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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v posledním letošním čísle zpravodaje a pro mne současně posledním ve funkci starostky bych Vás ráda
informovala o dění v obci.
ŠELŠE
Do konce roku bude dokončena obnova malé vodní
nádrže Šelše. Počasí nám nepřálo a neustálý déš
výrazně komplikoval stavební práce i dostupnost
stavby pro těžkou techniku. Jako přístupovou cestu
jsme úmyslně zvolili pole, abychom nemuseli využívat
komunikace v obci. Polní cesta bude po dokončení
stavby zrušena a okolí stavby upraveno. Těší mě, že
již nyní je místo více navštěvováno výletníky, kteří se
zájmem sledují obnovu rybníčku.
REKONSTRUKCE MŠ A ZŠ OSTOPOVICE
Na rekonstrukci školy a školky máme vydáno stavební
povolení. V současnosti vzniká projektová dokumentace pro realizaci stavby, kde své připomínky uplatnila nejen obec jako zřizovatel a zejména investor,
ale i vedení a zaměstnanci školy a školky. Snažíme
se najít co nejúspornější variantu, která by nebyla na
úkor kvality rekonstrukce objektu. Současně doufáme, že uspějeme se žádostí o dotaci a na jaře 2010
zahájíme I. etapu rekonstrukce (více viz článek dále
v tomto čísle).
CZECH POINT
Díky získané dotaci jsme pořídili vybavení pro pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu Ostopovice
a po velkých peripetiích se nám toto pracoviště podařilo spustit. I když náš obecní úřad není povinen
kontaktní místo Czech POINT zřídit, navíc rozporuplné
informace a problematické získání certfikátů samotné
spuštění velmi komplikovalo, rozhodli jsme se je i přesto zřídit, abychom vám občanům ulehčili komunikaci
se státním úřady (více informací ke kontaktnímu místu
Czech POINT viz článek dále v tomto zpravodaji).

OPRAVA ULICE KRÁTKÁ
Vítězný uchazeč výběrového řízení bohužel velmi
neseriózně těsně před podpisem smlouvy o dílo na
opravu komunikace Krátká, která měla proběhnout
v říjnu – listopadu 2009, odstoupil z důvodu zhoršených klimatických podmínek (napadl první sníh, který
posléze velmi rychle roztál). Ani další v pořadí o akci
zájem již neměli. K opravě bude přistoupeno na jaře
2010.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Změna legislativy s sebou pro obce přinesla nejen rozšířenou povinnost údržby místních komunikací v obci,
ale i vyšší finanční náklady na zimní údržbu. Výsledné
navýšení budeme znát až po skončení zimní sezóny.
Nicméně již nyní je jisté, že budou vyšší. Obec totiž
musela zakoupit nový malotraktor včetně příslušenství pro zimní údržbu. Starý malotraktor je již na konci
své životnosti a s ohledem na četnost nutných oprav
a nespolehlivost stroje jsme byli nuceni zakoupit novou techniku. Současně rada obce schválila plán zimní
údržby, který bude zveřejněn na webových stránkách
obce.
VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD – PŘIVADĚČ
LESKAVA – MORAVANY
Stavba prováděná v těsné blízkosti obce a na pozemcích řady z Vás je ve skluzu, dle dodavatele stavby by
měla být dokočena s cca měsíčním zpožděním do
konce roku 2009. Obec odmítla vydat souhlas s kolaudací, dokud nebudou odstraněny škody, které byly
stavbou způsobeny – zejména poškození chodníku
do Starého Lískovce, škody na obecní vodárně atd.
V rámci stavby byla realizována i odbočka pro naši
obec pro případ nouze.
Závěrem bych Vám ráda za sebe, své kolegyně a kolegy popřála krásné a klidné vánoční svátky.
Zuzana Benešová

ZASTUPITELSTVO OBCE OSTOPOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE DO MÍSTNÍ SOKOLOVNY NA

OSTOPOVICE
15. společenský ples
v sobotu 23. ledna 2010
• začátek ve 20.00 hodin

K tanci a poslechu bude hrát skupina pana Opršála
• předprodej vstupenek (75,- Kč) s místenkou v prodejně DUO
• občerstvení zajištěno

DIGI TA L I A Z CE
katastru

2

Od 16. 10. 2009 platí v katastrálním území Ostopovice digitální
katastrální mapa. Znamená to,
že v extravilánu obce (území mimo zastavěné území obce) byla
původní mapa pozemkového katastru z roku 1825 převedena do
digitální podoby. Zejména v půdních celcích jsou vlastnické vztahy vyznačeny novými parcelními
čísly. Nově byly vypočteny výměry těchto parcel, a pokud se liší
od původních, byli na to vlastníci
písemně upozorněni.
Důležité je, že od 1. 1. 2010 bude
plátcem daně z nemovitosti zásadně vlastník pozemku a ne jeho
uživatel (zemědělské družstvo)
jako dosud. Povinností vlastníka nemovitosti je podat do 31. 1.
2010 daňové přiznání na finanční
úřad, ten mu poté zašle poštovní
poukázku se splatností do 31. 5.
2010. Náhradu za daň je možno
požadovat po uživateli pozemku
(ZD). Parcely v intravilánu (zastavěné části) obce se digitalizací
nezměnily.
Nový katastrální operát včetně
nové digitální mapy je na
www.cuzk.cz.
#Ing. Zdeněk Kraus

Pozvánka
n a d o s t a v e n í č ko
V sobotu 6. února 2010 se na sokolovně v Ostopovicích koná
Plesové dostaveníčko
důchodců.
Začátek je jako obvykle v 16 hodin. Bohatá tombola, dobré občerstvení. K tanci i poslechu hraje
oblíbená hudba Melodie.
Srdečně zvou pořadatelé.

Vá n o č n í s t r o m
Již se stalo u nás v Ostopovicích
tradicí, že 1. adventní neděli se
scházíme u naší kapličky ke slavnostnímu rozžíhání vánočního
stromu. Letos to bylo už 29. 11.
2009. Po zahájení k nám promluvil
několik slov troubský farář P. Tomáš Mikula o adventu a blížících
se Vánocích. Děti ze základní školy si připravily kulturní program.
Pak již nastala ta očekávaná
chvíle, kdy paní starostka s dětmi
zavolala „Stromečku, rozsvi se!“
Poté již nastal volný program, děti
si zapalovaly prskavky, dostávaly
perníky a teplý mošt. Dospělí se
mohli zahřát u svařeného vína
a při něm si popovídat se svými
blízkými a sousedy a prožít pěkný
podvečer.
Viz foto na str. 11
#Marcela Liptáková

VÝPIS
VÝPIS USNESENÍ
USNESENÍ ZE
ZE ZZASEDÁNÍ
ASEDÁNÍ ZZASTUPITELST
ASTUPITELSTVA
VA OBCE
OBCE
2. ZASEDÁNÍ ZE DNE 7. 6. 2009
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce M. Dejlovou a L. Lebedovou
• navržený program zasedání zastupitelstva
• rozpočtové opatření č. 1/2009
• rozpočtové opatření č. 2/2009
• celoroční hospodaření obce bez výhrad
• změnu hranice katastrálního území Ostopovice
• vydání změny č. 1 a 2 ÚPO Ostopovice formou
opatření obecné povahy
• kupní smlouvu na 1/4 pozemku p.č. 845/7 o výměře 4,5 m2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice
jako kupující a Oldřichem Čížkem, bytem Chomutice 185 jako prodávajícím za dohodnutou kupní cenu
ve výši 1.000,- Kč
• kupní smlouvu na 1/4 pozemku p.č. 845/7 o výměře 4,5 m2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice
jako kupující a Vladimírem Čížkem, bytem Slezská
884, Třebechovice pod Orebem jako prodávajícím

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1576 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a Hedvikou a Stanislavem Ourodovými jako kupujícími za
dohodnutou kupní cenu ve výši 4500,- Kč
• kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1399 a 1398/1
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní Petrou Pilnou jako kupující za dohodnutou
kupní cenu ve výši 83.000,- Kč
• kupní smlouvu na pozemek p.č. 76/2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a Jarmilou a Ladislavem Ševčíkovými jako kupujícími za
dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,- Kč
Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje
• starostku vypracováním tiskové zprávy o činnosti
sdružení Pantoflíček ve věci plánované rekonstrukce
MŠ a ZŠ Ostopovice
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 9. 3., 23. 3., 6.
4., 20. 4., 4. 5., 25. 5., 1. 6. 2009

3. ZASEDÁNÍ ZE DNE 17. 9. 2009
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce M. Liptákovou a E. Badalovou
• doplněný program zasedání zastupitelstva
• odměnu člena zastupitelstva Marka Vrbky ve výši
360,- Kč měsíčně
• v souladu s ustanovením § 117 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako
členku finančního výboru M. Dejlovou
• rozpočtové opatření č. 3/2009 původně předložené
• rozpočtový výhled obce na r. 2010–2013
• směrnici č. 1/2009 obce Ostopovice ke zpracování
rozpočtu
• podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
Czech POINT
• Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1030/1 a 1030/2 v
k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako kupující a
Josefem Ruberem, Vlastou Slezákovou a Evou Novotnou jako prodávajícími za dohodnutou kupní cenu ve
výši 18 300,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem

• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Ostopovice
a E.ON Distribuce, a. s., a pověřuje starostku jejím
podpisem
• Smlouvu o smlouvě budoucí mezí obcí Ostopovice a Milanem a Martinem Dejlovými a pověřuje starostku jejím podpisem
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• složení slibu zastupitele Marka Vrbky podle § 69
odst. 3 zákona o obcích
• usnesení z jednání rady obce ze dne 15. 7., 5. 8.,
12. 8., 24. 8., 7. 9. 2009
Zastupitelstvo obce Ostopovice neschvaluje
• pozměňovací návrh M. Vrbky, že se ruší § 2341 –
Vodní díla v zemědělské krajině a snižuje se částka
v §3113 – Základní škola z 400 000,- Kč na 290 000,Kč
• prodej pozemků p.č. 816/64 o výměře 7,5 m2, 949/3
o výměře 27,98 m2 a 816/25 o výměře 27,89 m2 v k.ú.
Ostopovice a zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků

4. ZASEDÁNÍ ZE DNE 26. 10. 2009
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce M. Dejlovou a J. Kubíčka
• program zasedání zastupitelstva
• rozpočtové opatření č. 4/2009
• Zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Ostopovice
• nabídku manželů Kristiny a Andreje Bukovjano-

vých, bytem Na Rybníčku 4, 664 49 Ostopovice ze
dne 26. 10. 2009 na koupi pozemku p.č. 1582 o výměře 18 m2 v k.ú. Ostopovice a pověřuje starostku
přípravou kupní smlouvy
• podporu Brněnské výzvy
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 21. 9. a 5.
10. 2009
Zapsala Radka Švihálková

Obecní úřad – asistované místo výkonu veřejné správy
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat
podání, zažádat o datovou schránku či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINTy jsou
v současné době rozšířeny na více než 3700 obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích
České pošty, zastupitelských úřadech, kancelářích
Hospodářské komory a také v kancelářích notářů.

Středa 8.00–12.00 a 14.00–17.00 hod.
Čtvrtek 8.00–12.00 hod.
ŽÁDAT MŮŽETE O:
• Výpis z Katastru nemovitostí.
• Výpis z Obchodního rejstříku.
• Výpis z Živnostenského rejstříku.
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Výpis z bodového hodnocení řidiče.
• Autorizovanou konverzi dokumentů.
• Datové schránky.

Na našem Obecním úřadě v Ostopovicích můžete
využít těchto služeb v úředních hodinách:
Pondělí 8.00–12.00 a 14.00–18.00 hod.
Úterý
8.00–12.00 hod.

U výpisů z KN, OR, ŽR a BHŘ první strana je zpoplatněna – 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč. Za výpis
z RT je správní poplatek 50,- Kč.
#Radka Švihálková

Advent – vánoční strom

29. 11. 2009

inzerce

V ys l ou ž i lé elek t r o s p o t ř ebi č e !
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče
se dá ještě ledacos využít – šroubek, klička, motor,
kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat
obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout
všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby
neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je
kadmium, rtu, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo
azbest. V chladničkách se nacházejí také freony –
a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů
také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud
dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladicí mřížky, uniká nejen olej, ale
právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje
vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozonová vrstva a na
Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje
a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka,
která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před
korozí – především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale
také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit
chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také
patří mezi karcinogenní látky.
Rtu je jediným kapalným kovem – je velmi toxická.
Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení
a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti
dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům
šestimocného chromu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.

Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena
z malých vláken, která se při vdechování zabodávají do plic, a postupně může vyvolat rakovinu plic
nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest
můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům,
aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně jejich použití tam, kde jsou
nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí,
že jednou použije, nebo o čem je přesvědčen, že
se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své
okolí zdravotnímu riziku.

Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že
ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty
nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy
jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté
promítá do poplatků za odpady nejen dotyčnému,
ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní
spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!

Z O Č S CH

soutěžní v ýstava
Jako každým rokem byla i letos
třetí víkend v září (19.–20.9.2009)
uspořádána v Ostopovicích tradiční výstava zvířat. Vystaveni byli
králíci, holubi, drůbež vodní, hrabavá velká i zakrslá, exotické ptactvo, morčata a drobní hlodavci.
Pro informaci nám dovolte uvést
několik čísel: bylo vystaveno celkem 282 kusů králíků 48 plemen
a barevných rázů, 12 kusů vodní
drůbeže 6 plemen, 11 kusů velké
hrabavé drůbeže v 16 plemenech,
136 kusů zakrslé drůbeže ve 20
plemenech. Mezi drůbeží byly také krůty, perličky a tři druhy bažantů. Tato zvířata byla umístěna
v 87 voliérách. Holubi byli vystaveni ve 30 voliérách a 57 klecích,
celkem zde bylo 207 holubů 30
plemen a barevných rázů. Exotů bylo vystaveno 140 kusů, od
malých zebřiček až po papoušky královské, a také zde bylo 24
kusů ušlechtilých morčat, poprvé
zde byli i potkani a fretky. Celkem
bylo vystaveno 918 kusů zvířat,
která dodalo 88 vystavovatelů.
Zvířatům bylo uděleno celkem
36 čestných cen, 3 poháry byly
určeny pro nejlepší vystavovatele
jednotlivých zvířat naší základní
organizace. Nejlepším vystavovatelem byl vyhodnocen přítel Petr
Machálek a byl oceněn pohárem,
který věnovala Obec Ostopovice
a předala mu ho paní starostka.
Za toto jí upřímně děkujeme.
ZO Ostopovice má družbu s organizacemi Ořechov, Ivančice a Říčany.
V rámci této družby jsou pořádány
soutěžní výstavy pro zlepšení kvality zvířat. Každý rok v jiné organizaci jsou zvířata při soutěžní výstavě
hodnocena a oceněna putovními
poháry, které po čtyřech letech
zůstanou nejlepší organizaci. Naše výstava byla z tohoto čtyřletého
cyklu poslední a celkové hodnocení bylo následující: 1. ZO Ořechov,
2. ZO Ostopovice, 3. ZO Ivančice,
4. ZO Říčany.
Letošní výstava se opravdu vydařila. Bylo krásné počasí a přišlo 821
platících návštěvníků. Když připočítáme hosty s čestnými vstupenkami a mládež do 15 roků, která
má vstup zdarma, tak výstavu
shlédlo kolem 1500 návštěvníků.
Je to určitě nejnavštěvovanější akce v naší obci a nejnavštěvovanější chovatelská akce na Brněnsku.
Za to, že tuto výstavu můžeme
uspořádat, musíme poděkovat
Obci Ostopovice za propůjčení
pozemku i ostatní pomoc a především všem našim členům a příznivcům, kteří nám pomohli s přípravou výstavy a úklidem.
#Václav Duda
za ZO ČSCH Ostopovice
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Rekapitulace a rozloučení
4

pokračování ze str. 3
která za vším tímto stojí, dojde úspěchu a v
příštím roce se podaří realizovat 1. etapu rekonstrukce. Měli bychom pak velmi úspornou
a „zdravou“ školu a školku, která nemá široko
daleko konkurenci.
2. Dětské hřiště
Bylo opraveno a natřeno dětské hřiště Na
Rybníčku, dále bylo dokončeno jeho oplocení
a pořízen provozní řád. Investorovi bytových
domů byla uložena náhradní výsadba dřevin
a v okolí hřiště vysadil krásné platany. V parku
na ul. Osvobození byly umístěny krásné akustické herní prvky z akátových kmenů.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Byla rozšířena (papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo) a opravena stávající sběrná hnízda, nově vzniklo sběrné hnízdo na
Padělcích a u sběrného dvora. Byla výrazně
navýšena frekvence svozu tříděného odpadu.
Současně nám mnohonásobně vzrostla výtěžnost třídění a patříme k nejlépe třídícím obcím.
Rozšířili jsme tříděné komodity – hliník, veškerý elektroodpad, baterie, zářivky. Ve spolupráci s Hnutím Duha byla zpracována Koncepce
odpadového hospodářství obce Ostopovice,
která počítá s motivační platbou za odpady,
pytlovým svozem tříděného odpadu a zřízením
obecního kompostiště atd. Tato opatření jsou
reflektována ve zpracované projektové dokumentaci nového sběrného dvora, který bude
v lokalitě za tratí, a projektu svozu a separace
odpadů. Na obě akce jsou opět podány žá-

dosti o dotaci. Zřízení obecního kompostiště
konečně umožní zákaz nešastného a velmi
obtěžujícího pálení zahradního odpadu.
Za tři roky ve funkci jsem podala řadu žádostí o dotaci a s většinou jsem uspěla. Celkem
jsme získali cca 6 milionů korun na různé projekty. Zdrojem dotací byly jak EU fondy, tak
ministerstva, kraj i nadace. V současné době
jsou podány další tři žádosti o dotace na částku v celkové výši cca 15 milionů Kč.
Myslím, že řada věcí se povedla, i když vždy
je možné něco zlepšit či udělat jinak a lépe.
Funkce starosty/ky je velmi nevděčná. Osobně rozhodně nepožaduji žádnou přehnanou
úctu k funkci, spíše naopak, ale to, že vám
spoluobčané neodpoví ani na pozdrav, telefonují ve dne, v noci, o víkendech a svátcích,
jsou hrubí a vulgární, nepovažuji za správné.
Vše, včetně nemožného, se musí udělat hned
te . Když se něco podaří, ti, kterých se to týká, ani nepoděkují. Přitom starosta/ka na malé obci dělá opravdu vše včetně, např. odchytu psů, které pak mám i u sebe doma, protože
na Brně – venkově není útulek.
Nezapomenu na rodinu, které se ztratil pes,
aniž si toho všimla. Mně ho dovedly dvě dívenky v sobotu, moje dcerka měla oslavu narozenin a já místo toho pátrala po majiteli. Když
jsem ho našla po řadě telefonátů a za pomoci
souseda, sdělil mi, že malují, abych si ho u sebe nechala, že přijde později. Když jsem toto
odmítla, přijel sice za chvíli, ale popadl psa
a bez poděkování odjel. Historky o hledání

Střípky z výstavy
Přinášíme opět několik výňatků z materiálů připravených pro výstavu o historii a současnosti
obce, která se konala 8. a 9. září 2007 u příležitosti oslav 770. výročí první historické zmínky
o obci Ostopovice.
Z historie víme, že až do roku 1932 byly honitby pronajímány přespolním zájemcům, kteří
si je mohli zaplatit. V Ostopovicích honební
právo a odstřel prováděl továrník Bartošek,
kterému funkci hajného vykonával místní občan Jan Dvořáček. Po roce 1932 byla poprvé
umožněna myslivost místním občanům, a tím
byl vlastně dán základ pro vznik lidové myslivosti.
V roce 1936 byla honitba v Ostopovicích pronajímána od p. Václava Dudy st. – na období
od 1. 1. 1937 do 31. 12. 1942 za roční nájemné
2.505 korun. Počátkem roku 1943 na doporučení Ing. Fritze Bendla – německého občana, který zde řídil stavbu říšské dálnice, byly
honební lístky a pušky mnoha ostopovickým
občanům odebrány. Až do roku 1945 si také
osvojil honitbu.
V roce 1945 při bombardování Brna byla úplně
zničena první myslivecká chata u Tří bříz, kterou si myslivci postavili po zrušení koupaliště
v Šelši z materiálu rozmontovaných šaten.
V roce 1948 vzniká Myslivecké sdružení, které
má 14 členů a výměru honitby 380 ha. V roce 1951 se začala stavět nová chata. Veškerý
materiál navozili koňskými potahy členové
myslivecké společnosti – rolníci Fr. Sojka, V.
Duda st., St. Polcar, Fr. Konečný. Hlavním or-

mrtvoly a krmení opuštěného psa v chatařské
oblasti, kde jsem lezla přes ploty s ostnatými
dráty, jsou už mezi mými blízkými legendární.
Nebo nechtěně vyslechnutý rozhovor dvou
paní, které seděly přede mnou v autobuse.
Dozvěděla jsem se, jak „si to paní se mnou vyříkala a že mi to nandala“, a vyslechla jsem si
spoustu dalších peprných a velmi vulgárních
slov na moji adresu od paní, která za mnou samozřejmě nikdy nebyla. Při vystupování jsem
ji oslovila a nabídla jí schůzku k řešení jejího
problému. Paní zařvala, že mě nezná, a rychle
utekla. Podobných případů a historek s občany
obce jsou desítky a moc elánu k práci nepřidají.
Přestože nejsem rodačka, velmi ctím odkaz
předešlých generací a dílo předchůdců, na
které jsem se snažila navázat. Máme z čeho
vycházet, v čem pokračovat a na co být hrdí.
Myslím, že člověk bez vazby na místo, kde žije
a vychovává své děti, je ochuzen o podstatný
rozměr života. A na místě samém se taková
lhostejnost také projeví.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat kolegyním i kolegům z obecního úřadu, zastupitelstva i všem dalším, se kterými jsem spolupracovala a mohla se spolehnout na jejich
pomoc. Z veřejného života neodcházím zcela, dále budu pro obec pracovat jako členka
obecního zastupitelstva. Novému vedení obce přeji mnoho úspěchů, trpělivosti a dovednost někdy pochopit nepochopitelné.
#Zuzana Benešová

Honitba v Ostopovicích

ganizátorem stavby byl Josef Jelínek. První
myslivecký karneval se zde konal po žních
v roce 1952.

V roce 1958 se slučují myslivecké organizace
Nebovidy a Ostopovice. Nová honitba má 600
ha a 24 členů. Takto je to s některými změnami v mezidobí doposud.
Předsedové mysliveckého sdružení od let
minulých až po současnost:
Sojka František, Čížek Alois, Konečný František, Bartoněk Alois, Šastný Tomáš, Čížek
Alois, Šastný Tomáš, Konečný Josef, Kos
Stanislav, Bládek František, Polcar Vít, Svoboda Leoš.
Myslivecké sdružení BOBRAVA si pronajímá

honitbu od honebního společenstva Bobrava Nebovidy-Ostopovice. Rozloha pronajaté plochy činí 583 ha. Počet členů MS je 22,
z každé obce asi 50 %. Držitel honitby je ze
zákona povinen zajišovat v honitbě chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným
stavem zvěře. Neoddělitelnou součástí je přikrmování zvěře, zejména v zimních měsících,
v době, kdy zvěř strádá. Uživatel honitby je

mimo jiné povinen pro každých započatých
500 ha ustanovit jednu mysliveckou stráž.
Úkolem myslivecké stráže je plnit povinnosti
při výkonu ochrany myslivosti.
#zpracovala Věra Janáková

František Kratochvíl
Jedním z ostopovických občanů vězněných
v 50. letech z politických důvodů byl František
Kratochvíl. V roce 1991 zachytil dobu svého
věznění v rukopisné brožurce „Vzpomínky vězně č. AO 18001“, kterou doplnil i kopiemi soudních dokumentů dokládajících proces jeho
rehabilitace, kopiemi dopisů rodině a dalších
dokumentů. Právě z této brožury jsem čerpala
informace obsažené v tomto článku.
Na úvod bych ráda uvedla slova dedikace,
kterou pan Kratochvíl roku 1992 vepsal na
obálku své vzpomínkové knihy:
„Věnuji to s tím, aby nebylo nikdy zapomenuto na
ty, kteří za čtyřicet roků bezpráví a násilí položili
svoje životy za pravdu, svobodu a spravedlnost.
A to jak doma, tak i za hranicemi své vlasti.“
František Kratochvíl se narodil v Ostopovicích
jako jediné dítě Františka a Marie Kratochvílových. Jeho výchova byla hodně citová. Byla
založena na římsko-katolickém náboženském
smýšlení a vedena úctou k idejím prezidenta
osvoboditele T. G. Masaryka a prezidenta E.
Beneše.
V roce 1948 chtěl vstoupit do národně socialistické mládeže, avšak kvůli únorovému puči
už tento krok neuskutečnil. František Kratochvíl se vyučil stolařem a v listopadu 1952 nastoupil vojenskou prezenční službu u ženistů
v Bratislavě. Loučení s rodinou a hlavně s maminkou bylo těžké, to však ještě nevěděl, že
se s domovem loučí na víc než dva roky vojny.
Poměry na vojně byly zdrcující – byl zde hlad,
nedostatečné svršky a obutí a tím nejhorším
bylo politické školení večer co večer.
Již 6. března 1953, v předvečer narozenin T.
G. Masaryka, byl František Kratochvíl za banální záležitost zatčen a uvězněn Bratislavě
a pak v Trenčíně. Vyšetřovací vazba trvala 8
měsíců, z toho první 2 měsíce strávil na samotce. Dvakrát týdně byl vyslýchán od večera
do rána – bez spánku. Vyslýchající referent se
snažil vynutit přiznání vyhrožováním, že bude
ve vazbě, dokud se nepřizná, že bude odsouzen až na 20 let a že jeho nejbližší také skončí ve vězení. Tento psychický nátlak byl pro
něho horší než mučení. Ve svých pamětech
píše: „Ke konci druhého měsíce vyšetřování
jsem měl již strašné deprese a přestával si
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věřit, zda to vůbec vydržím.“ Svůj pobyt v samovazbě líčí takto: „V cele byla taková zima,
že z ní mám revmatismus do dneška. Okno
se i při mírném vánku pohybovalo, takže jsem
cítil každý průvan. Musel jsem ležet s hlavou
pod oknem, takže na mne trvale táhlo. Ruce
jsem musel mít položeny na dece. Za ty dva
měsíce se jen jedenkráte topilo. Proto mně
otékaly prsty na nohou a na rukou. ... Při
nepatrném usnutí před večerkou následoval
okamžitě trest od vyšetřujícího referenta, a to
vysvléknutí do půli těla a stání takto v pozoru
jednu až dvě hodiny podle nálady vyšetřujícího referenta a potom mytí studenou vodou.“
Dne 29. 10. 1953 byl Vyšším vojenským soudem v Trenčíně uznán vinným trestným činem vyzvědačství podle § 86 odst. 1 zákona
č. 86/50 Sb., protože „v době od 14. 2. do 6.
3. 1953 v Bratislavě odcizil z kanceláře velitelství listiny, dále zhotovil nákres důležitého
vojenského objektu a protipožárního zařízení
útvaru, který zamýšlel odevzdat cizí výzvědné službě.“ Byl odsouzen na 6 let vězení, ke
ztrátě čestných občanských práv na 4 roky,
propadnutí majetku a úhradě výdajů na trestní řízení. Odvolání bylo zamítnuto. Z Trenčína
putoval na ústřední tábor Ostrov u Karlových
Varů a odtud byl odtransportován do tábora
„Svatopluk“ na Jáchymovsku. Odtud byl roku
1955 přesunut do tábora „Mariánská“. Žádné
žádosti o milost nebylo vyhověno, takže v jáchymovských uranových dolech byl více než 4
roky. V tomto zařízení byly skutečně nelidské
podmínky a chování některých bachařů bylo
až sadistické.
Teprve roku 1958 byl podmíněně propuštěn se
zkušební dobou 5 let. Po vypršení vedlejšího
trestu ztráty čestných občanských práv (začal běžet od data podmínečného propuštění,
tedy 22. 1. 1958 do 22. 1. 1962) a zkušební
lhůty 5 let (22. 1. 1958 do 22. 1. 1963) měl
dosluhovat 20 měsíců vojenské služby v Bratislavě u ženistů. Po lékařských vyšetřeních
však byl uznán neschopen prezenční služby,
tj. dostal tzv. modrou knížku. Po návratu z Jáchymova se ucházel o zaměstnání tesaře na
brněnském výstavišti, avšak když se na kádrovém oddělení dozvěděli, odkud přichází,

jeho přijetí okamžitě odmítli. Našel si pak
místo ve Včelařském a stolařském družstvu
v Ostopovicích, později pracoval jako údržbář
v podniku Drobné zboží Jihlava a v Institutu pro
další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
v Brně, odkud v roce 1992 odešel do důchodu. V roce 1969 podal žádost o zrušení odsuzujícího rozsudku z roku 1953. Vyšší vojenský soud v Trenčíně dne 14. července 1970
rozsudek ze dne 29. 10. 1953 zrušil v celém
rozsahu. Přezkoumáním věci bylo zjištěno, že
návrh obžalovaného na zrušení rozsudku je
odůvodněný. Obžalovaný se sice dopustil žalovaného skutku, pro který byl uznán vinným,
ale neexistoval dostatek důkazů k tomu, aby
bylo možné žalovaný skutek kvalifikovat jako
trestný čin vyzvědačství. Nebyl předložen
důkaz, že šlo o předmět státního tajemství,
a podle novějších posudků nebyly uvedené
skutečnosti a materiály předmětem státního
tajemství, ale pouze předmětem služebního
tajemství. Stíhání pro trestný čin ohrožení
hospodářského a služebního tajemství bylo
zastaveno na základě amnestie prezidenta
republiky. V návrhu na přezkoumání odsuzujícího rozsudku Vyššího vojenského soudu
v Trenčíně František Kratochvíl vysvětluje, že:
„Za vinu mně kladený trestný čin vyzvědačství jsem nikdy nespáchal. ... Nikdy jsem
neměl v úmyslu vstoupit do spojení s nějakým agentem.“ „Tři běžné rozkazy a zkažený
koncept výkazu příjmu několika důstojníků,
které jsem vzal v kanceláři ze stolu a z koše,
neobsahovaly vůbec žádná státní tajemství.
Nákres jsem zhotovil tak, že jsem jej během
noční služby obkreslil z plánků pověšených
jak na strážnici muničního skladu, tak u dozorčího setniny, z čehož vyplývá, že se rovněž
nejednalo vůbec o žádné státní tajemství.“
Po roce 1989 požádal František Kratochvíl o obnovení trestního stíhání, na jehož základě Vyšší
vojenský soud v Trenčíně dospěl k osvobozujícímu rozsudku, protože shledal, že skutek, kterého se dopustil, není trestným činem.
V 90. letech byl František Kratochvíl členem
Masarykovy společnosti a Konfederace politických vězňů.
#L. Dobrovodská

Házenkářský podzim
Házenkářský podzim
Mladší žáci jsou na nejlepší cestě k obhajobě
krajského zlata. V prvním domácím turnaji sice podlehli podle všeho jedinému konkurentovi v boji o titul oblastního mistra, Drakenu
Brno. Ve zbývajících dvou měřeních sil jej
však přehráli, a tak před jarní částí soutěže
vévodí její tabulce se čtyřbodovým náskokem
před rivaly z brněnské Masarykovy čtvrti.
Dorostenci nabírají hráčské zkušenosti hned
na dvou polích. Jednak v soutěži své věkové
kategorie, jednak po doplnění zkušenějšími
hráči také pod hlavičkou „B“ družstva v krajském přeboru mužů. Podzimní část juniorské
soutěže nasvědčuje letní cestě na celorepublikový turnaj. Z 6 zápasů vytěžili plný bodový
zisk a skóre 160:95.
Medailové pozice v kraji okupuje také „béčko
mužů“, s 8 body ze 7 zápasů mu v polovině

soutěže patří druhá příčka. Neutěšeně se tak
ve světle ostatních týmů oddílu jeví působení
„A“ družstva mužů v II. lize. Počátek této vyrovnané soutěže nám přinesl pravidelné střídání
vítězství a porážek a pobyt v té lepší polovině
tabulky. Toto „železné“ pravidlo se pak zlomilo v závěrečné trojici zápasů podzimu před
domácím publikem. Také díky této sérii proher
tak letošek kopíruje situaci z ročníku loňského, Ostopovice zaujímají s 8 body až 9. pozici.
Hodnocení zápasů stejně jako přehled všech
utkání, tabulky i další informace nabízejí internetové stránky oddílu národní házené. Najdete je na adrese www.tjsokolostopovice.cz.

dělala rozsáhlou rekonstrukci. Vedle nové
výmalby, instalace dřevěného obložení stěn
a dalších prací bylo nejmarkantnějším a také
nejnáročnějším prvkem obnovy sálu položení nové podlahy. Ta stará byla do základů stržena a její místo zaujala moderní konstrukce
s parketami. Kvalitu změn můžete posoudit
například na tradičním zimním turnaji neregistrovaných hráčů ve stolním tenise nebo
při některé z kulturních akcí, které sokolovna
pravidelně hostí.
Nejen za pomoc při obnově areálu sokolovny,
ale také za podporu činnosti v průběhu celého
roku chce alespoň takto TJ Sokol Ostopovice
poděkovat obci a dalším příznivcům a dobrodincům.

Tělocvična v novém
S prvními dny posledního měsíce roku začala jednotlivým oddílům sloužit omlazená tě- Těšíme se na shledanou na sokolovně.
#Pavel Chaloupka
locvična sokolovny. V průběhu podzimu pro-
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Školní rok trvá necelé 4 měsíce a my máme za
sebou mnoho písemek, zkoušení, ale hlavně
zážitků a nových vědomostí.
Chceme vám v následujících řádcích ukázat,
jak se nám ve školce a ve škole daří. Mnoho
akcí je důkazem, že škola už dávno není uzavřenou budovou, kam žáci ráno chodí a po
vyučování odchází. Snažíme se o co nejširší
spolupráci se všemi, kteří mají zájem. Mnohé
akce jsou pro širokou veřejnost. V dětech tak
vytváříme pocit občanského cítění a hrdost
na vlastní identitu a soudržnost v rámci nejen
Ostopovic. Důraz klademe na prožitkové a činnostní učení. K tomuto používáme mnohé pomůcky, naši krásnou zahradu, ale i rozmanité
široké okolí naší školy a obce.
MIKULÁŠSKÝ TÝDEN VE ŠKOLCE
Každý rok v adventním čase navštěvuje děti
ve školce svatý Mikuláš s andělem a košem
plným bohaté nadílky. Přišel i letos, ale jeho
překvapení bylo veliké. Přivítala ho spousta
andílků a čertíků. Celá mateřská škola se totiž
na týden proměnila v nebe a peklo. Malí čertíci pekelně rejdili a andílci vesele tančili. Všichni zpívali, hráli čertovské hry, plnili úkoly, které
jim připravovaly čertice (učitelky). O nebeské
jídlo se postaraly „andělské“ kuchařky.
Díky celotýdenním hrám a dokonalým převlekům proběhlo nadělování bez jediné slzičky
a Mikuláš s andělem (dvě šikovné maminky)
slíbili, že přijdou za rok zase.
Za MŠ Ivana Bláhová

CO UŽ MÁME ZA SEBOU
Jako každý rok i letos se kromě klasického vyučování ve třídě setkáváme na různých akcích
a projektových vyučováních, které nás učí,
vzdělávají. Děti tyto aktivity přijímají s nadšením a vděkem. Prožívají je totiž s pocitem, že
když zrovna nesedí ve své lavici, tak se vlastně moc neučí. Opak je ale pravdou. Činnostní
a projektová forma výuky zanechává v dětech
trvalé znalosti a dovednosti, a i kdybyste je o
půlnoci po Bramboriádě vzbudili a zeptali se,
kdo k nám první přivezl brambory, bez zaváhání odpoví, že Kryštof Kolumbus.
Některými aktivitami navazujeme na předchozí roky existence naší školy, některé jsou ale
úplnými novinkami.
JÁ A MŮJ SVĚT
Projekt do předmětu prvouky pro žáky 3. ročníku. V těchto 2 dnech jsme hodiny prvouky
a pracovního vyučování strávili v nejbližším
okolí školy, přírodě, ulicích a klubovně MC.
Pozorovali jsme, zapisovali, zakreslovali,
nalepovali, hledali v herbářích a učebnicích
listnáče, jehličnany, plody, dopravní značky,
význačné ostopovské budovy a oblíbená jídla
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naší školní jídelny.
VÝLET NA PÁLAVU – VLASTIVĚDNÉ POZNÁVÁNÍ PÁLAVSKÝCH VRCHŮ.
Než jsme vyrazili za pálavským dobrodružstvím,
žáci 4. a 5. ročníku se naučili mnohé o této zajímavé a na historii bohaté jihomoravské oblasti
a v průběhu putování se s námi o vše, co se
dozvěděli, rádi podělili.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Dušičkovo – Halloweensko – Martinská slavnost proběhla v polovině podzimních prázdnin
ve spolupráci s MC a paní učitelkou Lebedovou. Od té doby mimo jiné víme, kdo je Jack´o
Lantern, proč jíme na sv. Martina husu a co
anglicky znamená „Black fat spider“. A aby
z našeho duchaření měli něco i ti, kteří s námi

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ BŘETISLAVA VOJKŮVKY
Hudebně – zábavný program bývalého sólisty
brněnské opery, zaměřeného na poslech hudby a vnímání textu. Tohoto programu jsme se
zúčastnili s mladšími kamarády v naší mateřské škole.
BUBNUJEME NA POPLACH
Tento den jsme se zapojili do celokrajské akce
na podporu ochrany životního prostředí.
V určený čas jsme se shromáždili ve třídě a na
hudbu Mexico od skupiny Kabát jsme bubnovali prázdnými PET lahvemi.

nebyli, nechali jsme jim tajný vzkaz u lesních
skřítků v parku u kaple, kteří toto území střežili
až do příchodu adventu.
LIPKA – LETEM SVĚTEM
V rámci ekologické výchovy, která je průřezovým tématem vzdělávání v naší škole, jsme se
s dětmi 3.–5. ročníku vydali do školícího centra v Brně na výukový program. Letem jsme
v Lipce prolétli nad celým světem a udělali 2
delší mezipřistání. V Chille totiž vrcholila sběračská sezóna kakaových bobů a v Etiopii potřebovali pomoci s výrobou hudebních nástrojů. My jsme ani na chvíli nezaváhali a ochotně
přiložili ruku k dílu.
17. LISTOPAD
Dvacetileté výročí pádu totality v naší zemi
nás také nenechalo chladnými. Žáci 4. a 5.
ročníku se na něj pečlivě připravovali několik týdnů. My ostatní jsme se od nich o historii 17. 11. dozvěděli v krásném a poučném
pásmu, které předvedli nejdříve nám ve škole
a následně i ostatním občanům Ostopovic při
slavnostním odhalení Památníku obětem komunismu.
DRAKIÁDA
Na Drakiádu jsme se těšili už od října. V naplánovaný termín vydatně pršelo a my jsme se
krásného slunečného dne dočkali až ke konci
listopadu. Kdo si počká, ten se dočká, říkali
jsme si, a to čekání se opravdu vyplatilo. I letošní Drakiáda se prostě vydařila.
ADVENT – 29. 11.
V podvečer 1. adventní – železné – neděle jsme vánočními písničkami a básničkami
potěšili své rodiče, prarodiče a kamarády při
slavnostním rozsvícení ostopovského vánočního stromečku před místní kapličkou. Oni za
odměnu potěšili nás „Bílými Vánocemi“ a my
si přejeme, aby nebyly „bílé“ pouze v písničce.

Do celé akce se zapojilo více než 50 škol s více
než 6 000 dětmi z jižní Moravy.
Akce měla nejen potěšit, ale i ukázat na množství odpadků a bubnováním alarmovat – bít na
poplach.
BRAMBORIÁDA
„Fouká vítr od hory, pečeme si brambory.............
Začali jsme hromadně zpívat krásnou písničkou o bramborách. Poté jsme se rozprchli každý do svého bramborového království a tvořili
z brambor dobrůtky, postavičky, příšerky, razítka.... Nejstarší z nás si pečlivě nastudovali
informace o rostlině zvané lilek brambor a dosažené vědomosti předali ostatním.

Z N A Š Í Š K O LY
NÁVŠTĚVA SV. MIKULÁŠE – 3. 12.
Ani na nás nezapomněl, i nás přišel obdarovat. A nejen sladkostmi a dárečky, ale i zajímavým povídáním o sobě, své legendě, historii, původu a mikulášských pranostikách.
A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ DO KONCE KALENDÁŘNÍHO ROKU?
15. 12. se chystáme do Mateřského centra
na Vánoční kouzlení. Budeme si zde povídat o právě probíhajícím adventním období,
o zapomenutých svátcích, o slavení Vánoc
v minulosti a přítomnosti. Zazpíváme si koledy a vyvěštíme budoucnost z rozkrájených
jablíček, rozlousknutých oříšků a plavajících
skořápek. 21. 12. se vydáme do kina a 22. 12.
procvičíme fantazii a prstíky při adventních
dílnách, na které vás všechny co nejsrdečněji zveme.
O akcích naší školní družiny vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.
#Za pedagogy školy Petra Turečková
O ČEM SE MLUVÍ
Od začátku školního roku vznikají aktivity, které v mnohém navazují na zaběhlé tradice, ale
i akce a zvyklosti, které jsou nové.
Spolupráce – hlavní prioritou je užší provázanost mezi MŠ a ZŠ, která je logická a prospěšná nejen pro žáky, a spolupráce mezi žáky,
učiteli, rodiči a veřejností. Dále se snažíme
více a pravidelně informovat rodiče i veřejnost
formou nástěnek, propagačních materiálů, internetu a jiných možností.
Personál – díky navýšení počtu žáků nastoupí od 1. ledna 2010 nová paní učitelka. Dojde
tak ke slibovanému oddělení výuky hlavních
předmětů v 1. a 2. ročníku a oddělenému vyučování cizích jazyků v jednotlivých ročnících.
Tato změna je velkým přínosem. Navíc ve třetí
třídě pracuje asistentka pedagoga, která zde
pracuje díky schválení dotace Jihomoravským krajem.
Rekonstrukce školy – dlouho očekávaná akce, která je v tuto chvíli opravdu reálná. Od

dubna 2010 proběhne rekonstrukce školky
a školy, která je nutná již několik desítek
let a je nepochybně nezbytná. V průběhu
této první etapy bude přebudována budova
školky. V přízemí celého objektu bude MŠ –
2 velké učebny, spací místnost, prostor pro
kroužky i pro veřejnost se zázemím. V prvním
patře bude ZŠ – počítá se se čtyřmi třídami,
multimediální učebnou, sborovnou, ředitelnou
a zázemím. Budova jídelny a školy zůstane i
nadále v provozu. Dle finančních možností
bude následovat 2. etapa – výstavba jídelny,
kuchyně a tělocvičny místo dnešního dvora
a budovy školy.
V PRŮBĚHU REKONSTRUKCE (DUBEN –
LISTOPAD 2010) BUDOU ZMĚNY V ORGANIZACI VÝUKY:
Základní škola
Děti ze ZŠ budou pravidelně odjíždět na výuku do školy ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci
(vzdálenost cca 3 km). Odvoz bude organizován soukromým autobusem, který bude
každé ráno přistaven ke škole. Ve škole na ZŠ
Svážná si bude naše škola pronajímat učebny, kabinety a soc. zázemí – budeme mít vyhrazeno celé jedno patro pro naši školu. Budeme se stravovat v místní školní jídelně. Žáci,
kteří skončí po 4. hodině, půjdou po obědě do
družiny, po skončení 5. hodiny v 12.35 se nají zbytek žáků a v 13.00 odjedeme společně
zpět ke škole do Ostopovic, kde bude probíhat v jídelně družina.
Mateřská škola
Žáci MŠ se přemístí do budovy nynější ZŠ.
Prostory budou upraveny dle nařízení Krajské
hygienické stanice.
Stravování MŠ
Svačinky budou připravovány ve školce našimi kuchařkami. Obědy budou dováženy ze
ZŠ Svážná.
O všech připravovaných změnách budeme
žáky, rodiče i veřejnost pravidelně informovat. Je zřejmé, že tato omezení jsou nutností
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a s ohledem na vybudování nového objektu
školky a školy minimální.
Pracovníci školy přejí všem svátečné prožití
vánočních dní. Těšíme se na další setkávání
v novém roce při akcích nejen u nás ve škole.
#Petr Juráček, ředitel školy
 P O Z V Á N K A
VÁNOČNÍ DÍLNY
Poj te s námi zpomalit vánoční shon a vyrobit
si vlastnoruční dáreček či dekoraci v našich
školních vánočních dílnách.
22. 12. 2009 od 8.00–11.40
ZŠ Ostopovice
Všem, se kterými se nesetkáme, přejeme
krásné a klidné prožití svátků Vánoc a hodně
zdraví a spokojenosti v roce 2010. Vaši žáci
a učitelé MŠ a ZŠ Ostopovice
UKÁZKA VÝCHOVY V MŠ A ZŠ
Dívej, co už dokážu – ukázková hodina přípravy dětí předškolního věku na školní docházku.
7. 1. 2010 v 16.00
MŠ Ostopovice
Přednáší: paní učitelky Iva Bláhová a Hana
Polášková (MŠ – Žabičky)
ŠKOLA HROU – prezentace metod a pomůcek školního vzdělávacího programu „Tvořivá
škola“ v 1.–3. ročníku ZŠ, součástí setkání bude volná diskuse s ředitelem školy
7. 1. 2010 v 16.30 ( navazuje na ukázku v MŠ)
Učebna 1. ročníku ZŠ Ostopovice
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové, zveme vás k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2010
– 2011, který se koná v úterý 19. ledna 2010
od 15.00 do 18.30.
K zápisu je nezbytné dostavit se s dítětem
osobně. S sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte, Váš občanský průkaz, případně
jiné doklady dle Vašeho uvážení.

Novinky z dálnice
Povedený festival Husa na dálnici i kladné ohlasy na něj nám dodaly energii pro další práci na
kulturním oživení jedinečné krajiny v okolí obce
a není proto divu, že jsme se s vervou pustili do
příprav příštích akcí i úprav samotných prostor
na staré dálnici. Hlavními podzimními cíli bylo
dokončení přírodního divadla u druhého mostu
a odstranění skládek na dálnici.
Během podzimních měsíců jsme dokončili ve
spolupráci se studiem Transat Architekti podrobný projekt na úpravu prostor u druhého
mostu. Ten spočívá především ve vyrovnání
teras ve svazích a dalších drobných terénních
úpravách, které povedou k lepšímu využití prostoru zejména při konání divadelních či jiných
představení. Byly zahájeny i samotné zemní
práce. Ty sice přerušilo nepříznivé počasí, ale
doufáme, že vše ještě letos dokončíme.
Neméně důležité bylo odstranění letité skládky,
s jejíž likvidací jsme začali už na brigádě na jaře minulého roku. Tehdy jsme naložili a odvezli
dva kontejnery odpadu, ale ani to nestačilo.
Ukázalo se, že k úplnému vyčištění bude tře-

ba použít těžké mechanizace. Tu jsme si mohli
dovolit až v letošním roce díky podpoře Nada-

ce Partnerství. Ze skládky se nakonec odvezlo
ještě dalších čtyřicet tun odpadu, jehož bezplatnou dopravu a ukládku na legální skládce
v Žabčicích zajistila firma ASA. Celý prostor
te bude třeba ještě dočistit a pak už jen zbývá

usadit lavičku a odpadkový koš. Snad není příliš troufalé doufat, že to bude dostatečný signál
pro všechny, kteří by si tento kout jinak i nadále
mohli plést se skládkou. Další lavičky i odpadkové koše se chystáme zakoupit i do prostor
přírodního divadla.
Na celé ploše dálnice plánujeme také vytvoření naučné stezky, která by návštěvníky
seznámila s historií tohoto místa i jeho jedinečnou přírodou. Na řadu by měly přijít i další
drobnější skládky. Pro uskutečnění těchto záměrů zbývá jen jediné – zajistit finanční prostředky. Ale „děláme“ i na tom.
Sluší se každopádně na tomto místě poděkovat Vám všem, kteří se svou dobrovolnou prací na zvelebování naší dálnice podílíte. Moc
děkujeme! A díky patří i všem ostatním, kteří
činnost našeho sdružení (nejen finančně) podpořili: Nadace Partnerství, Obec Ostopovice,
akciová společnost ASA nebo vlastník pozemků pod dálnicí, Ředitelství silnic a dálnic.
#Jan Symon,
občanské sdružení Nad Šelší
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17. listopadu 2009 jsme už podvacáté oslavili cha Hejtmánka. Její zajímavostí je, že ač se
výročí znovunabytí svobody. Jsou to skuteč- na první i druhý pohled jeví jako bronzová, ve
ně už dvě desítky let, co můžeme žít o své skutečnosti se jedná o tvrzenou pryskyřici
vůli a bez dohledu jedné strany, projevovat
bez obav a svobodně svoje názory, cestovat,
sdružovat se či podnikat. Byla to však také
příležitost podívat se ještě dále do minulosti,
kdy se komunistická totalita nelítostně zapsala do životů mnoha jednotlivců, celých rodin

v obci, které se v tomto období odehrály, se
bude zabývat také nový seriál na stránkách
Ostopovického zpravodaje. Už v tomto čísle
jej otevře text věnovaný osudům Františka
Kratochvíla, který strávil v komunistických
věznicích neprávem přes čtyři roky života. Je
dobré mít tyto příběhy na paměti i při diskusích o dnešních poměrech. Občas při nich zazní, že takto jsme si tu svobodu nepředstavo-

a dokonce i krajiny v okolí obce. Zastupitelstvo se proto shodlo, že významné výročí je
i dobrou příležitostí k připomenutí této doby
odhalením památníku obětem komunistické
totality. Se žádostí o text na pamětní desku
jsme oslovili spisovatele Jiřího Stránského, mj.
autora scénáře k seriálu Zdivočelá země. On
sám prošel řadou věznic a pracovních táborů
včetně jáchymovských uranových dolů. Text,
který pro naši obec velmi ochotně vytvořil, se
však neobrací jen do minulosti. Připomíná také, jak nebezpečné pro demokracii může být
naše spokojené zapomínání a že pro svobodu
a demokracii je třeba neustále pracovat. Deska s textem je dílem pražského sochaře Oldři-

vali, že se děje spousta nepravostí a naopak
co všechno se mělo udělat a neudělalo. A že
běžný člověk na tom nemůže nic změnit, nebo dokonce, že je to dnes jako za komunismu.
To však není pravda a k tomuto zjištění stačí
letmý pohled půl století nazpět. Pokud se skutečně něco neudělalo, měli bychom se ptát,
proč jsme se o to nepokusili sami? Napadá
mne v této souvislosti parafráze části inauguračního projevu J. F. Kennedyho: „Neptejte se,
co vaše obec může udělat pro vás, ale co vy
můžete udělat pro ni.“ Sebevědomí a aktivní
občané jsou totiž tou nejlepší zárukou naší
svobody a prosperity.
#Jan Symon

V O D A

–

Voda – základ života a naše hospodaření s ní.
Obec Ostopovice má vlastní vrt, ze kterého
odebíráme pitnou vodu. Protože veškerou
agendu spojenou s odběrem a dodávkami
pitné vody k vám odběratelům pokrýváme
na obecním úřadě ve spolupráci s provozovatelem ing. Jeschem, výrazně tak snižujeme
náklady a máme nejlevnější vodné a stočné
v širokém okolí. Bohužel máme také nadprůměrnou spotřebu pitné vody na osobu, která
vysoce převyšuje republikový průměr. Pitnou
vodou se u nás doslova plýtvá.
Voda je základní podmínkou života a jednou z hlavních složek životního prostředí.
Nedostatek pitné vody je celosvětovým problémem, zásoby vody se rapidně zmenšují, voda mizí z krajiny a brzy její nedostatek
všichni velmi tíživě pocítíme. Česká republika je významnou pramennou oblastí Evropy,
naším územím procházejí hlavní evropská
rozvodí.
Vodárensky je v ČR ročně upravováno asi 800
milionů m 3, průměrná denní spotřeba pitné
vody na osobu činí 110 l, další vodu spotřebováváme skrytě v potravinách a v dalším zboží.
Z tohoto množství je jen minimální část využita skutečně k pití, na vaření či mytí nádobí. Pro
mnoho účelů by přitom stačila voda nižší kvality (dešová, filtrovaná použitá voda apod.).

s příměsí bronzového prášku. Svoji historii
má i kámen, na němž je deska upevněna. Původně z kamenolomu v Mokré, strávil posledních několik měsíců na brněnském náměstí
Svobody jako součást sochařské instalace
Dalibora Chatrného. Po jejím odstranění získala naše obec kameny darem a další budou
umístěny u rybníčku Šelše poté, co bude dokončena jeho obnova. Odhalení památníku je
první z řady připomínek života v dobách nesvobody, které obec chystá. Osudy jednotlivých občanů a jejich rodin i proměnami života

Z Á K L A D

Ž I V O T A

Snižování spotřeby vody znamená kromě
ochrany vodních zdrojů před nadměrným
využíváním také výrazné úspory energie potřebné na čerpání, čištění a rozvod vody, omezení množství odpadních vod, menší narušování ekosystémů i snížení nákladů na vodné
a stočné. V naší obci bylo za období duben
až září 2009 vyčerpáno 45 836 000 litrů vody.
Průměrná spotřeba na osobu a den činí 170
l. Některé „rekordmanské domácnosti“ jsou
schopny spotřebovat až milion litrů za 6 měsíců. Mnoho domácností v naší obci spotřebuje
za 6 měsíců přes 150 m 3, což činí 819 litrů na

den. Obrovskou spotřebu vody si vysvětlujeme zejména využíváním pitné vody na závlahu

zahrad. Nejde přece o to, zda na to máme finance, měli bychom se zamyslet nad tím, zda
je opravdu nezbytné vzácnou pitnou vodou
prolévat trávníky a keře či jí napouštět bazény. Řada z Vás má přitom retenční nádrž na

dešouvou vodu, kterou místo využití alespoň
na závlahu zbůhdarma vypouští do kanalizace. Nejenže tak výrazně roste množství
odpadních vod odváděných do čističky, ale
i cena stočného. Přitom dešová voda má širokou škálu využití. Chceme jít příkladem, a tak
projekt rekonstrukce školy počítá s využitím
dešové vody nejen na závlahu školní zahrady, ale dokonce i na splachování toalet.
Zkuste si sami spočítat, kolik vody denně spotřebujete a jak ji využijete.
zdroj: www.zeleneuradovani.cz
#Zuzana Benešová

MATEŘSKÉ

CENTRUM

Mateřské centrum očima maminek-lektorek
V Mateřském centru v Ostopovicích (dále jen
MC) nyní probíhá již třetí sezóna. Pokud můžeme hodnotit po dvou měsících provozu, co
do počtu účastníků je velmi úspěšná.
Středeční dopolední program navštěvuje pravidelně více než patnáct maminek s jedním,
dvěma i třemi dětmi. Cvičit musíme ve dvou
etapách, abychom se do menšího prostoru
cvičebny vešli (cvičení vede Irena Chaloupková). V klubovně souběžně se cvičením probíhají dílničky (vede a svými pestrými nápady
obohacuje Miluška Canová). Pro zpestření
za námi chodí teta Písnička (zpívání a tanečky s doprovodem kytary v rukou Radky Dobšíkové a ostatních hudebních nástrojů v rukou
dětí).

Čtvrteční odpoledne (vede je Petra Turečková) pak patří především školáčkům a jejich
šikovným rukám. A těch šikovných rukou je
každý čtvrtek úderem půl páté plná klubovna.
Přesto se tam ještě vejde i pár maminek se
školkáčky nebo i menšími dětmi. A když je nás
už opravdu moc, vyrazíme do cvičebny.
Děti pracují nejen na samostatných výtvorech,
ale dokáží stvořit i úžasné společné projekty.
Např. u příležitosti Halloweenu to byly přímo
billboardy plné strašidel.
I když se to možná nezdá, na čtyři lektorky je
té práce opravdu docela dost. Zvláš ve chvíli,
kdy přijde období nosů připomínajících kapající kohoutek a i naše rodiny si objednají pár
pěkných bacilů.
Určitě velmi vítáme každou ochotnou maminku,
která se k nám bude chtít připojit. Už také proto,

V

O S T O P O V I C Í C H

že mateřská dovolená jednou skončí i nám.
Mateřské centrum očima maminek-organizátorek
Mateřské centrum se snaží připravovat kromě
stálých programů také jednorázové akce. Ve
spolupráci s obcí už máme v této sezóně za
sebou „loučení s prázdninami“, tentokrát ve
znamení „velkého nákupu“. Tak jako každou
sezónu, i letos jsme oslavili svátek sv. Martina
malým divadélkem, rytířským kláním a svato-

martinskými hody. Na ostopovickém vánočním
stromku zase přibudou nové ozdoby z dílny
našich šikulů.
A co nás čeká dál? V rámci středečních dopolední v průběhu prosince přijde do MC se svou
nadílkou Mikuláš (2. 12. 2009) a uspořádáme
vánoční besídku plnou pranostik, zvyků a pohádkových příběhů (16. 12. 2009). Tímto programem potěšíme také ostopovické školáky.
V novém roce se určitě zapojíme se zbrusu
novým programem do karnevalového veselí,
vyškolíme další čarodějnice a čaroděje (31. 4.
2010) a před letními prázdninami se s letošní

sezónou pěkně rozloučíme. Se svou troškou
do mlýna se rádi připojíme i k ostatním akcím
pořádaným obcí, Sokolem, školou, či sdružením Nad Šelší.
Mateřské centrum očima maminek-klientek
Formou dotazníků jsme se zeptaly maminek
na jejich zkušenosti s MC. Zde jsou výsledky:
Otázka č. 1: Vyhovuje vám program MC? Kterou aktivitu navštěvujete (cvičení, dílničky)?
Odpovědi: Většina dětí navštěvuje obě aktivity. Maminky si chválí pestrost a úroveň
programu, příjemné prostředí a sympatické
lektorky. S velkým povděkem maminky kvitují
tvorbu keramiky.
Otázka č. 2: Vyhovují vám prostory a vybavení MC?
Odpovědi: Chybičkou na kráse našeho centra je podle maminek menší prostor cvičebny
a problém se sociálním zařízením. Vybavení
hračkami, cvičebními pomůckami a materiálem pro tvoření je podle maminek dostatečné.
Otázka č. 3: Co vám a vašim dětem pobyt v MC
přináší?
Odpovědi: Maminkám odreagování a inspiraci.
Dětem pestrý program, zdokonalování dovedností, rozvoj motoriky, nové kamarády a především nácvik na pobyt ve školce. Oběma potom
čas strávený skutečně společnou činností.
Otázka č. 4: Co vám v programu MC schází?
Odpovědi: Nic.
Otázka č. 5: Jak dlouho a jak často MC navštěvujete?
Odpovědi: Některé maminky a děti už MC navštěvují od jeho vzniku. Většina maminek se
snaží chodit skutečně pravidelně každý týden.
Mateřské centrum očima kolemjdoucích
Aktuální informace o dění v MC a nádherné
výtvory našich dětí můžete vidět na nástěnce na zdi budovy MC a nyní nově na jedné ze
dvou vývěsek na budově základní školy.
V klidu domova si můžete aktuality MC a jiné informace, jako například tipy proti nudě,
přečíst na webových stránkách http://www.
mcostopovice.webz.cz. Jsou zde také kontakty na všechny lektorky Mateřského centra.
Určitě vám rády zodpoví vaše dotazy.
#Irena Chaloupková, Petra Turečková

I kd y ž u p r š e n ý, p ř e c e p ě k n ý z á j e z d
Jako obvykle v září se vydali naši důchodci na
turistický zájezd do Orlických hor. Zájezd jsme
zahájili návštěvou hradu Potštejn. To nám počasí ještě přálo. Za výchozí místo na vycházky
jsme si zvolili osadu Jedlová v obci Deštné, kde
jsme se ubytovali v chatě Jedlová. Volbu turistických tras jsme zvolili mimo jiné podle doporučení znalce této lokality, „naší paní starostky“, a můžeme potvrdit, že jsme vybrali dobře.
V okolí Deštného to byla oblast v blízkosti
Masarykové chaty a v nedalekých Říčkách
výjezd lanovkou na vrch Zakletý a odtud přes
Pěticestí hřebenovkou až k pevnosti Hanička.
Nutno podotknout, že všechny trasy byly rozlišeny pro zdatnější a méně zdatné důchodce.
Protože v našem zájezdu byly většinou ženy,
při cestě domů jsme se zastavili ve Vamberku
v muzeu krajek. Všechny tato návštěva velice potěšila a obdivovali jsme umění českých
ručiček.

I přes nepřízeň počasí se podařilo všechny
plánované trasy absolvovat. V závěru všichni
účastníci považovali výlet za úspěšný, i když
vzhledem k počasí trochu náročný.
Jak je vidět z obrázku, byli jsme na to připraveni a poznali jsme tak i krásu opršených
Orlických hor. Kromě uvedeného čtyřenního
zájezdu uskutečnil Klub důchodců ještě dva
jednodenní zájezdy, a to jeden do Květné zahrady v Kroměříži s následným posezením ve
vinném sklípku ve Velkých Bílovicích a druhý,
relaxační, do termálních lázní Velký Meder na
Slovensku.
K úspěšné realizaci všech letošních zájezdů
i ostatních aktivit Klubu důchodců významnou měrou přispěl Obecní úřad Ostopovice,
za což upřímně děkujeme. S jeho podporou
se můžeme těšit i na další aktivity Klubu důchodců Ostopovice.
#Juraj Grexa
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Vánoční čas
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VÁNOČNÍ POHLEDY
Předchůdcem vánočních pohlednic byly blahopřejné lístky. První blahopřejné lístky byly
vytištěny ve Skotsku roku 1841 a zdobil je
nápis „Příjemné svátky“. Byly vkládány do
ofrankované obálky. V roce 1843 v Londýně
bylo zhotoveno na tisíc ručně kolorovaných
pohlednic. Ty se staly okamžitě velkým hitem. U nás se do počátku 20. století tiskly a
prodávaly pohlednice většinou s německými
nápisy.
ADVENTNÍ VĚNEC
Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku 1838 z německého
přístavního města Hamburku. Teolog Johann
Heinrich Wichern tady o adventních svátcích
pověsil nade dveře sirotčince, který spravoval,
velký věnec vyřezaný za dřeva a pravidelně
každého dne na něj dal jednu zapálenou svíčku. Pod věncem stála pokladnička, určená na
vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti.
Odtud se adventní věnec pomalu rozšířil, nejprve do německy mluvících zemí, později do
celé Evropy. Po první světové válce se adventní věnce začaly zhotovovat také ze zelených
větviček jehličnanů. Živé věnce byly symbolem věčného života, přislíbeného věřícím Ježíšem. Protože adventní čas začíná čtvrtou
neděli před Vánocemi, ustálil se počet svící
na věnci na čtyřech. Každou neděli se zapálí
postupně jedna svíce, až čtvrtou neděli svítí
všechny čtyři.
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
V roce 1908 pan Lang, majitel prosperující
tiskárny v Mnichově, na vlastní náklady vytiskl první adventní kalendář – vystřihovací
s názvem „V zemi Ježíškově“, a tím vytvořil
krásný a velmi rychle se rozšiřující zvyk, který hlavně dětem pomáhá zkrátit čekání na
stromeček a štědrovečerní nadílku.
JMELÍ
Podle jedné křesanské legendy rostlo kdysi
jmelí jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Legenda
dále praví, že po třiatřiceti letech tento strom
porazili Římané a z jeho kmene vyrobili kříž,
na kterém Ježíše ukřižovali. Jmelí pak seschlo
do malých keříků a stejně jako jsou křesané
živi z Kristova těla, tak i jmelí žije ze živin jiných stromů. Větvička jmelí většinou nechybí
o Vánocích v žádné domácnosti a čím více má
větvička bílých bobulek, tím věší štěstí čeká domácnost, kde je umístěna. Jmelí má prý moc
zahrnout dobrem všechny, kdo pod ním projdou. Zvyk, že muž smí políbit každou dívku
či ženu, kterou potká pod zavěšeným jmelím,
pochází z Anglie. Za každý takovýto polibek
se utrhávala jedna bílá bobulka až na tu poslední, která se zanechala až do příštích Vánoc, aby z domu neodešla láska. Snům o jmelí
se přikládala velká důležitost. Když někdo viděl ve snu jmelí na 24. prosince, znamenalo
to brzkou svatbu. Suché jmelí zas předvídalo
smrt. Viděl-li někdo zavěšovat jmelí, čekalo
domov veliké štěstí.
KOLEDY
Koledy byly velmi rychle se šířící vánoční kratochvíle, kterou ve středověku šířili po celé
Evropě potulní žáci. První koledníci (zpočátku
především žáci farních škol) chodívali místy již o svátku sv. Mikuláše. Koledování jako

zdroj přivydělávání si časem oblíbili i městští
pacholci, biřici, pivovarští dělníci nebo dokonce i prostitutky. V roce 1390 bylo vydáno nařízení, které účast na koledách velmi zpřísnilo.
Koledníci zpívali o narození Ježíška, cestě
do Betléma, přitom přáli a děkovali za koledu. Vznik našich nejstarších koled se datuje
někdy do doby předhusitské. Počátky vzniku
koledy „Narodil se Kristus pán“ jako symbolu
Vánoc pocházejí ze 13. století.
BETLÉMY
Tradice vánočních betlémů pochází z roku
1223, kdy sv. František z Assisi přivedl do
jeskyně v italské Umbrii živého osla a vola.
Zinscenovali tak živý betlém, v němž pak kněz
sloužil první vánoční půlnoční mši. V Čechách se první betlém objevil údajně v roce
1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta.
Postupně se jesličky rozšířily do dalších kostelů a klášterů. Až teprve ke konci 18. století si
betlém našel své místo v domech na vesnicích
i ve městech. Figurky se do něj přidávaly postupně dle biblických událostí. Malého Ježíška vkládali do jesliček na Štědrý večer, figurky
tří králů až 6. ledna. V 19. století tento hlavní
symbol Vánoc začal být vytlačován vánočním
stromečkem.
VÁNOČNÍ STROMEČEK
Podle jedné z legend vznikl tento zvyk díky
opatu Kolumbánovi z Irska, který žil v 6. století
a při své misionářské činnosti v pohanských
krajích Bretaně a Burgundska chtěl domorod-

cům přiblížit svátek narození Krista. Ozdobil
jehličnan zapálenými pochodněmi do tvaru
kříže a pronesl kázání o narození malého Ježíška v dalekém městě Betlémě.
U nás se zvyk zdobení stromečku ujal až
někdy v první polovině 19. století. První stromeček byl viděn v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812.
Poté trvalo zhruba 30 let, než se v Praze začaly stromky běžně prodávat. Zpočátku si jej
mohly dovolit jen zámožnější rodiny, ale postupně se rozšířil do každého domu.
JEŽÍŠEK
Štědrý večer byl u nás neodmyslitelně spojen s příchodem Ježíška, který přinášel dárky
všem hodným lidem, zejména pak dětem. Nej-

dříve se objevil v Německu, kde zastáncem tohoto nového zvyku na přelomu 15. a 16. století
byl reformátor Martin Luther. Před tím, než se
Ježíšek dostal v 19. století i k nám, nosíval
dárky nejdříve svatý Mikuláš nebo třeba na
Moravě Štědroň.
Vybráno z knihy M. Bestajovského Lidové
obyčeje.
#zpracovala Radka Švihálková

PRO ŠTĚSTÍ A POHODU VÁNOC
Každý svátek v roce, každá slavnost má již tradicí určený ráz a styl. Jestliže jsou Vánoce svátky
klidu a pohody, kdy se dospělí těší z radosti dětí, nemělo by se zapomínat na zvyky, které jsou
kořením Štědrého dne. Vracejí nás do minulosti,
ke vzpomínkám a dětem přibližují naši kulturu.
Připomeňme si aspoň některé.
Tak třeba namažete-li si hned ráno na Štědrý
den skráně medem, budou vás mít po celý rok
lidé rádi. Tření obličeje sněhem zase přináší
krásu a svěžest. Chcete-li předjít tomu, abyste
zchudli, držte při večeři v levé ruce drobnou
minci. Štěstí se vás bude držet i tehdy, sníte-li
trochu okoralého chleba.
Koupání pro otužilé. Na Štědrý den se vyseká
díra do ledu a hup do vody. Je dovoleno řvát,
křičet, není třeba všímat si posměchu okolí.
Voda do vás vlije životodárnou sílu. A pokud
okamžitě nedostanete zápal plic, budete po
celý rok určitě zdraví.
I štědrovečerní hostina má co do zvyklostí své zákonitosti. Někdo je dodržuje, jiný na
ně ve spěchu zapomíná. Tyto zvyky však dokážou na chvilku zastavit čas a vykouzlit na
tváři úsměv. Těsně před zahájením hostiny
vymeteme kuchyň březovým koštětem, aby
se nám v ní nedržely myši. Na stůl prostřeme
ubrus, který tu zůstane až do Štěpána. Nohy
od stolu sepneme řetězem, jenž zajistí soudržnost rodiny a ochrání hospodářství před
zloději. Do rohu stolu pod ubrus dáme šupiny,
aby měla celá rodina štěstí i peníze. Vyšleme
jednoho člena rodiny, aby sledoval oblohu,
a když konečně vyjde první hvězda, může se
po dlouhém půstu konečně podávat jídlo. Na
stole by mělo být připraveno všech tradičních
devět druhů jídel, aby hospodyně nemusela vstávat od stolu a nepřivolávala do rodiny
smrt.
Rybí polévka se jí velmi dlouho a pomalu, což
prodlužuje život. Rodina by měla alespoň jeden chod sníst ze společného talíře, aby zůstala svorná. Nejpomaleji se jí poslední sousto, ve kterém je obzvláště velká síla. Po večeři,
když je uklizeno ze stolu, pokusí se hospodář
palcem a ukazovákem rozlousknout ořech.
Když se mu jeho snaha vydaří, zajistí tím rodině zdraví a úspěch.
Určitě stojí za to si některé zvyky a tradice našich předků připomenout a zpestřit si neopakovatelnou atmosféru Štědrého dne.
#František Franc

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2010
Stejně jako v minulých letech proběhne na
začátku roku 2010 Tříkrálová sbírka. Skupinky
tříkrálových koledníků budou v Ostopovicích
chodit v sobotu 9. 1. 2010.

Rekapitulace a rozloučení
Z důvodu dalších mateřských povinnosti se na
zastupitelstvu obce dne 21. 12. 2009 vzdám
funkce starostky obce Ostopovice. Ráda
bych shrnula svoje tříleté působení v této funkci a zrekapitulovala, co se povedlo, co méně,
co mě překvapilo, potěšilo, zaskočilo a někdy
i dost zarmoutilo.
Vždy jsem byla aktivní a zajímala se o dění
kolem sebe, ne vždy jsem byla spokojená se
stavem věcí a měla jsem pocit, že by stálo za
to něco změnit či udělat. Proto jsem v roce
2006 sestavila kandidátku Strany zelených
a připravila program, se kterým jsme šli do
voleb. Mnoho z vás nás podpořilo a dalo nám
důvěru, a tak jsme mohli řadu věcí z programu
již splnit.
Program i priority schválené zastupitelstvem
v lednu 2007 však šlo realizovat hlavně díky
podpoře a vydatné pomoci kolegyň a kolegů
ze zastupitelstva. Po počáteční nedůvěře musím spolupráci v zastupitelstvu hodnotit jako
výbornou a konstruktivní. Není uměním dohadovat se a dělat si naschvály, ale domluvit
se a společně pracovat ku prospěchu obce. To
se nám také až na nepatrné výjimky dařilo
a chtěla bych za to kolegyním a kolegům moc
poděkovat.
Dovolte mi tedy shrnout jednotlivé kapitoly a body schválených priorit na období 2006–2010.
KVALITA ŽIVOTA V OBCI
1. Zelená veřejná prostranství
Byla vyčištěna, vybavena mobiliářem a za vaší
pomoci kompletně dosazena alej na Bosonožské. Výsadbu stromů podpořila dotací Nadace
Partnerství.
Výrazných změn doznal i park na ul. Osvobození. Projekt, který podpořila Nadace OKD,
byl od začátku až do samotné realizace na
vás, občanech obce – od návrhu, přes vysazení dřevin až po osazení herních akustických
prvků. Projekt ještě není kompletně dokončen,
chybí zpevněná plocha na kuličky a pétanque,
pěšinky a umístění mobiliáře. Pevně věřím, že
vše se podaří v dohledné době dokončit.
2. Boj proti R 43 neboli JZ tangentě
Velmi aktivně vystupuji proti této dle mého názoru zcela nadbytečné stavbě, která by velmi
negativně ovlivnila celou naši obec – navýšení
hladiny hluku, výrazné zhoršení kvality ovzduší, omezení prostupnosti krajiny, snížení ceny
pozemků v obci apod. Obec odmítá postup
politiků a úředníků kraje a města Brna, kteří
chtějí řešit dopravní situaci na úkor dalšího zatížení doposud volné krajiny místo posílení kapacity stávající dopravní sítě. V současné době
probíhá pořizování Zásad územního rozvoje
JmK, kde od počátku aktivně připomínkujeme
trasování JZ tangenty a výsledky prověřovací
studie. Do změny č. 3 ÚP obce jsme navrhli
vyřazení rezervy pro tangentu. V odporu nesmíme polevit, je pozdě být aktivní v okamžiku
zahájení stavby. Kromě tangenty aktivně vystupujeme i v dalších jednáních týkajících se
významných dopravních staveb. Povedlo se
nám vyjednat realizaci železniční zastávky v obci v rámci plánované elektrizace trati. V rámci
projektu rozšíření D1 byl vyjednán podchod
pro pěší a cyklisty, který by obnovil historické
spojení mezi Ostopovicemi a Bosonohami, byl
splněn požadavek na zapracování dokonce
tří protihlukových stěn (tj. na straně obce, Br-

na i mezi pruhy dálnice) podél celého zastavěného území obce a v této délce požadujeme
i vysazení zelených pásů.
3. Podpora spolkové činnosti
Obec podporuje řadu občanských a spolkových aktivit. Nově vzniklo Mateřské centrum
Ostopovice, které výborně zaplnilo chybějící
služby pro rodiče s malými dětmi v obci. Těší mě, že projekt, který zpočátku řada z vás
vnímala k mému nemalému překvapení negativně, se ukázal jako velmi úspěšný a je
využíván řadou z vás. Dále finančně podporujeme činnost Sokola (100 000 Kč ročně)
a Klub důchodců, kterým přispíváme nemalou
částkou na zájezdy. Svaz chovatelů pořádá
každoročně v obecním sběrném dvoře výstavu chovatelů, přispíváme na pohár. Také jsme
přispěli troubské farnosti na opravu farního
kostela (100 000 Kč) a na vybudování plynové přípojky do kaple (60 000 Kč), taktéž jsme
přispěli Oblastní charitě Rajhrad na zajištění
pečovatelské služby pro naše občany. Každý
rok počítáme s příspěvkem pro další občanská sdružení či iniciativy, jako je rukodělný
spolek Dobromysl, Apla (Asociace pomáhající
lidem s autismem) a další.
Dále obec financuje obecní zpravodaj (70 000
Kč ročně), který je pro vás důležitým zdrojem
informací, a obecní knihovnu (100 000 Kč ročně). V knihovně se podařilo díky dotaci automatizovat provoz. Všechny knihy jsou označeny čárovými kódy, což zjednodušuje jejich
půjčování, celkový přehled o knihovním fondu
apod.
Obec také s radostí podporuje aktivity občanského sdružení Nad Šelší, které usiluje o oživení krajiny v okolí Hitlerovy dálnice a obnovu
tradice přírodního divadla. Na podzim 2009
proběhl mimořádný divadelní festival Husa na
dálnici.
4. Dostavba kanalizace
Byla dostavěna oddílná kanalizace na ulicích
B. Němcové, Uzavřená a U Kaple. Proběhla
řada oprav kanalizačního a vodovodního řadu
v obci včetně velké opravy dešové kanalizace
na ul. Lípová.
5. Rekonstrukce vodovodu na ul. Lípová
V roce 2009 byl zrekonstruován vodovod na ul.
Lípová, došlo tak k výraznému zlepšení dodávek pitné vody pro řadu obyvatel.
6. Vybudování parkoviště u sokolovny
Akce se s ohledem na vysoké náklady odsouvá na rok 2010 nebo 2011. Navíc studie zklidnění dopravy ukázala nutnost úpravy křižovatky Školní a Osvobození (změna tvaru z „Y“ na
„T“ pro větší bezpečnost), která by měla být do
projektu zapracována.
7. Internet pro obyvatele zdarma
Ve spolupráci s firmou Orionet obec nabízí pro
občany internet zdarma.
8. Opravy a výstavba chodníků v obci
Byl dostavěn chybějící chodník na ul. Lípová
a opraven stávající, nový chodník je i na ul.
Osvobození a taktéž v ul. Uzavřená včetně komunikace. Dále jsme zajistili od investora stavby bytových domů položení nového povrchu
na komunikaci v ul. U Dráhy a od investora Vírského oblastního vodovodu za přispění firmy
SPOMAT byl položen nový povrch na komunikaci pod tratí, kde plánujeme stavbu sběrného
dvora.

9. Bezpečnější dopravní řešení obce
Byla zpracována komplexní studie zklidnění,
která řeší celý hlavní tah obcí a napojení na
místní komunikace. Tato byla předána kraji jako vlastníku komunikace a obec požaduje její
realizaci. Na ul. Školní byl nastříkán první přechod v obci a na vjezdech do obce byly umístěny měřiče rychlosti.
10. Šelše – revitalizace vodního prvku
Díky dotaci byla zrealizována obnova malé
vodní nádrže Šelše, a to i přes neuvěřitelné aktivity několika jedinců, se kterými jsem se musela v průběhu celé přípravy, dotačního řízení
i samotné realizace potýkat.
11. Veřejné sportoviště
Obec podpořila rekonstrukci hřiště na sokolovně částkou 500 000 Kč a přispěla částkou
100 000 Kč na pořízení mobilního zpevněného povrchu pro konání kulturních akcí (např.
hodů).
12. Projekt a vytypování lokality vhodné pro
domov pokojného stáří
Jako nejvhodnější lokalitu stále vidíme tzv. louky v samotném středu obce, které jsou a zůstaly plochou občanské vybavenosti v územním plánu obce. Pokoušeli jsme se směnit část
těchto pozemků s jejich vlastníkem, bohužel
neúspěšně. S ohledem na stárnutí populace
i nedostatek míst v obdobných zařízeních budeme jednou všichni stát před problémem, jak
tuto situaci řešit. Pevně věřím, že se povede
uchovat rezervu pro toto zařízení a domluvit se
s vlastníky na směně.
13. Snaha o zlepšení dostupnosti zdravotní
péče pro občany obce
Přestože v obci žije řada lékařů, bohužel nikdo
z nich nemá zájem si zde otevřít ordinaci. Je to
však pochopitelné, protože by to znamenalo,
že pro „uživení“ praktika by se k němu museli
nahlásit všichni obyvatelé obce (včetně dětí),
což je nereálné a nemožné. V dnešní době má
každý možnost svobodně si zvolit svého lékaře, občané obce nejvíce využívají služeb lékařky ve Střelicích a polikliniky na Osové, obě
jsou dostupné hromadnou dopravou. Přesto
chápu, že pro někoho je toto problematické,
a platí, že obec ráda poskytne prostory ve víceúčelové budově pro zřízení ordinace.
DĚTI JSOU TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
1. Mateřská a základní škola Ostopovice
Obec výrazně podporuje školu a školku, která
není pouze vzdělávací institucí, ale živoucím
a otevřeným komunitním centrem společenského života celé obce (podílí se na kulturních
akcích, nabízí možnost dalšího vzdělávání
obyvatel a jejich volnočasového vyžití apod.).
Proto jsem zadala zpracování dvou SWOT analýz na fungování příspěvkové organizace školy
a školky, abychom zjistili rezervy a mohli na
nich pracovat. Mrzí mne, jakou situaci to v obci
vyvolalo, ale pevně věřím, že nový pan ředitel
situaci zklidnil a ke spokojenosti vás i vašich dětí
či vnoučat bude škola ještě lepší a bude zastávat důležitější místo v naší obci než doposud.
Také byl zpracován projekt komplexní rekonstrukce areálu MŠ a ZŠ, který bude realizován
ve dvou etapách. Máme vydáno stavební povolení a podanou žádost o dotaci. Doufám, že
neuvěřitelné množství práce,
pokračování na str. 4

3

PROČ SE KROUŽKUJÍ
ptáci
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Kroužkováním ptáků se nezjišuje
pouze to, kam ptáci na podzim
odlétají, ale i další důležité skutečnosti ze života ptáků, jichž se
jiným způsobem nelze dopátrat.
Například jakého věku se pták
v přírodě dožije, zda se vrací na
původní místo, hnízdí-li spolu týž
pár opakovaně nebo zda se partneři vyměnili, jakou rychlostí uletěl
pták určitou vzdálenost, a mnoho
dalších zajímavých informací.
Již od pradávna byli ptáci různým
způsobem značeni. Například
upevňováním barevných stužek,
štítků, cedulek i dopisů na různé
části jejich těla. Označovali je tak
jednotlivci spíše ze zvědavosti.
Byl-li pták takto označen, nevědělo se zpravidla, kdo ho kroužkoval,
odkud pochází, a kroužkovatel se
málokdy dozvěděl o jeho osudu.
Prvním označeným ptákem, o němž přišlo hlášení, byl mladý jeřáb
opatřený v Rusku destičkou, na níž
byla ve třech jazycích žádost o podání zprávy kroužkovateli. Jeřáb
byl chycen v Súdánu a bylo podezření, že jde o špionáž. Až v roce
1899 zavedl dánský profesor Hans
Christian Mortensen kroužkování
lehkými hliníkovými kroužky s číslem a adresou kroužkovatele. Metoda byla tak úspěšná, že se rychle rozšířila a byla převzata všemi
kroužkovacími stanicemi.
Pro zajímavost si můžeme uvést
některé pozoruhodné výsledky
získané kroužkováním. Malí ptáci
se dožívají nejvýše 15 let, u racka
bylo zjištěno 20 let, u volavky 60
let, u výra 68 let, u labutě 70 let.
Naproti tomu u čápa bylo zjištěno
stáří pouze 19 let. Zajímavé poznatky byly získány také o přesunech některých ptáků. Ptáci, které
považujeme za stálé, nás mnohdy
překvapí svým výskytem daleko
od místa kroužkování. Kroužkování ptáků je významnou činností,
jež objasňuje řadu důležitých i zajímavých jevů z ptačího života.
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Poz vánka na adventní program
20. 12. 2009
P Ě V E C K Ý S O U B O R J AV O R N Í K
(neděle) 16.00 hod. v sokolovně

3. 1. 2010
KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ
VOX IUVENALIS
(neděle) 16.00 hod. v kapličce

26. a 27. 12. 2009
V Ý S TAVA
OSTOPOVSKÉHO BETLÉMU
(sob. a ned.) 15.00–18.00 hod. v kapličce

T R A D I C E

M L A D Ý C H

Úvahou o tom, jakým způsobem dochází k předávání
zkušeností mezi generacemi, kterého jsme svědky
v životě naší obce, se ještě vracíme k letošním červnovým Mladým hodům.
Letošní stavění máje o Mladých hodech byla opravdu fuška. Vzhledem k potřebným úpravám hřiště pro
soutěžní utkání v národní házené byl prostor a místo pro postavení máje posunut až za sokolovnu, do
podstatně menšího prostoru, než tomu bylo na hřišti. Ten se zmenšil zejména pro manipulaci s podpěrami – zályžkami a pro vyrovnávání pomocí lan.
Možná by stačilo postavit jen menší stromek nebo
povolat na zvedání techniku, ale to v Ostopovicích
neplatí. Obecně převládá názor, že je třeba dodržovat tradice a stavět pořádnou máji – a ručně, jak se

to dědí z generace na generaci. Spolehnout se na
své síly a pomoc i nemalé části místních občanů. Již
málokde na vesnicích dochází k takovému prolínání
mládí s dospívajícími až staršími, mísení nezkušenosti s životními zkušenostmi a jejich přenášení

H O D Ů

z generace na generaci. Jak jinak označit stav, kdy
mladí stojí téměř bezradně nad májí, nevědí si rady

a ti starší, ba i nejstarší jdou za nimi, pomáhají radou i skutkem a mají nemalou zásluhu na tom, že se
máje postaví. Mnohdy je to proces opravdu dlouhý
a obtížný, jak tomu bylo také letos, v těch nových
podmínkách a na novém místě. Postavení máje
trvalo přes 3 hodiny. Už se mnozí strachovali, že se
máje nepostaví a že spadne, ale nakonec vše dobře
dopadlo.
Toto je právě ta tradice, která má smysl i dnes, je pro
vesnici událostí, při níž z bečky teče pivo, areál je
plný lidí a ti mají k sobě jaksi blíž. Je vskutku dobře,
že tato tradice přežívá, i díky podpoře OÚ a všech
občanů, kteří jsou zapáleni pro dobrou věc. Byla by
velká škoda, kdyby nás, současníky, tato tradice nepřežila.
Z ohlasů a různých odposlechů místních občanů
# Viktor Bečka

Blíží se Vánoce a všichni máme v duchu představu Vánoc spojenou se zimní idylou jako na Ladových obrázcích, kde
jsou Vánoce zasypané sněhem a vyzařující vánoční pohodu. I kdyby snad vánoční sněhová nadílka venku scházela,
přejeme Vám vánoční pohodu ve vašich domovech a srdcích, která není závislá na rozmarech počasí. A také Vám
přejeme šastný a úspěšný nový rok 2010.
Redakce zpravodaje

