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ho řadu na ulici Lípové provedl kontrolní měření. Na
• Příprava dostavby kanalizační sítě…
V letošním roce byla dopracována projektová doku- základě těchto výsledků navrhl řešení, a to výměnu
mentace na dostavbu kanalizační sítě v obci. V připra- starého potrubí za nové většího průměru. Zastupitelvované etapě se dostavba týká ulice Uzavřené včetně stvo odsouhlasilo zpracování potřebné projektové
napojení přes část ulice Osvobození na hlavní stoku dokumentace a následnou realizaci.
• Elektrifikace chatové oblasti…
splaškové kanalizace, prostoru za kaplí a části ulice
Sdružení chatařů požádalo o souhlas se stavbou
B. Němcové od pomníku padlým s napojením na stoku
za železniční tratí. V současné době probíhá územní elektropřípojky nízkého napětí do zahrádkářské oblasřízení. Po vydání územního rozhodnutí bude zažádáno ti Zápustinky. Obec dala souhlas s uložením kabelů do
o vodoprávní povolení a současně o přiznání dotace obecních pozemků. Investorem stavby bude sdružení
z Ministerstva zemědělství ČR. O průběhu přípravy chatařů. Napojení přípojky bude z trafostanice na
stavby vás budeme průběžně informovat. Především ulici Krátké.
• Poplatky na rok 2006…
bude nutná spolupráce všech majitelů nemovitosPoplatek za svoz komunálního odpadu bude zastutí, které se na nově budované kanalizační stoky budou napojovat. Tito budou pravděpodobně začátkem pitelstvo projednávat na svém prosincovém zasedání,
tedy po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje. Občané
příštího roku osloveni obecním úřadem.
s výší poplatku budou seznámeni především
• Výstavba v letošním roce…
místním rozhlasem, prostřednictvím infokanálu
V březnovém zpravodaji jsme vás informovali,
kabelové televize. Příslušná vyhláška bude
že v letošním roce je naplánována výstavba
vyvěšena na úřední desce obecního úřadu.
chodníku na ulici B. Němcové a výstavba parOstatní obecní poplatky zůstávají v nezměkoviště včetně parkové úpravy naproti sokoněné výši.
lovně. Uvedený chodník je zrealizován. Na
• Poděkování občanům…
výstavbu parkoviště je vydáno právoplatDěkujeme všem občanům, kteří se přené stavební povolení. Zastupitelstvo obdevším v podzimních měsících, ale sace však rozhodlo zrušit výběrové řízení
mozřejmě během celého roku podíleli
a přesunout tuto stavbu na příští rok.
na úklidu veřejných prostranství obce.
Pokud by se podařilo realizovat i vý• Nový zaměstnanec obce…
stavbu kanalizace na ulicích UzavřeOd 1. prosince t. r. je novým techné a Osvobození, obě stavby by se
nickým pracovníkem na údržbu občasově zkoordinovaly.
ce pan František Franc. Ten nastou• Požární ochrana…
pil místo Marka Doležela.
Podle zákona č. 133/1985 Sb., o po• Zimní údržba…
žární ochraně uzavřela naše obec
VÁNOČNÍ
Zimní období každoročně přináší
s obcí Střelice Smlouvu o výpomoci
Vánoce jsou svátky klidu,
zvýšené nároky na údržbu komunipři zdolávání požárů a dalších živelnech máme ke všemu sílu,
kací a chodníků. Údržbu hlavní silniných pohrom a mimořádných udáv radosti a veselí,
čekáme, co nám Ježíšek nadělí
ce III. třídy zajiš uje Správa a údržba
lostí. Tato smlouva řeší výpomoc
silnic Jihomoravského kraje, místních
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
V modlitbě a odříkání
komunikací obec prostřednictvím svéStřelice, nebo naše obec takovou
půjdem potom na ranní
ho pracovníka a chodníků majitelé
jednotku nemá. Došlo k úpravě Pooslavit Ježíškovo narození
přilehlých nemovitostí. Autobusožárního řádu obce, kde je nyní nově
Svět se baví neúnavně
vé zastávky a chodníky u veřejných
uvedena tato smluvní výpomoc.
svět se baví ..., čistě, mravně?
prostranství zajišuje též pracovník
• Budova mateřské školy…
Zamyslel ses někdy nad tím,
obce. Posypový materiál je k dispoziZastupitelé na zářijovém zasedání
co děláš pro Mne?
ci v nádobách tomu určených, které
jednali mimo jiné i o technickém staŠastné a požehnané Vánoce
jsou rozmístěny po obci.
vu budovy mateřské školy. V současpřeje Ježíšek
• Provoz sběrného dvora…
nosti je zde několik problémů, které

Sběrný dvůr na ulici U Dráhy bude
by se musely řešit buto postupně
Vážení přátelé, připravujeme se na
otevřen naposledy v tomto roce v sonebo zásadní rekonstrukcí. Jedná se
Vánoce v atmosféře prozářené světly
botu 17. prosince. V zimním období,
především o energetickou náročnost
rozsvícených stromů a stromků
a třpytivých ozdob.
tj. v měsících lednu a únoru, bude
budovy, stav vytápěcího systému,
havarijní stav oken. V neposlední Přejeme vám všem, aby tato světla pro- sběrný dvůr uzavřen! Pokud bude
zářila i celou dobu vánoční a přinesla
mít někdo z občanů potřebu uložit
řadě je zde otázka prostorového
hodně jasu do vašeho života
velkoobjemový odpad do kontejnerů
využití budovy, ve které se nachází
i v příštím roce.
Spokojené Vánoce a hodně štěstí
po dobu uzavření sběrného dvora,
i školní kuchyně. V závěru se zastua zdraví v novém roce Vám přejí zaje možná domluva prostřednictvím
pitelé dohodli na zadání posouzení
stupitelé obce v čele s paní starostkou
obecního úřadu.
budovy odbornou firmou a následa redakce zpravodaje.
• Provoz OÚ mezi Vánocemi
ném zpracování architektonického
návrhu budovy, dle kterého by budova byla rekon- a Novým rokem…
Ve středu 28. 12. budou úřední hodiny pro veřejnost
struována.
zrušeny. Prvním úředním dnem v novém roce bude
• Rekonstrukce vodovodního řadu…
Provozovatel vodovodu na základě stížností obča- pondělí 2. ledna 2006.
# Ing. Lenka Andrlová, starostka obce
nů na nedostatečný tlak v konečné větvi vodovodní-

Nabídka

Knihovny

2

Tituly nových knih zakoupených
pro obecní knihovnu v Ostopovicích ve 2. pololetí roku 2005:
Beletrie pro dospělé čtenáře
Alaux, J.: Záhada v Haut-Brion
Bártů, J.: Rodinná pouta
Brown, S.: Nejhlubší tajemství
Brown, D.: Pavučina lží
Březinová, T.: Takoví jsme
blázni
Bělohradská, H.: Titanik a jiné
povídky
Besson, P.: Floren an
Cimický, J.: Diagnóza: Náhlá smrt
Cussler, C.: Trojská Odyssea
Coelho, P.: Záhir
Du Maurier, A.: Treveryan
Francis, D.: Motiv koní
García Márquez, G.: Na pamě
mým smutným courám
Irving, J.: Svobodu medvědům
Karlíčková, J. D.: Přechodné
bydliště
Kludská, D.: Vzpomínky schované v duši
Papathanasopoulou, M.: Ty, má
sladká moci
Parkánová-Whiton, H.: Jak si vypěstovat na anglické zahrádce
českého trpaslíka
Naučná pro dospělé
Bauer, J.: Kdo je největší Čech?
Budinský, L.: Srí Lanka
Cox, S.: Šifra mistra Leonarda
– Fakta
Brůhová, S.: Šukran znamená
děkuji (cestopis o Libanonu
a Sýrii)
Koláček, L.: Osudy hradu Špilberku, jeho pánů a vězňů
Kern, A.: Rady našich babiček
Light, D.: Batikování
Tetíková, J.: Med jako lék a medové recepty
Podhorský, M.: Jihomoravský
kraj
Beletrie pro děti a mládež
Brezina, T.: Záhada starého
mlýna
Enquist, P. O.: Tři jeskyně
Goldflam, A.: Tatínek není k zahození
Osborne, M.P.: Výprava na pustý ostrov
Poláček, K.: Bylo nás pět
Stewart, P.: Kronika světakraje
– 3. díl
Závadová, K.: To nejlepší z večerníčků
Naučná pro mládež
Arnold, N.: Zabijácká energie
Cox, M.: Závratná architektura
Arnold, N.: Ohromná archeologie
Zittlau, J.: Snadno a rychle filozofem
Srdečně zveme čtenáře a zájemce o dobrou četbu k návštěvě naší knihovny.
#Libuše Pálková

B E T L ÉM Y patří k našim Váno c ů m
Určitě většina z nás si nedovede
představit vánoční čas bez jesliček
a betléma. První vánoční betlém
ztvárnil již v roce 1223 svatý František z Assissi v italské Umbrii. Se
svými přáteli přivedl do jeskyně,
kterou přeměnil v kapli, živého
osla i vola a zinscenoval betlém,
v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. Přivedla ho
k tomu myšlenka na událost, která
se odehrála v betlémském chlévě,
kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit do
kostelů a klášterů. Zpočátku byly
betlémy vystavovány výhradně
v chrámových interiérech. Ke kon-

ci 18. století, v době osvícenství,
betlémy opustily kostely a ujaly
se na vesnicích i ve městech mezi
prostým lidem. Materiály, z nichž
si lidé betlémy stavěli, byly rozmanité. Betlémy byly papírové, ručně
malované, vyřezávané ze dřeva
nebo modelované z různých tvárných hmot, např. chlebového těsta
nebo hlinkové masy. Do Čech se
chrámové jesličky dostaly po roce
1567 spolu s Jezuity.
Betlémy byly po dlouhou dobu
symbolem Vánoc, ale v 19. století
byly postupně vytlačovány vánočním stromkem, který se nakonec
stal novým symbolem Vánoc. Pře-

sto je ale u nás betlémářská tradice dosud živá, dokazují to vánoční
výstavy betlémů, o které je vždy
velký zájem.
#František Franc

TŘÍKR ÁLOVÁ SBÍRK A
Tříkrálovou sbírku se poprvé podařilo zorganizovat v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi. Zkušenost organizátorů s podporou, jaké se akci dostalo ze strany dárců
i dobrovolníků, svědčí o úspěšnosti stejných či podobných sbírek
ve prospěch trpících a chudých.
Od roku 2001 se sbírka stala jedním z pravidelných zdrojů podpory činnosti Charity.
Svým rozsahem a zaměřením by
se měla stát jasným důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem
pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby
lidí v nouzi. CÍLE SBÍRKY – formovat sociální cítění ve společnosti,
umožnit občanům ČR podílet se
na charitní práci a získávat finanční prostředky na projekty Charity.
Sbírka probíhá několik dní kolem
Slavnosti Zjevení Páně. Skupinky Tří králů chodí do domácností
a po ulicích, kde jim můžete přispět do zapečetěné pokladničky.
Vedoucí skupinek se na požádání
prokáží průkazkou, která je opravňuje k provádění sbírky konané na
celém území České republiky dle
povolení Magistrátu hlavního města Prahy platného pro území celé
České republiky.

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je upozornit na ty lidi kolem nás,
kteří potřebují pomoci. Chce nám
přinést zkušenost, že upřímné otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí
radost a uspokojení i dárcům. To
vyjadřují i naši koledníci, s nimiž
jste se možná už setkali, či složenka, kterou právě držíte v ruce. Děkujeme Vám za odvahu podpořit
charitní dílo: a už peněžitým darem, či modlitbou za Charitu a její
potřebné, nebo jiným způsobem
podle Vašich možností. Kéž Bůh
naplní Vaše srdce radostí a pokojem a kéž Vám žehná.
Miloslav kardinál Vlk, primas český
Jan Graubner, metropolita moravský
Výtěžek sbírky je shromažován na centrálním sbírkovém účtu,
a následně je rozdělen podle předem schváleného klíče: 5 % režie,
5% činnost centrály Sdružení České katolické charity, 15 % diecézní
charity, 10 % humanitární fond pro
zahraničí, 65 % se vrací zpět do
místa výběru. Tříkrálová sbírka tak
podporuje stovky nejrůznějších
projektů: domovy pokojného stáří,
dětské stacionáře, jednotlivé hendikepované či sociálně slabé rodiny a mnoho charitních zařízení

podle určení místních Charit.
Pro oblastní charity spadající pod
brněnskou diecézi se v roce 2005
vrátilo 8 429 055,70 Kč. K 9. 6.
2005 bylo z této částky vyčerpáno 1 922 917 Kč. Přehled o tom,
na co byly prostředky vynaloženy, je možné najít na internetové
adrese:http://dchbrno.caritas.cz/
tks2005vyuctovani.php.
Na adrese http://www.caritas.cz
zase najdete rozpis toho, kam putovalo 6 208 800,00 korun z výnosu Tříkrálové sbírky 2005 určených
na zahraniční humanitární pomoc.
#Zpracovala L. Dobrovodská

Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Brno,
srdečně zve k požehnání
koledníků Tříkrálové sbírky
2006 otcem biskupem
Mons. Vojtěchem Cikrle.
Mše svatá za účasti
koledníků v tříkrálových
kostýmech se uskuteční
dne 2. 1. 2006 v 15 hod.
v katedrále na Petrově.
Čeká na Vás občerstvení
ducha i těla .

V Ostopovicích bude sbírka
probíhat v sobotu dne 7. 1. 2006

SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005 – PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY (DIECÉZNÍ ČLENĚNÍ)
Diecézní nebo
Počty evidovaných
arcidiecézní charita skupinek
Brno
2 501

Počet úředně
otevřených kasiček
2 501

% úředně
spočítaných
100

Průběžný výnos
12 115 238,00
2 215 461,50

České Budějovice
Hradec Králové

565

565

100

1 845

1 845

100

7 843 704,61

Litoměřice

257

257

100

969 858,50

Olomouc

3 647

3 647

100

17 630 088,80

ostravsko – opavská 2 123
Plzeň
701

2 123

100

10 915 499,00

100

2 933 692,19

100

2 857 696,00

Praha
ostatní dary

807

701
807

Celkem

12 446

12 446

5 026 905,56
62 508 144,16

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

Obnovená

Chceš vidět jak vypadá Santa Claus? Spojíš-li čísla,
obrázek se objeví. Můžeš si ho i vybarvit

ZIMA
Obléká se paní zima do kabátu
nechce zůstat pouze v letním šatu
má k tomu své výhrady,
vždy fučí z hor
a jsou někde již bílé zahrady.
Není zima jako zima
někdo kýchne, hned je rýma
kočka se krčí u komína.
Na dvoře stojí sněhulák
po obloze pluje tmavý mrak
už se nám klíží zrak
dětská očka půjdou spát.
Všude zima, všude chlad,
zima není moc dobrý kamarád,
ale někdo ji má také rád,
třeba ten, kdo chodi lyžovat.
# Ludmila Kopečková (autorka
napsala i báseň na první straně)

červená – 21 • modrá – 30 • zelená – 43 • šedá – 65 •
hnědá – 79 • žlutá – 85

ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE

Vás srdečně zve

na XI.
společenský
ples

V ostopovickém Zpravodaji č.
2 (červen 2005) majitel prodejny
SMÍŠENK A, pan Miloš Štěpánek, projevil ochotu zajistit občanům Ostopovic rozvážku nákupů ze svého obchodu přímo do
domácností.
Žádost o tuto službu i následná nabídka pana Štěpánka byla
motivována skutečností, že od
podzimu 2003, po zániku místní
samoobsluhy, se především pro
staré, osamělé občany nebo též
nemocné, včetně těch, kteří nemají vlastní automobil, stalo dovážení potravin a dalších základních
potřeb z města Brna (nevhodnými
autobusy IDS, s omezeným jízdním řádem) neúnosné.
Doba prázdnin a dovolených
patrně způ sobila přehlédnu tí
skutečně užitečné nabídky potřebným občanům obce. S nastávajícím podzimním a zimním obdobím se však tato pomoc stává
velmi aktuální.
Pan Štěpánek je ochoten dovézt
požadované zboží ze své prodejny
po telefonické objednávce, a to za
poplatek úměrný velikosti nákupu
(při větším nákupu půjde o menší
poplatek; u velkého nákupu nemusí být účtován vůbec).
Máte-li tedy zájem o takovou
službu, zavolejte na telefonní číslo 547 351 989 majitele prodejny
pana M. Štěpánka. Dodávková
služba může začít fungovat podle
zjištění zájmu.

Mikuláš
v sobotu

Vstupné 70,- Kč

28. ledna 2006
ve 20.00 hod.
v místní sokolovně

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

Pozvánka – klubu důchodců
Klub důchodců zve místní seniory k účasti na svých aktivitách.
Z následujícího výčtu vyplývá, že
jich nebylo zrovna málo.
Po úspěšném zájezdu na severní
Moravu jsme navštívili nově přebudovaný termální areál ve Velkém
Mederu. Počasí nám přálo, a tak
mnozí z nás ulehčili svým problémům s klouby. Při zájezdu do stále
přitažlivých šumavských lesů nás
však počasí zklamalo. Téměř stále
nám pršelo a bylo chladno. Přesto
zdolávala většina účastníků nepřízeň počasí bez problémů. Také

N A BÍDK A

nejstarší účastnice zájezdu, paní
Miluška Červená, mohla být ostatním příkladem. Drsnější podzimní
počasí nám připomenulo drsnější
životní podmínky dřívějších šumavských obyvatel, tak jak je ve
svých knihách vylíčil spisovatel
Karel Klostermann.
Chtěl bych připomenout, že neorganizujeme jenom zájezdy, ale
také jiné společenské akce, jako
je společné posezení důchodců,
návštěva vinného sklepa, plesové
dostaveníčko a podobně. Také navštěvujeme naše starší spoluobča-

ny při jejich životních jubileích nebo v nemoci.
O všech našich aktivitách informujeme důchodce prostřednictvím členů výboru, kteří roznášejí
písemné pozvánky.
Účast současných i budoucích seniorů na našich akcích je slušná,
ale přesto bychom rádi uvítali i ty
důchodce, kteří se dosud neodhodlali mezi nás přijít. Využíváme
tento příspěvek k tomu, abychom
je povzbudili k účasti na společných aktivitách.
#Juraj Grexa

Mikuláš na chatě se vydařil. Naši kluci se připravili a vyrazilo se
(já a manžel jsme šli s nimi taky).
V Janovicích je 6 dětí: takže byla 1
básnička, 3 písničky, 1 hra na keyboard a 1 pláč od tříletého chlapečka, který u pojízdné prodejny
říkal, že Mikuláše nakope a čerta
napíchne na vidle, no a místo toho málem uškrtil maminku, jak se
k ní tulil.
Ale stres z nás mít nebude, čerta
jsme poslali za dveře a když jsme
odcházeli okolo oken, už rozbaloval balíček. Bylo to super.
#Ing. Radka Švihálková
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ZASVĚCENÍ
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n o v é h o o l t á ř e v naší kapličce

Sobota 12. listopadu 2005 byla pro naši obec
významným dnem. Brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle přijal pozvání duchovního
správce troubské farnosti, Otce Tomáše, aby
v naší kapli, které je patronem svatý Jan Křtitel,
zasvětil nový mramorový oltář a vložil do něho
ostatky svatých mučedníků.
Slavnost začala příjezdem vzácných hostů a jejich průvodem od obecního úřadu do
kaple, ponořené do šera. V oběti Bohu – mši
svaté – po přečtení radostné zvěsti Evangelia
nadešla chvíle samotného obřadu zasvěcení
oltáře i všech úkonů s ním spojených. Do nitra
oltářní desky byly v ručně vyřezávané dřevěné
schránce vloženy ostatky původní (sv. Donáta
a sv. Konstantina) i ostatky svatých mučedníků
sv. Diodory, sv. Perfecta a sv. Liberata, daro-

vané brněnským biskupstvím. Modlitby pronášené světitelem, litanie i vůně kadidla vznášející se ke klenbě kaple byly prosbou k Bohu
o ochranu pro obec a její obyvatele.
Oltář pomazaný křižmem byl přikryt plátnem
a ozdoben k pokračování bohoslužby. Byla
rozsvícena všechna světla na znamení toho,
aby se i srdce přítomných naplnila radostí a díkuvzdáním nad darem nového obětního stolu
a slavností, kterou mnoho generací naší obce
nemusí již v budoucnu vidět ani prožít.

Váno č ní s t rom
V neděli 27. 11. 2005 jsme se již potřetí sešli před naší kapličkou, kde kulturní komise
uspořádala slavnostní rozsvícení vánočního
stromu a zahájení doby adventní. Všechny
přítomné přivítal pan Kubíček a předal slovo
páteru Tomáši Mikulovi. Ten promluvil o adventu, o době, která je přípravou na Vánoce.
Poté děti z místní školy předvedly pásmo
básniček a písniček za doprovodu kytary.
Pak už dostal slovo pan místostarosta Milan
Žilka, který dal pokyn k rozsvícení letos sněhobílého vánočního stromu.
Všichni si mohli prohlédnout nový interiér
kapličky, která byla při této příležitosti otevřena. Pak už se každý věnoval svému programu,
děti perníčkům a prskání prskavek, dospělí
popíjení svařeného vína a každý mohl prožít
příjemný podvečer se svými sousedy anebo občany naší obce.
Poděkování patří všem, kteří nám tento
pěkný adventní podvečer přichystali.
#Marcela Liptáková

V samém závěru mše svaté Ing. Josef Vlach
poděkoval Otci biskupovi, který byl sice hostem celé farnosti, ale především naší obce, za
provedení obřadu, Otci děkanovi Tomáši Mikulovi za realizaci interiéru kaple, paní architektce Petře Vorlíčkové, která vnitřní úpravu kaple
navrhla, paní starostce Ing. Lence Andrlové
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem o současný stav domu Božího zasloužili. Radost ze
slavnosti jistě nepokazilo ani nevlídné počasí.
Po nasycení ducha mohli přítomní nasytit
malinko i tělo ostopovickými koláči, které místní ženy upekly a v košících roznášely.
Záleží na každém z nás, co z tohoto dne pro
sebe načerpáme. Zúčastněným přinesl možnost prožít mimořádný, slavnostní okamžik,
všem obyvatelům naší obce pak vědomí, že
uchováváme v úctě to, co naši předkové zbudovali, a snažíme se jejich dědictví nejenom
udržet, ale i zvelebit.
#Marie a Jiří Kubovi

ADVENTNÍ KONCERT
Srdečně zveme na
koncert
smyčcového komorního orchestru

„MUSICA NOVA“
pod taktovkou
Jaroslava Martináska.
Bude se konat
v sobotu 17. 12. 2005
v 18 hod.
v kapličce sv. Jana Křtitele
v Ostopovicích.
Vstupné dobrovolné.

Ž i j í m e z i n á m i S I M O N A H A N D LOVÁ
Datum narození: 1. 3. 1990
Oblíbené místo, kde relaxuje: minigolfové hřiště . Studentka osmiletého Klasického a španělského gymnázia v Brně. Minigolf hraje závodně
za klub MGC 90 Brno. Klub je už druhým rokem
mistrem republiky v juniorských týmech. Juniorský tým chlapců i dívek letos skončil na třetím místě v evropském šampionátu.
V r. 2005 vyhrála republikovou soutěž Junior Trophy, 4 x vyhrála Moravia Tour a přebor
Moravy, dále vyhrála Grand Prix a Mistrovství
republiky – vše v kategorii žáků. V r. 2004 se
umístila šestá v kategorii juniorek na mistrovství světa ve Švýcarsku.

Foto archív S. Handlová

Simonko můžeš nám přiblížit sportovní disciplínu minigolf, protože tento sport mnoho lidí
nezná.
Počátky dráhového golfu jsou spojeny s myšlenkou přiblížit finančně náročný klasický golf
co nejširší veřejnosti. Skutečně uznávaným rokem zrodu dráhového golfu (minigolfu) je rok
1953. Krátce po zavedení minigolfu vyrobila
v roce 1959 v Německu jedna hamburská firma
normovaný systém – „miniaturgolf“. Tento typ
hřiště se dodnes vyrábí v nezměněné podobě
a je nejrozšířenějším druhem hřiště pro dráhový golf. V Čechách se hráči minigolfu poprvé
sdružili již v 70.letech dvacátého století a dnes
vše řídí Český minigolfový svaz (ČMGS). Minigolf se jako sportovní odvětví hraje ve čtyřiceti
zemích čtyř kontinentů. V ČR se hraje v 5 kategoriích: žáci do 15 let, junioři do 19 let a muži,
ženy a pak starší 45 let – seniorská kategorie.
U nás si minigolf můžete zahrát na více než
250 hřištích (včetně dvou hal). Nejbližší hřiště
je v Brně Bohunicích na ulici Švermova (vedle
Centra volného času a mateřské školky).
Jaké různé soutěže se hrají?
Hrají se oblastní soutěže – Open, Moraviatour,
Bohemiatour, což jsou soutěže v rámci Moravy
a Čech, celorepublikové soutěže – Grand Prix
a vyvrcholením je mistrovství republiky.
Existuje více povrchů drah. Hraje se na nějakém povrchu hůř a na jiném lépe?
Pro závodní hraní jsou normované tři systémy: miniaturgolf – eternit, betonový minigolf
a filcgolf. Nejhůř se mi hraje asi na filcu, protože těchto hřiš je v naší republice málo a máme
na nich tudíž málo zkušeností. Dráhy mohou
mít až 14 metrů a hru na filcu hodně ovlivňuje
počasí. Například když je povrch mokrý, míček
jede pomaleji. Pak se hraje na betonu, to je ještě méně častý povrch, betonové hřiště je pouze v Praze. Nejvíce hrajeme na eternitu.
Na různé povrchy jsou i různé míčky?

Na každou dráhu se míček liší, to si musí každý hráč sám odzkoušet. Např. na různou délku
dráhy, při změně počasí, samozřejmě při různých površích drah, při různých překážkách,
atd. Lze taky ovlivňovat dráhu míčku třeba jeho
zahřátím v ruce nebo zchlazením ve vodě nebo
třeba zašpiněním jeho povrchu nebo naopak
očištěním, to všechno hraje velkou roli.
A kolik ty vlastníš míčků?
Te vlastním bohužel jenom jeden, protože
naše klubovna byla vykradena a my jsme tam
měli své věci, poháry, hůlky i všechny míčky.
A profi hráči mívají kolik míčků?
Nepřeberné množství. Jde to až do několika
stovek.
Jak probíhá takový turnaj?
Na hřiště, kde se bude hrát, jedeme den nebo
i 2 dny předem, a to záleží na tom o jaký turnaj
se jedná a jestli povrch známe. Pak trénujeme.
Na mezinárodní turnaje se jezdí 14 dní před
šampionátem. Turnaj začíná obvykle v 8 hod.
Na hřišti jsme hodinu předem, abychom se
rozehráli. Většinou se každý den hrají 4 kola.
Hrává se hlavně o víkendu. U vyšších soutěží
se většinou hrají 3 kola do základu a jedno kolo
finále, kam postupují ti nejlepší.
Žáci jsou rozděleni zvláš na děvčata a kluky?
Ne, v žákovské kategorie hrají všichni dohromady. Žáků je v ČR registrováno 71 a juniorů
69 – ti hrají také všichni dohromady. Pak až
muži a ženy hrají zvláš.
Kdo vás trénuje?
Michal Urbánek. Je reprezentantem ČR a nyní trénuje juniorskou reprezentaci. Já hraji od
roku 2001.
Už ses na turnajích potkala s Vladimírem Čechem? (pozn. redakce: herec, bývalý televizní
moderátor Milionáře)
Potkala jsem se s ním loni na turnaji. Jezdí trénovat svého syna. Dříve byl prezident
ČMGS, v současné době je aktivní hráč minigolfu v seniorech.
Do jakých zemí ses s tímto sportem dostala?
V loňském roce, když bylo mistrovství světa
juniorů, jsme byli ve Švýcarsku v Oltenu. Tam
jsme skončily v kategorii dívek čtvrté a kluci
byli třetí. Letos jsme byli na mistrovství Evropy
juniorů v Portugalsku v Pombalu, a tam jsme
byly třetí a kluci také třetí. Na těch šampionátech jsem hrála za juniory, přestože patřím do
kategorie žák, ale v mé kategorii se mezinárodní turnaje nekonají.
A tvé největší osobní úspěchy?
Letos jsem vyhrála Junior Trophy, to je republiková soutěž mládeže, a pak jsem vyhrála čtyřikrát Moravia Tour a přebor Moravy a jednou
Grand Prix, Mistrovství republiky – vše v kategorii žáků. Loni ve Švýcarsku na mistrovství
světa jsem byla šestá v kategorii juniorek.
Řekni nám nějaký zážitek ze Švýcarska.
I když jsme byli na turnaji 14 dní, moc zážitků nemám, protože jsme byli většinou na hřišti a trénovali jsme. Jen jsme navštívili město
Luzern a to se mi líbilo. Když jsem se vraceli
zpátky, tak jsme navštívili vodopády Rheinfall
u města Schaffhausen na řece Rýn. Ty byly
opravdu nádherné.
Jak na tebe působili Švýcaři?
Takoví pracovití, například jak zvládli opravit křižovatku, přes kterou jsem denně jezdili,
kompletně za pět dní.

A jak se ti tam líbilo třeba oproti Portugalsku,
jaké byly rozdíly?
Portugalsko bylo exotičtější a Švýcarsko bylo
bližší našim městům.
A zážitek z Portugalska?
V Portugalsku jsme byli začátkem srpna, tedy
v době, kdy propukly velké požáry, které i naši
lidé sledovali v televizních reportážích. Nám
vlastně hořelo v bezprostřední blízkosti hřiště a to bylo celé pokryto popelem. Vždy před
hrou jsme si ho museli zamést a za chvíli byl
popílek zase všude. Špatně se i dýchalo a ten
neustálý zápach spáleniště. Já jsem dostala
alergii na prach a celá jsem otekla, naštěstí to
po pár dnech odeznělo. A další zážitek: když
jsme odlétali z Vídně, tak naše kufry poslali někam jinam a došla jen polovina kufrů. Hráči byli
nejen bez dresů, hůlek, míčků, ale i osobních
věcí. Museli jsme čekat, až nám je nakonec za
dva dny dovezli.
Máš mezi sebou kolegy, kteří mají svého
sponzora?
Občas má nějaký klub svého sponzora, ale
hráči moc ne. Určitě bych nějakého přivítala.
Já si všechno hradím sama – teda samozřejmě
rodiče. Ale cesty na zahraniční turnaje částečně hradí svaz .
Jaká mezi vámi v týmu panuje atmosféra?
My jsme kamarádští a rivalita panuje jen
v mezích. Spíš se tak povzbuzujeme navzájem,
hlavně na mezinárodních turnajích.
Slyšeli jsme, že jste měli nějakou soutěž miss
golfu.
Měli, ale to byla spíš taková legrace. Tam
jsem skončila druhá.
A jak vypadá takové mistrovství? Už jsi zažila
dvě.
Mistrovství je vždycky doprovázeno velkou
slávou při slavnostním zahájení. V Portugalsku
na mistrovství Evropy jsme procházeli v průvodu městem, hrál k tomu orchestr. Pak bylo
v kulturním domě velké slavnostní zahájení.
Dostali jsem drobné upomínkové předměty.
Přišel nás přivítat starosta města, ale mluvil
portugalsky, takže z toho nikdo moc neměl.
Mistrovství se zúčastňuje pravidelně okolo 10
týmů kluků a tak 6 týmů dívčích. To záleží na
tom, kde se mistrovství koná. Když je to někde
ve středu Evropy, jako to bylo ve Švýcarsku,
tak bylo více týmů. A v Portugalsku bylo míň
týmů – je to daleko a někteří na to neměli peníze. Třeba Slováci se letos nezúčastnili vůbec.
Jinak se účastní Švédi, Finové, Němci, Rakušani – ti jsou dobří, organizaci mají na vysoké
úrovni.
A jak stíháš školu, sport, taneční?
Nám te skončila sezóna, protože se víceméně hraje přes léto, takže se začne v dubnu
a skončí se v říjnu, protože pak už je zima a hal
je málo. Nejbližší pro nás je v Přerově, tam se
v zimě jezdí hrát nějaké turnaje, ale jinak te
se moc nehraje. Takže nyní stíhám více, než
když mám sezónu.
Jestli mi dovolíte na závěr našeho rozhovoru malou pozvánku. V příštím roce se u nás
v Brně – Bohunicích bude konat Junior Trophy,
což je turnaj všech juniorů v České republice.
Tímto bych ráda pozvala všechny, koho tento
sport zaujal, aby se přišli podívat a fandit.
#redakce
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Mít ježka na zahradě nebo v blízkosti domu, to je jako výhra v loterii. Tento typický hmyzožravec
prolézá křovinami, záhony a remízky, kde za hlasitého a bezstarostného funění pátrá po masité
kořisti. Za sběr slimáků a jiných
nežádoucích škůdců je ježek
u domu vždy vítán. Víte ale, jak
ježek přežívá zimu?
Úzká specializace tohoto hmyzožravce má své nevýhody. V zimním
období se nedovede s nedostatkem potravy vypořádat a nedokáže najít odpovídající náhradu,
proto zimní období jednoduše
prospí.
Přes léto se pořádně vykrmí
a když venkovní teplota klesne
pod 15 stupňů Celsia, nahrne si
ježek na skrytém místě hromadu
listí a do ní se zavrtá. Stočí se do
klubíčka a čeká, až časový spínač
jeho biologických hodin nastaví
program na zimní spánek. Od tohoto okamžiku se životní projevy
ježka radikálně změní a biologické hodiny automaticky a bez závislosti na jeho vůli řídí jeho životní pochody. Nejdříve se zpomalí
systém dýchání. Pauzy mezi dechy a výdechy se stále prodlužují,
až se ustálí na devíti vdechnutích
za minutu. Tím se samozřejmě
omezuje přísun kyslíku, srdce snižuje svoji tepovou frekvenci, krevní oběh se zpomaluje a to vše má
vliv na úsporu tepelné energie.
S následujícím chladem klesá ježkova teplota až na 5 stupňů a to
je období, kdy jsou veškeré jeho
životní pochody sníženy na minimum.
Spínačem, který chod vnitřních
biologických hodin nařídí obráceným směrem, je jarní sluníčko.
S přibývající teplotou vzduchu
se zvyšuje i jeho teplota tělesná
a když se vzduch prohřeje asi na
20 stupňů, vyhrabe se ježek na
svou výpravu za potravou.
#František Franc
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Draní peří nebo découpage?
Dříve se sousedky scházely v zimě na besedách
nebo třeba při draní peří. Dnes máme místo besed
televizory, u nichž trávíme spoustu času, a draní
peří či jiné společné práce patří minulosti.
V Ostopovicích se v poslední době zásluhou pracovnic obecního úřadu paní Ing. Radky Švihálkové
a paní Magdy Jelínkové
začaly při společných
aktivitách scházet ženy,
které se chtějí naučit
něco nového. Obě kolegyně nabízejí nové
atraktivní výtvarné techniky, které jsou v dnešní
době velice oblíbené
a dočteme se o nich
v různých časopisech.
Někdo by si tyto techniky rád vyzkoušel, ale
nemá odvahu pouštět
se do neznámého, a také jde mnohdy o výrobky náročné na materiál,
který je třeba si někde
opatřit a je často nákladný. Je proto výhodné, když se nakoupí ve
velkém a může se o něj
podělit víc lidí. Navíc je
mnohem lepší, když se
člověk tyto věci učí pod
vedením někoho, kdo
si to už vyzkoušel, než
sám podle popisu v časopisu nebo knížce.
Platí to jak o pletení košíků, které se ženy mohly naučit loni, tak o ubrouskové technice zvané
découpage. Právě této technice se ženy mohly

během dvou kurzů letos na podzim věnovat a vyrobit si hezký obrázek nebo originálně malovaný
květináč. Paní Švihálkové a Jelínkové patří dík za
to, že opatřily všechno potřebné, od různých barev a štětců až po rámečky vhodné na obrázky
z ubrousků, a neopominuly ani takové detaily, jako
je lak na rámečky a hřebíčky na přichycení
obrázku do rámu.Pod
odborným vedením se
na minimum omezují
neúspěšné pokusy, takže každá účastnice si
během poměrně krátké
doby vyrobila velice
zdařilý výtvor.
Při společném setkání
v sále restaurace U Volejníků jsme se navíc
seznámily i s dalšími
ručními pracemi, jimž
se obě děvčata OÚ věnují, jako je drátkování
kraslic a batikování triček, ale dozvěděly jsme
se i recept na pomazánku, kterou donesla na
ochutnání paní Libuše
Pálková, a také návod
na přípravu půvabné vánoční dekorace, kterou
nám přinesla ukázat paní Jarmila Jelínková.
Jsem ráda, že jsem se
po menším váhání na
tento kurz přihlásila, a doufám, že těchto příležitostí ke společným aktivitám budeme mít víc.
#Libuše Dobrovodská

inzerce

V E L KO S K L A D A L O I S S L Á M A
zve občany k nákupu za velkoskladové ceny do svého skladu
Na Rybníčku (bývalá samoobsluha).

Nabízí zboží ve vět ším balení, jako např. marmelády a džemy (3,9 kg), polévky (3 kg), bujóny a vývary, zavářky, těstoviny (10 kg), koření, omáčky, tabulkové čokolády
(v množství 12 – 22 ks), čokoládové tyčinky (32 ks), dezerty
(6 – 20 ks), nečokoládové cukrovinky, oplatky, ...
K O U P Í M
rodinný dům,
stavební pozemek
nebo zbor
v Ostopovicích
a okolí.

Tel: 547 352 287

