načerpání nových sil do další práce.

#Za kulturní komisi Milena Dejlová

Kulturní a sportovní akce

Poděkování
Dostala jsem možnost poděkovat

za nevšední odpoledne, které pro nás
rodiče, ale hlavně pro naše děti k jejich
svátku připravili obětavci pod záštitou
Sokola Ostopovice. Poslední květnovou
sobotu byly pozvány děti se svými rodi-
či na procházku pohádkovým lesem.
Počasí kupodivu vyšlo, a tak se na startu
sešlo 129 zvědavých a nedočkavých dě-
tí. Procházka sice byla náročná, možná
však náročnější pro nás rodiče než pro
naše potomky, ale stála opravdu za to.
Středem pozornosti všech zúčastně-
ných byly krásné a okouzlující pohádko-
vé bytosti vhodně rozestavěné na jednot-
livých stanovištích. Největším zážitkem
však bylo bezesporu projití tzv. hitlerá-
kem (tunel pod náspem v Šelši). No a tra-
diční zakončení se spoustou her, soutěží
a nezbytným občerstvením U Tří bříz
bylo po tak fyzicky a psychicky nároč-
ném putování jako balzám na tělo i duši.
Takže nezbývá než říci: „Príma den“. A za
tento príma den patří všem, kdo jej pro
nás připravili, velký dík!

#Nadšená maminka 

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ
č. 2/2004 • Ostopovice červen 2004
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24, Ostopovice • Tisk Voštěp, spol.
s r. o. • Příští číslo vyjde v září 2004
• Náklad 550 výtisků

Již tradičně se budou v naší
obci k svátku našeho patrona Sv.
Jana Křtitele konat mladé hody,
a to 27. června 2004. 
Chceme vás seznámit s boha-
tým programem, kterého se kaž-
dý může zúčastnit dle vlastního
výběru. V pátek 25. června 2004
se uskuteční ve 20 hodin před-
hodová zábava v naší soko-
lovně, kde k tanci a poslechu
bude hrát kapela v rytmu disko.

V sobotu odpoledne bude
stavění máje, přijLte i vy s po-
mocnou rukou podpořit naše
stárky.

V neděli začneme v 9 hodin
ráno mší svatou u naší kapličky.
Po ní začne zvaní na hody s na-
bídkou rozmarýnů v čele s kape-
lou Petrovanka, která nás bude
provázet po celý den.

Odpoledne bude ve 14 hodin
průvod stárků po naší vesnici,

který vyvrcholí opět na sokolov-
ně. Zde nám děti zatančí slovác-
kou besedu a pak bude násle-
dovat volný program a večerní
zábava. Věříme, že každý z vás
si z naší nabídky něco vybere
a přijde podpořit místní tradici.

K dobré náladě těchto hodů
jistě přispěje i hezky upravené
prostranství u vašich domů.

#Marcela Liptáková

P O Z V Á N K A  n a m l a d é H O D Y

ve II. pololetí roku 2004
Ze života datla

Při vstupu do lesa můžeme
velmi často uslyšet klepání dat-
la. Datel je velmi plachý pták,
a proto ho můžeme spíš slyšet
než vidět. Nejčastěji se ozývá na
jaře v době toku. Svou přítom-
nost oznamuje daleko slyšitel-
ným tlukotem do stromu nebo
různými hlasovými projevy.

Zjara si párek datlů vykotlá
v suchém stromě vysoko nad

zemí  ku la té  hn í zdo .
Samice snes e  4 – 5
v a j e c ,  n a  kterých
12–14  dnů  sed í
s t ř ídavě oba ro-

diče. Rodiče spo-
lečně krmí mlá-

Lata 25 dnů
a po opuště-

n í  hn í zda
j e  j e š t ě

přikrmu-
j í .  Tato
doba je
jediným
č a s e m

s p o l e č n é h o
soužití datlů. Jakmile mláLata
vyspějí k samostatnému životu,
párek datlů se rozdělí a každý
z nich žije sám. Pracně vyro-
bené hnízdo dál nepoužívají.

Povahou je datel nesná-
šenlivý, plachý a má rád své
samostatné teritorium pro lov
hmyzu, ponrav, brouků a zvlá-
ště lesům nebezpečného lýko-
žrouta smrkového. Pro tesání
do dřeva mají datli uzpůsobený
nejen pevný zobák, ale také
stavbu lebky, která dokáže účin-
ně tlumit silné nárazy. Jazyk má
datel potažený lepkavou hmo-
tou, takže na něm snadno uvá-
zne i skrytý drobný hmyz nebo
jeho vajíčka. 

Datlu se neprávem vytýká,
že zalétá ke včelínům, aby
hubil včely. Není tomu tak.
Objeví-li se date l  u  včel ína,
hledá ve skulinách včelína
škodlivý hmyz.

#František Franc

Z naší  přírody

Redakce Ostopovického zpra-
vodaje vyhlašuje anketu

„o nejhezčí předzahrádku“.
VyhodnoEte vy sami, která
z předzahrádek v obci se

vám líbí nejvíc, a svůj návrh
vhoLte do konce července do

schránky obecního úřadu.
Vaše hlasy zpracuje

nezávislá komise a výsledek
Vám sdělíme v příštím

čísle zpravodaje.
Na vítěze čeká malé

překvapení.
#Redakce#

A n k e t a


