
• Katastrální úřad… 
Od 2. května 2006 byla uvedena do provozu nová bu-
dova Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na 
ulici Úzké v Brně, ve které budou zajiš�ovány služby 
na úseku státní správy katastru nemovitostí (dále jen 
KN) pro klienty v působnosti Katastrálního pracoviště 
Brno-venkov. Ke stejnému dni byla zrušena dislokova-
ná pracoviště v Tišnově, v Rosicích, v Židlochovicích 
a v Brně na nám. 28. října. Veškeré dokumentační fon-
dy KN budou přemístěny do nové budovy. V souvis-
losti se zrušením stávajících odloučených pracoviš�  
upozorňujeme, že osobní návštěva sídla katastrálního 
pracoviště není jedinou možností k získání informací 
o nemovitostech nebo k předložení podání určených 
k zápisu do KN. Základní údaje o vlastnictví parcel, 
budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor) 
a informace o průběhu řízení, předložených katastrál-
nímu pracovišti k zápisu, lze získat bezplatně využitím 
aplikace „Nahlížení do katastru ne-
movitostí“ přístupné na interneto-
vých stránkách www.cuzk.cz. Sou-
částí informačního systému KN je 
i služba „Dálkový přístup k údajům 
katastru nemovitostí“, dostupná na 
internetové adrese https://katastr.
cuzk.cz, která umožňuje registro-
vaným uživatelům přístup ke všem 
údajům KN vedeným v elektronické 
podobě. Zcela běžným způsobem 
komunikace zůstává písemný styk 
s využitím provozovatele poštovních 
služeb. Písemná komunikace nevy-
žaduje přístup k internetu a je tudíž 
přístupná nejširší veřejnosti. Písem-
nou formou může žadatel požádat 
o poskytnutí údajů z KN i navrhovat 
zápisy do KN, přičemž pořadí zápisů 
se řídí dobou doručení katastrální-
mu úřadu bez ohledu na způsob do-
ručení. Přes výše uvedené možnosti 
kontaktu s katastrálním úřadem je 
možné využít i vlastní přepážky na 
katastrálním pracovišti.
• Ověřování na obecním úřa-
dě…  V termínu od 26. června do 
14. července t.r. nebude Obecní 
úřad Ostopovice provádět ověřování 
podpisů a listin, a to z důvodu čerpání řádné dovolené 
pracovnice pověřené ověřováním.
• Z jednání zastupitelstva obce… 
30. května se konalo veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo mimo jiné projednalo a schvá-
lilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
Mateřské škola a Základní škola Ostopovice, hos-
podářský výsledek z hospodářské činnosti obce za 
rok 2005. Dále schválilo závěrečný účet obce za rok 
2005 s výhradou a vzalo na vědomí provedená opat-
ření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkumu 
hospodaření obce pracovníky kontrolního oddělení 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Bylo pro-
jednáno a schváleno rozpočtové opatření č. 1/2006, 
které upravuje rozpočet obce na letošní rok na straně 
příjmů i výdajů o 21.000,- Kč.

• Pozemky… 
Na základě již dříve schválené smlouvy o smlouvě bu-
doucí zastupitelé schválili uzavření smlouvy s firmou 
EEIKA ŠAFRÁNEK, s. r. o., Sokolnice o zřízení věcné-
ho břemene na obecním pozemku p.č. 1814/1 v k.ú. 
Ostopovice (lokalita Nad Vývozem) za účelem práva 
uložení a provozování distribučního zemního vedení 
vysokého napětí. Vedení je ukončeno trafostanicí, ze 
které bude napojena ulice Větrná, případně další ob-
jekty při rozvoji této lokality.
• Školský obvod… 
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Starý Lískovec 
o vytvoření společného školského obvodu Základní 
školy a Mateřské školy, Brno, Elišky Přemyslovny 10 
pro žáky šestých až devátých tříd z obce Ostopovi-
ce. Na základě této skutečnosti byla vydána obecně 
závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se stanoví část 

společného obvodu základní školy. 
Výše uvedeným byl naplněn školský 
zákon, který dává obcím za povin-
nost zajistit úplnou školní docházku 
pro žáky z obce. Obec se finančně 
podílí na neinvestičních nákladech 
vynaložených na žáky jinými škola-
mi. Nyní se bude podílet pouze na 
nákladech školy z vytvořeného škol-
ského obvodu. Rodiče žáků šestých 
až devátých tříd mohou však umístit 
své děti i do jiných, jimi zvolených 
základních škol. Náklady na přijaté 
žáky ale nese obec nebo městská 
část, která je zřizovatelem příslušné 
školy.
• Komunikace v obci… 
Pasport komunikací pro území naší 
obce na základě zadání zpracovala 
firma URBANIA, s. r. o., a zastupitelé 
ho následně schválili. Tímto byl dán 
statut jednotlivým komunikacím, 
které jsou rozděleny na krajské, 
místní, účelové a soukromé. Sou-
částí pasportu je tabulka, ve které 
je uvedeno zařazení komunikace, 
povrch, druh a třída, ale také šíř-
ka a délka příslušné komunikace. 
Tento dokument vychází ze zákona 

o pozemních komunikacích.
• Stavební informace z našeho okolí… 
Příprava výstavby protihlukové stěny na dálnici D1 ve 
Starém Lískovci pokročila do fáze stavebního řízení, 
které proběhlo v měsíci květnu. Dle informace pracov-
nice Ředitelství silnic a dálnic ČR ing. Sobotkové by 
v případě vydání pravoplatného stavebního povolení  
mohla být stavba zahájena ještě na podzim tohoto ro-
ku. V minulém čísle Zpravodaje jste byli informováni 
o projednání návrhu zadání Územního plánu města 
Brna. Zastupitelstvo města Brna schválilo zadání 
územního plánu dne 11. 4. 2006. Textová část doku-
mentu je k nahlédnutí na našem obecním úřadě. Kom-
pletní dokumentace je uložena na odboru územního 
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.
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VÝSLEDKY VOLEB DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
VE DNECH 2. – 3. ČERVNA 

Volební účast – 844 voličů, tj. 
74,5% z celkového počtu zapsa-
ných voličů.
Z 26 kandidujících politických stran 
bylo voleno 15 stran.
ODS – 329 hlasů; 39,16 % • ČSSD 
– 203 hlasů; 24,16 % • KDU-ČSL 
– 146 hlasů; 17,38 % • Strana Ze-
lených – 65 hlasů; 7,73 % • KSČM 
– 61 hlasů; 7,26 %



pokračování ze str. 1
• Volby do obecního zastupi-
telstva…
Koncem října t.r. se uskuteční vol-
by do obecních zastupitelstev. Na 
základě § 67 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), byl 
stanoven počet členů zastupitel-
stva obce na volební období 2006 
– 2010 na patnáct. Počet členů za-
stupitelstva naší obce tedy zůsta-
ne nezměněn.
• Dotace… 
 Naší obci byla v tomto roce při-

znána neinvestiční dotace z roz-
počtu Jihomoravského kraje 
v rámci Programu rozvoje venko-
va ve výši 133.000,- Kč. Jedná se 
o finanční dotaci úroků z úvěru na 
provedenou stavbu v ulici Vino-
hradská. Na základě splátkového 
kalendáře sjednaného ve smlouvě 
o úvěru s Komerční bankou, a.s.,  
činí předpokládaná výše úroků pro 
letošní rok 304.596,66 Kč.
• Deratizace…
V jarních měsících byla provede-
na deratizace na území celé naší 

obce. Tato se provádí každoročně 
a jedná se především o likvidaci 
hlodavců v kanalizačním systému 
obce a případného výskytu na ve-
řejných prostranstvích. Pro ome-
zení případného výskytu nechtě-
ných hlodavců je nutné zabránit 
tzv. divokým skládkám, které se 
sem tam u nějakých domů objevu-
jí a které se stávají živnou půdou 
a skrýší především pro potkany.

Ing. Lenka Andrlová,
starostka obce
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R A D N I C E  I N F O R M U J E
 Chceme upozornit naše spo-
luobčany, že už přes půl roku na-
prosto přesně funguje inzerovaná 
dovážka požadovaného zboží do 
domácnosti z prodejny Smíšenka.
 Akce byla orientována na star-
ší a nemobilní občany, jimž dělají 
potíže objemné a těžké nákupy. 
 Rádi bychom se podělili 
o vlastní zkušenosti s touto pro-
spěšnou a moderní službou. 
Přibližně jednou za tři týdny pře-
dáme seznam  požadovaného 
zboží (minerální vody, mléko, 
pivo, ovocné š�ávy, brambory, 
mouka, prací prášky aj.) ve-
doucímu prodejny panu Davidu 
Štěpánkovi a v předem domlu-
venou dobu převezmeme doma 
nákup. (Za větší nákup v hodnotě 
kolem 1 000,- Kč je dovoz zdar-
ma.)
 Děkujeme proto majiteli pro-
dejny Smíšenka panu Miloši 
Štěpánkovi za tuto službu a zá-
roveň ji doporučujeme ostatním 
spoluobčanům. Máte-li zájem, 
můžete si ji domluvit na telefon-
ním čísle 547 351 989.
              #Alena a Ivo Odehnalovi 

PROSPĚŠNÁ A MODERNÍ 
S L U Ž B A  O B Č A N Ů M

 Máme ve státě určitá pravidla 
silničního provozu, která by se 
měla dodržovat. V obci je přede-
psaná rychlost jízdy 50 kilometrů 
za hodinu, ale málokdo ji dodr-
žuje. Většina řidičů jezdí rych-

leji, a tím ohrožují nás všechny 
a zejména naše děti. Nedávno 
u nás byly dvě vážné dopravní 
nehody. Jedna z důvodu nepři-
měřené rychlosti a druhá – alko-
hol za volantem, který způsobil 
také poničení rodinného domku. 
Je to poučení, že dodržování do-
pravních předpisů se vyplatí. Je 
však smutné, že ani mnozí míst-
ní ř idiči, znalí dopravní situace 
v obci, rychlost jízdy přes vesnici 
nedodržují. Tímto na ně apeluje-
me: bu
te ohleduplní, dodržujte 
rychlost jízdy a jděte ostatním pří-
kladem.

#Marcela Liptáková

HA Z ARD
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 T JT J   S O K O LS O K O L   O S T O P O V I C EO S T O P O V I C E
OPRAVA SOKOLOVNY
 Po dlouhotrvajících soudních 
sporech byl majetek v prostoru TJ 
Sokol na ulici Osvobození 4 opět 
vrácen svým původním majitelům, 
a to České obci sokolské. Celý 
areál byl převzat v žalostném sta-
vu a vzhledem k situaci byl nový 
výbor nucen přistoupit k rekon-
strukci sokolovny.
 V první fázi jsme kvůli neú-
nosným cenám energií (teplo, 
elektřina) a velkým únikům přes 
nevyhovující okna vyměnili ok-
na v prostoru sálu a zároveň 
bude zhotovena celá nová fasáda 
včetně výměny okapů. Termín do-
končení je do 24. června, tedy do 
mladých hodů.
 Dále dle finančních prostřed-
ků chystáme kompletní výměnu 
elektroinstalace včetně veškeré-
ho vnitřního osvětlení. Plánujeme 
také vymalování a snížení stropu 
nad jevištěm (zde nám také uni-
kalo teplo), opět s novým osvět-
lením. V neposlední řadě je v ha-
varijním stavu parketová podlaha 
v sále sokolovny, i zde nás čeká 
generální oprava nebo i výměna 
podlahy. Tato první etapa je velice 
nutná a chtěli bychom ji uskuteč-
nit co nejdříve.
 Studie, kterou jsme si nechali 
vypracovat, počítá rovněž s úpra-
vou prostor restaurace včetně 
sociálního zařízení a šaten pro 
sportovce. V plánu je i nový po-
vrch hřiště, který by měl splňovat 
nároky na potřebu tréninku spor-
tovců i rekreačních doplňkových 
aktivit obce, školy atd. Jednalo by 
se o umělý povrch, který je pruž-
nější a v dnešní moderní době 
chrání zdraví těch, kdo se na něm 
pohybují.
 Závěrečná etapa by mohla 
svým konceptem navázat na stá-
vající hřiště a počítá s výstavbou 
nového kurtu s vloženou obou-
strannou tribunou. Ta bude slou-
žit ke sledování zápasů na hřišti 
i na kurtu. Je zde i předpoklad 

vybudování nového objektu, jenž 
by navazoval na stávající přístav-
bu a rozšiřoval její služby (sauna, 
squash, posilovna). I toto by mys-
lím občané naší stále se rozrůsta-
jící obce uvítali.
 Pokud se týká hlavní a zásad-
ní záležitosti, tj. financí, chtěl bych 
poděkovat všem, kteří přispěli. 
Mezi ně patří i náš Obecní úřad 
Ostopovice a doufám, že po ná-
ročných jednáních přispěje i vlast-
ník objektu, Česká obec sokolská. 
Rádi přivítáme i další sponzory, 

kterým není lhostejný sportovní 
život s naší obci.
 Česká obec sokolská (ČOS) je 
v České republice čtvrtým nejpo-
četnějším občanským sdružením; 
téměř 190 000 jeho členů se dob-
rovolně věnuje sportům, pohybo-
vým aktivitám v oddílech sokolské 
všestrannosti a kulturní činnosti.   
 Sokol byl čtyřikrát zakázán ne-
bo ve své činnosti omezen válka-
mi nebo totalitními režimy. Přežil 
v  zahraničí, v komunitách kraja-
nů na všech kontinentech světa. 
V roce 1990 byl znovuobnoven 
a navázal na programové tradice 
spojené s výchovným ovlivňová-
ním člověka odpovědného za se-
be, obec, za demokratický stát.
 ČOS modernizuje při vstupu 
do nového století svůj program. 
Bude podporovat sportovní vý-
kony ve zhruba šesti desítkách 
sportů, které jsou v ČOS  organi-
zovány. V gymnastice, košíkové, 
judu i v atletice vykazují sokolští 
sportovci ligovou až reprezentač-
ní úroveň. ČOS zabezpečuje nové 

sporty, jejichž příkladem může být 
akrobatický rokenrol s tituly mistrů 
světa.
 Pokud se chcete blíže sezná-
mit se vším, co se děje kolem So-
kola, najdete všechny informace 
na internetové adrese:
www. sokol-cos.cz.
 TJ Sokol Ostopovice vznikla 
po mnohaletém soudním sporu 
o majetek s ČSTV v říjnu 2004. Vý-
bor však začal pracovat až od led-
na 2005, jeho starostou byl zvolen 
Pavel Krejčík. 
 Hlavním úkolem v roce 2006 
bylo převedení členské základny 
pod křídla Sokola, což se až na 
malé výjimky podařilo. Dále jsme 
museli provést nejnutnější staveb-
ní úpravy a údržbu objektu, který 
byl za uplynulá léta, kdy neměl ma-
jitele, v havarijním stavu. Tyto pro-
blémy se kvůli nedostatku financí 
daří plnit jen zčásti, ale díky spon-
zorům se již něco málo podařilo. 
Byla vyhotovena studie budoucí 
opravy sokolovny a přístavby dal-
ších objektů s výhledem na něko-
lik roků. Jak jsem již uvedl, letos na 
jaře byla vyměněna okna na hlavní 
budově a kompletně opravena fa-
sáda, což je již zaplaceno.
 Pokud se týká sportovní čin-
nosti, v současné době máme tyto 
oddíly:
• Národní házená – mladší žáci, 
starší žáci, starší žačky, dvě druž-
stva mužů
• Stolní tenis – dvě družstva mužů 
• Cvičení rodičů s dětmi
• Cvičení žen
• Tchaj-ti
• Neorganizovaně volejbal a flor-
bal
• Na jaro je již připraven turistický 
oddíl 
 Všechny zveme do našich řad 
a uvítáme rádi každou finanční i ji-
nou pomoc, abychom opět v na-
ší obci měli odpovídající kulturní 
i sportovní stánek.

# Pavel Krejčík,
starosta TJ Sokol Ostopovice 
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v posledním období:
Beletrie pro dospělé
Akunin, B.: Turecký gambit
Brabenec, V.: Všude je střed světa
Busch, A. C.: Vražda jako záku-
sek
Crais, R.: Poslední detektiv
Coelho, P.: U řeky Piedra jsem 
usedla a plakala
Dexter, C.: Poslední autobus do 
Woodstocku
Dick, P. K.: Když mrtví mládnou 
Golden, A.: Gejša
Irving, J.: Syn cirkusu
Hájíček, J.: Selský baroko
Johnston, J.: Vánoční stromek
Kunzru, H.: Impresionista
Klíma, I.: Kostlivec pod kobercem
Long, K.: Příručka špatné matky
McCullough, C.: Ve stínu zlaté 
hory 
Kubátová, T.: Hrníček z lásky 
Mailer, N.: Duch děvky
Pawlowská, H.: Záhada žlutých 
žabek
Pražáková, H.: Dobrý den Brno
Read, P. P.: Svobodný Francouz 
Sommerová, O.: O čem sní muži
Topol, J.: Kloktat dehet
Waltari, M.: Temný anděl
Willett, M.: Dům nad strží
Zonová, A.: Za trest a za odměnu

Naučná literatura pro dospělé
De Mente, B. L.: Naučte se číst 
z obličeje
Hašková Coolidge, E.: Pět ame-
rických prezidentů, česká babič-
ka a já ...
Konečný, S.: Poličsko 
Kratina, J.: Výuka němčiny ve vě-
tách
Kuchyně: individuálně a praktic-
ky zařízené
Mykiska, M.: Pět měsíců v Himá-
laji 
Podhorský, M.: Toulavá kamera 2

Beletrie pro děti a mládež
Boehme, J.: Týna a Pony  
Brezina, T.: Ségry v akci 
Cox, M.: Hororové příběhy 
Dvořák, J.: Zpátky do Afriky
Lhotová, D.: Š�astnou cestu s jež-
kem Františkem 
Rowlingová, J. K.: Harry Potter 
a princ dvojí krve
Wilson, J.: Přežít!

Naučná literatura pro mládež
Braunburg, R.: Létání a vzducho-
plavba
Deary, T.: Řecké báje
Ganeri, A.: Hučící řeky
Huber, H.: Hory
Miedzinska, E.: Atlas zvířat pro 
děti
Weissert, F.: Rybaření pro kluky 
a holky

#Libuše Pálková
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HLEDEJ 8 ROZDÍLŮ MEZI OBĚMA KOČIČKAMI

JEZDÍCÍ SCHODY
Jako z vody lezou schody
Jezdit na nich to jsou hody
Já jen stojím ony jedou
Tohle doma nedovedou
Stoupám klesám jako řeka
I zábradlí se mnou spěchá

ČÍM BUDU?
Nejdřív se mi líbil hokej
Potom jsem zas chtěl být žokej
Te
 se vidím za volantem
Možná budu kosmonautem
Co se na mne díváte?
Asi budu pirátem…

HODINY
Číselník je chodník hodin
Rozdělí den na dvě půlky
K pohánění má dvě hůlky
Velká ráda honí malou
Malá velkou zase počká
Tak se honí dokolečka

#Ivo Odehnal

N E J M E N Š Í M  d ě t e m  k  s v á t k u u

 P O Z V Á N K A  N A  V Ý L E T
 Hrad Veveří vypínající se na 
skalnatém ostrohu nad Brněnskou 
přehradou je třetí nejrozsáhlej-
ší hradní komplex v republice 
– po Pražském hradě a Českém 
Krumlově. Hrad pochází pravdě-
podobně z 2. poloviny 13. století.
 Z dlouhé historie hradu si 
všimneme pouze jeho osudů ve 
dvacátém století. Poslední majitelé 
hradu jej byli nuceni po pozemko-
vé reformě provedené po vzniku 
samostatného Československa ro-
ku 1925 prodat státu. Hrad i s po-
zemky převzal státní velkostatek 
v Rosicích u Brna, který se později 
transformoval na Správu státních 
lesů. V součinnosti s památkovým 
úřadem probíhaly v dalších letech 
rekonstrukční a památkové práce, 
které pokračovaly i za okupace. 
V letech 1942– 945 bylo Veveří za-
baveno říšskou brannou mocí pro 
potřeby jednotek SS. Tento fakt je 
dodnes půdou pro mnoho tajem-
ných a temných legend a bácho-
rek. V posledních dnech války byl 
hrad vážně poškozen bombardo-
váním a dělostřeleckou palbou. Po 
válce je nakrátko opět zpřístupněn 
veřejnosti, ale na počátku 50.let je 

rozsáhlý hradní areál velmi necitlivě 
adaptován pro potřeby Lesnického 
učiliště, internátu a závodní školy 
práce. Pro jejich potřeby byly vý-
razně upraveny interiéry na obyt-
né místnosti a učebny. V letech 
1972–99 byl objekt ve správě Vy-
sokého učení technického v Brně, 
které jej chtělo přestavět na mezi-
národní studentské a kongresové 
centrum. Ze stavby byla naštěstí 
realizována jen první etapa, a to 
statické zabezpečení za pomocí 
rozsáhlých betonových injektáží, 
mikropilotáží a nástřiků. I ta ovšem 
hrad a jeho historickou a umělec-
kou hodnotu těžce poškodila. Po 
roce 1989 byly nedokončené prá-
ce opuštěny a hrad ponechán ve 
velmi zoufalém stavu. Po neúspěš-
ných pokusech o pronájem hrad-
ního areálu ke komerčnímu vyu-
žití byl hrad roku 1999 převeden 
do správy Památkového ústavu 
v Brně. Po dlouhých přípravách 
byla zahájena rozsáhlá, finanč-
ně náročná rekonstrukce hradu. 
Cho
te na Veveří – jedině zájem 
návštěvníků může přilákat i příliv 
financí pro jeho obnovu. Návštěva 
hradu je zajímavým zážitkem.

Na hradě jsou zpřístupněna ná-
dvoří a několik místností hlavního 
hradního paláce, kde si můžeme 
udělat obrázek o rozsahu poško-
zení památky ve druhé polovině 
20. století. Veškeré vybavení hradu 
bylo v padesátých letech 20. sto-
letí odvezeno pryč. Areál hradu je 
opravdu velkolepý a i za součas-
ného stavu velmi působivý. 
Přístup k hradu
K hradu můžete jet autem, na kole 
nebo městskou hromadnou dopra-
vou (autobusem č. 303 z Bystrce 
na zastávku Hrad Veveří, odkud je 
to na hrad asi 100 m do kopce, ne-
bo na zastávku U Matky Boží nad 
hradem, odkud se na hrad jde po 
rovině), další možností je plavba 
lodí po Brněnské přehradě k pří-
stavišti Hrad Veveří. Z Bystrce ne-
bo z Veverské Bítýšky se na hrad 
dostanete také pěšky po červené 
značce. 
Otevírací doba 
květen až září (denně mimo pon-
dělí) 9.00 – 17.00
Vstupné I (prohlídka hradu): plné 
50,- Kč, zlevněné 25,- Kč
Vstupné II (příležitostné výstavy): 
plné 20,- Kč, zlevněné 10,- Kč
Vstupné do areálu: plné 10,- Kč, 
zlevněné 5,- Kč
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24. ČERVNA
V naší vesnici jsou hody koncem června, pro-
tože 24. 6. má svátek svatý Jan Křtitel, kterému 
je zasvěcena naše kaplička. 
 Svatý Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším 
křes�anským světcům. Je považován za po-
sledního v řadě starozákonních proroků a za 
prvního ze světců Nového zákona. V hierarchii 
svatých má místo jako předchůdce Krista. Byl 
o 6 měsíců starší než Ježíš Kristus, proto se 
jeho narození světí 24. června. Stětí svatého 
Jana se připomíná 29. srpna.
 Všechno, co o něm víme, je obsaženo 
v evangeliích. Jeho rodiči byli jeruzalémský 
kněz Zachariáš a příbuzná Panny Marie Alžbě-

ta. V době synova narození byli již oba dosti 
pokročilého věku. Janovo narození předpově-
děl Zachariášovi archanděl Gabriel. Zachariáš 
byl velmi překvapen, a protože andělovi nevě-
řil, oněměl a ústa se mu otevřela až při obřízce 
Jana Křtitele.
 Jan se jako mladý muž stal kazatelem a žil 
asketickým životem na Judejské poušti, kde 
kolem sebe shromáždil zástup stoupenců. Živil 
se jen sušenými kobylkami a medem divokých 
včel. Nosil oděv z velbloudí srsti přepásaný 
koženým opaskem. Prohlašoval, že je poslem 
božím, a hlásal příchod Mesiáše. Ve vodách 
Jordánu křtil na znamení očištění a znovuzro-
zení všechny, kdo k němu přicházeli a chtěli 
změnit svůj dosavadní způsob života. Křest 
byl symbolem nového začátku. Když byl člo-
věk ponořen pod vodu, zmizel světu a vynoře-
ní symbolizovalo nový začátek. 
 K Janovi přišel i Ježíš z Nazareta. Chtěl 
sestoupit do vody, aby se dal pokřtít. Ale Jan 
poznal, že je to slíbený Vykupitel, a domníval 
se, že by měl spíš Ježíš pokřtít jeho. Ten ho 
napomenul, aby se neprotivil boží vůli, a Jan 
ho tedy pokřtil.
 Jan vyzýval lidi k tomu, aby napravili své 
hříšné činy. Odvrácení od hříchu vždy bylo 
podmínkou, aby lidé mohli činit boží vůli.
 Jan také veřejně odsoudil, že král Herodes 
opustil svou první manželku a oženil se s že-
nou svého bratra Herodiadou. Uražená He-
rodiada navedla svou dceru Salome, která si 
měla od krále něco přát, aby si přála Janovu 

hlavu. Jan byl ve vězení s�at a jeho hlava byla 
Salome věnována na podnosu. Stal se tak prv-
ním novozákonním mučedníkem. 
4. ČERVENCE 
Svátek má svatý Prokop. Jméno je vysvětlo-
váno různě. Jedna varianta soudí, že vychází 
z řeckého slova procópos, což znamená „zdár-
ný, připravený či pohotový“. Druhá možnost 
si bere za základ slovo prokoptó ve významu 
„cestu razící“ nebo „průkopník“.
 Svatý Prokop se narodil okolo roku 970 na 
zemanské tvrzi v Chotouni. Vzdělání získal na 
pražském Vyšehradě, kde se také nechal vy-
světit na kněze. Patrně již tehdy se seznámil se 
staroslověnským písmem a jazykem. Jak bylo 
tehdy obvyklé, byl ženatý, se svou ženou měl 
syna Jimrama, který se později stal mnichem. 
Učinil tak právě po vzoru svého otce, který ře-
holní život přijal před rokem 1009. Prokop se 
usadil v Posázaví, žil zde asketickým životem 
a tvrdě pracoval. Mýtil les a novou půdu lopot-
ně obdělával, rád také pomohl dobrou radou 
i skutkem. Časem se k němu začali ubírat li-
dé s žádostí o pomoc a brzy si k němu našli 
cestu i učedníci, kteří jej chtěli napodobit. Tak 
vznikla kolem jeho poustevny skromná mniš-
ská osada, z níž později povstal benediktinský 
Sázavský klášter. Prokop se stal jeho prvním 
opatem a pod jeho vedením se tato komunita 
stala důležitým střediskem křes anského ži-
vota a slovanské bohoslužby. Sázavský opat 
zde zemřel 25. března 1053. Jeho hrob se stal 
vyhledávaným poutním místem, bohužel je-
nom do roku 1421. Tehdy klášter vydrancovali 
a spálili husité. Prokopovu památku to však ne-
zničilo, v Hradeckém rukopise se o oblíbeném 
světci dochovala legenda, jež jeho život (i ten 
posmrtný) vyzdobuje množstvím zázraků, ně-
kdy s nacionálním podtextem. Svatý Prokop 
byl zařazen mezi patrony země české, za své-
ho ochránce jej považují i horníci a rolníci.
5. ČERVENCE 
Slavíme svátek svatých Cyrila a Metoděje (a je 
to od revoluce státní svátek České republiky). 
Jsou patrony Evropy a z našeho pohledu pak 
hlavně Moravy.
 Jméno Cyril je řeckého původu a v řečtině 
znělo Kyrios. Někteří badatelé je vykládají ja-
ko přídavné jméno „pánův“ nebo jako „pán či 
panáček“, jiní kladou důraz na to, že se vlastně 
jedná o jméno perské s významem slunce (Ku-
ruš). Druhé jméno Metoděj nebo Metod je také 
řeckého původu, základem je slovo methodos. 
Pokud vám připomene běžně užívané slovo 
„metoda“, nejste daleko od jeho rozluštění: 
methodos se překládá jako „způsob zkoumání, 
poznání nebo bádání“.
 Cyril a Metoděj patří k velice známým svět-
cům. Oba bratři ze Soluně dosáhli všeobec-
ného uznání za uvedení křes�anství na Velkou 
Moravu. Před nimi zde sice již působili irští 
a germánští misionáři, ale příchod a působení 
slovansky hovořících věrozvěstů mělo pro stře-
doevropský region zásadní význam.
 Cyril (vlastním jménem Konstantin, druhé 
jméno přijal až později v klášteře) a Metoděj 
měli s šířením evangelia své zkušenosti. Ko-
lem roku 860 byli vysláni byzantským císa-
řem k Černému moři. Na této své misijní cestě 
k Chazarům nalezli ostatky papeže Klimenta I., 
jež později přinesli do Říma, kde jsou dodnes 

uchovávány v kostele sv. Klimenta.
 Na Moravu přišli roku 862. Tehdy je sem na 
přání knížete Rostislava poslal byzantský císař 
Michal III. Jako první věc zavádějí Cyril a Me-
toděj do bohoslužby slovanský jazyk - jejich 
staroslověnština je jazyk vytvořený na základě 
nářečí Slovanů z okolí Soluně, v jejímž dvoj-
jazyčném prostředí oba bratři vyrůstali. Starý 
slovanský jazyk se jako písmo evangelijní za-
řazuje k latině a řečtině, Cyril k tomuto úče-
lu dokonce vytváří na základě řecké kurzívy 
a částečně i arabštiny vlastní písmo (glagolici 
- pozdější cyrilice je již dílem jeho žáků). Pomo-
cí 38 liter je tak staroslověnština kodifikována, 
čímž byl položen základ slovanskému písem-
nictví. Cyril sám překládá do staroslověnšti-
ny mimo jiné evangeliář a sepisuje nejstarší 
staroslověnskou báseň Proglas („Předzpěv“) 
k evangeliu (jeho autorství se však někdy při-
pisuje jinému staroslověnskému spisovateli, 
Konstantinu mladšímu bulharskému). V tomto 
díle pokračuje i Metoděj, který do staroslověn-
štiny překládá životopisy církevních Otců a za-
kládá významnou překladatelskou školu, ve 
které měla být v roce 883 za dobu asi 8 měsíců 
přeložena celá bible.
 Po několikaleté úspěšné misijní činnosti 
na Moravě odcestovali oba bratři do Říma. Od 
císaře Hadriána dostali příslib, že bude slovan-
ská řeč uznána za liturgickou. Za svého pobytu 
v Římě však Cyril onemocněl a na zpáteční na-
máhavou cestu neměl ani pomyšlení. Vstoupil 
do kláštera, kde po padesáti dnech těžkému 
onemocnění podlehl a 14. února 869 zemřel. 
Byl pak pochován v původním kostele sv. Kli-
menta, pod nynějším stejnojmenným kostelem 
na Via San Giovanni in Laterano v Římě.
 Po bratrově smrti je Metoděj Hadriánem 
II. jmenován arcibiskupem Panonie, tj. území, 
které zahrnovalo dnešní východní Rakous-
ko, západní Ma
arsko a Moravu. Toto území 
však pokládal za své misijní pole salzburský 
arcibiskup, který jmenování neuznává a dává 
Metoděje na dva a půl roku uvěznit. Osvobo-
zuje ho papež Jan VIII., který jej také potvrzuje 
v úřadě arcibiskupa a schvaluje s jistým ome-
zením i slovanský církevní jazyk. Arcibiskup 
Metoděj umírá 6. dubna 885. Místo jeho smrti 
se nedá s jistotou určit, pravděpodobně je po-
hřben ve svém katedrálním chrámu Panny Ma-
rie na Velehradě, ale jeho hrob doposud nebyl 
lokalizován.
 Po Metodějově smrti zakázal papež Ště-
pán VI. roce 896 používat slovanský jazyk při 
bohoslužbě. V té době bylo v arcidiecézi asi 
200 kněží, jáhnů a podjáhnů, kteří byli brzy po 
Metodějově smrti vyhnáni. Uchýlili se většinou 
do Bulharska, Chorvatska, Polska a do Čech. 
Zvláště v jihoslovanském prostředí tak vzni-
ká velká tradice církevněslovanské učenosti 
a kultury, pro niž je charakteristická intenzivní 
činnost překladatelská a kompilační, ale vzni-
ká i tvorba původní, legendistická i teologická. 
Ještě z velkomoravského období pocházejí 
dvě životopisné skladby o obou bratrech (Život 
Konstantinův a Život Metodějův), originální pa-
mátky povelkomoravského období pocházejí 
z Čech (Život svatého Václava, Legenda o sva-
té Ludmile aj.).
Pramen: http://www.libri.cz/databaze/jme-
na/index.php

NAŠI V ÝZNAMNÍ SVĚ TCI,  jejichž svátky slavíme v červnu a červenci
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 V sobotu 13. května se v naší obci uskuteč-
nilo 3. Veteránské setkání. Mnozí z Vás již vědí, 
že jde o přehlídku veteránských automobilů 
a motocyklů. Sjelo se jich celkem 63. Některá 
vozidla zde byla pouze vystavena, 49 se jich 
zúčastnilo soutěže elegance a orientační jízdy.
 O letošní ročník naší akce projevil zájem 
i ministr dopravy Milan Šimonovský. To nás 
samozřejmě mile překvapilo, ovšem měli jsme 
trochu obavy, že bude spolehlivý jako Pendolí-
no. Ale stalo se něco nevídaného! Do naší ma-
lé obce zavítal ministr. Prohlédl si vystavené 
exponáty, podepisoval se a fotil se se všemi, 
kdo měli zájem. Bylo domluveno, že se jako 
spolujezdec zúčastní 1. etapy orientační jízdy. 
Přestože si mohl vybrat z kabrioletů, luxusních 

automobilů a dokonce měl k dispozici růžový 
Cadillac, do kterého by se vešlo snad padesát 
ministrů, cítil potřebu jet v tuzemském voze 
a vybral si Škodu Octavia. Snad aby zavzpomí-
nal na své mládí.
 Po oficiálním zahájení měli návštěvníci 

možnost opět hlasovat pro nejhezčí automobil 
nebo motocykl v tzv. soutěži elegance.
 Po jejím ukončení se veteráni řadili ke 
startu orientační soutěže. Vozidla startoval již 
dobře známý pan Karl Procházka z Vídně, kte-
rý jejich odjezd komentoval technickými údaji 
a zajímavostmi o vozidlech.
 První etapa vedla přes Ivančice, kde se 
veteránisté měli možnost občerstvit a navštívit 
muzeum Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka, 

do Židlochovic. Zde proběhlo vyhlášení vítězů 
v soutěži elegance. Vítězové obdrželi diplom 
podepsaný ministrem, dárkovou kazetu s ví-
nem a perokresbu od Ing. Švihálkové, jejíž ori-
ginál přijal i pan ministr.
 Cíl soutěže byl v Hustopečích, kde by-
la připravena prohlídka muzea vinařství, 
muzea města Hustopeče, prohlídka vinoté-
ky, vyhlášení výsledků orientační soutěže 
a ukončení celé akce.
 Chtěl bych poděkovat Ing. Švihálkové za 
perokresbu s motivem této soutěže, manže-
lům Janákovým za veškeré designérské práce, 
členům TJ Sokol, kulturní komisi a všem, kteří mi 
pomohli tuto opravdu vydařenou akci uskutečnit.

#Milan Žilka

3. VETERÁNSKÉ SETKÁNÍ Ostopovice 2006

 Každý občan Ostopovic má jistě své zku-
šenosti s „vylepšenou“ dopravou, která „obná-
ší“ především výrazné zdražení a s tím spojené 
další „radosti“, jako jsou „diskuze“ s řidiči, ob-
časná zpoždění, kodrcání ve starých autobu-
sech, výluky atd., které se staly běžným „folk-
lórem“ od dob, kdy byly Ostopovice, asi za to, 
že nejsou městskou částí, vyřazeny z dosahu 
MDH v pásmech 100+101, tj. v pásmech, která 
mohou využívat např. vzdálení žebětínští i ještě 
vzdálenější útěchovští občané, ale ostopovičtí, 
bydlící pouhých pár set metrů od hranic Brna, 
nikoli. Tento „pokrok“ lze vystihnout sloganem: 
ta naše doprava jde od deseti k pěti. 
 Chtěl jsem původně pojmout tuto poznám-
ku (vyprovokovanou občasným výpadkem 
spoje) pouze jako poukaz na zvláštní „inovaci“ 
a inspiraci japonskou přesností v podmínkách 
brněnské IDS, provozované Tourbusem. Po-
něvadž objasnění zpoždění bylo mimořádně 
zvláštní, rád se podělím o ten typický projev 
byrokracie.  
 Počátkem ledna, přesně před Třemi králi, 
měla moje žena, jako obvykle, odjet z Ostopo-
vic do Brna, a to ze zastávky Branky, ležící cca 
400m od hranic naší metropole. Podle jízdního 
řádu autobus měl jet v 8.23. Ale nejel. Poně-
vadž na ni ve škole v Brně čekali studenti, moje 
žena znervózněla. Zpoždění nezažila poprvé, 
proto asi po patnáctiminutovém čekání v mra-
zu zavolala na dispečink s dotazem, co se sta-

lo. Dostala odpově
, že autobus nevyjel kvůli 
neudržované vozovce. Byla zároveň odkázána 
na další spoj v 8.53. Ten však přijel těsně po 
deváté hodině, tedy (jen) se sedmiminutovým 
zpožděním, ale naštěstí jel...
 Poněvadž se nám po zavedení IDS dopra-
va zdražila o 60% (i když se obec nachází na 
hranicích města Brna), žena si na zpoždění po-
stěžovala, nebo� jí způsobilo komplikaci.
 Na odpově
 nečekala dlouho. Za dopravní 
úsek jí odpověděl pan Jan Dzuriš, ale tak, že 
z ní především udělal nedůvěryhodnou osobu, 
nebo� sděloval, že onen inkriminovaný spoj byl 
“konán (jen!) se zpožděním cca 8 minut.“ A dá-
le napsal: „V některých případech dochází ke 
zpoždění spoje, zpoždění však nedosahují víc 
jak deseti minut.“ Za což může, podle něj, stav 
silnic II. a III. třídy. Kopie této odpovědi na stíž-
nost byla zaslána i na zastupitelstvo obce.
 Nehledě k upravování faktů mne tato „za-
svěcená“ odpově
 inspirovala k iniciování 
úpravy jízdních řádů IDS tak, aby byla zohled-
něna časová tolerance, zastávaná specialistou 
z dopravního úseku. Chci navrhnout, aby časy 
v jízdním řádu byly uváděny takto: jede 8.23 až 
8.33, s dodatkem: podle stavu vozovky. Návrh 
si však nehodlám nechat patentovat.
 Žena se však s odpovědí pana D. nespo-
kojila a obrátila se na šéfa Tourbusu, kterého 
zároveň upozornila i na to, že označení za-
stávky před Ostopovicemi směrem od Brna 

už od února chybí. Ing. Grund odpověděl také 
obratem (hned v únoru) takto: „Za komplika-
ce, které byly způsobeny různými okolnostmi, 
však ne vždy zaviněnými naší společností, se 
Vám omlouvám. O odcizené zastávce Brno, St. 
Lískovec, Pod dálnicí víme, avšak mrazy, které 
byly v nedávné době, nám neumožnily provést 
opravu a instalaci nového zastávkového sloup-
ku. Tento bude na místo původního dosazen 
v následujícím měsíci.“ (Myšleno asi v březnu.) 
Te
 je konec května, avšak sloupek opraven 
dosud není. Dále Ing. Grund sdělil: „O rozsahu 
a množství spojů do Vaší obce a také o tarifu 
však naše společnost nerozhoduje. Objem do-
pravy je objednáván Jihomoravským krajem, 
prostřednictvím Kordisu JMK, s. r. o., která toto 
množství spojů naší společnosti zadala. Z uve-
deného vyplývá, že ono „vylepšení“ dopravy 
do naší obce je nespornou zásluhou společ-
nosti Kordis JMK, s. r. o. 
 Alespoň víme, komu máme být za součas-
ný stav dopravy vděční. A tak mne napadlo, že 
by stálo za to požadovat, aby chybějící slou-
pek byl osazen přesně na hranici města Brna, 
čímž by se posunuly zastávky směrem k obci. 
Tím by se usnadnila pěší docházka důchodců 
a těch, kteří nehodlají platit 8 Kč tam a 8 Kč zpět 
za přepravu několika set metrů mezi pásmem 
101 a pásmem 410. Návrh by mohlo podpořit 
i zastupitelstvo naší obce, nemyslíte? 
        # Ivo Odehnal 

J Í Z D N Í  Ř Á D  p o d l e  I D S   inspirace pro spoluobčany
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DIGITÁLNÍ vysílání v naší obci
 Přátelé televizní obrazovky, v tomto článku 
se pokusím objasnit vztah pozemního digitál-
ního vysílání a televizního kabelového rozvodu 
(TKR) ve vaší obci Ostopovice. 
 V Brně bylo pozemní digitální vysílání zahá-
jeno 10. 2. 2006 z vysílače Hády na 40. kanálu. 
Na tomto kanálu jsou v „balíku“ vysílány násle-
dující programy: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 SPORT 
a NOVA. Zkušební vysílání bylo na 25. kanálu 
z fakultní nemocnice Bohunice s programy Óč-
ko, Top TV (reklama) a Brněnská metropolitní 
televize. Nyní je vysílání ukončeno. 
 Alespoň do roku 2009 budou digitální 
programy převáděny na analogové na hlavní 
stanici TKR a účastník TKR nemusí při příjmu 
televizních programů provádět žádné úpravy 
televizního rozvodu v domě nebo bytě.  
 Po roce 2009 by v TKR v závislosti na 
rozšíření digitálního vysílání a na vybavení 
domácností „digitálními televizory“ nebo kon-
vertory pro příjem digitálních programů byl 
vysílán digitální signál, tedy každý účastník 
TKR by musel mít přístroj pro digitální příjem. 
Zatím bych jako účastník TKR do digitálních 

technologií neinvestoval, nebo� jsou již vyvinu-
ty nové standardy pro digitální příjem a ceny se 
nadále budou snižovat. 
 Co nám zatím digitalizace televizního vysí-
lání přinesla? Rušení některých analogových 
programů (Prima, Markíza), časté výpadky 
signálu na straně vysílače, ale i přijímače. Co 
by nám digitalizace televizního vysílání měla 
přinést? Až dvacet nových českých televiz-
ních programů, lepší obraz (to lze rozpoznat 
od úhlopříčky televizoru nad 80 cm), nové služ-
by v rámci programů – o těch se hodně píše, ale 
zatím je žádný český program nemá.   
Stav k 31. 5. 2006: Pozemní digitální programy 
v TKR Ostopovice: ČT 24, ČT 4 SPORT. Satelit-
ní digitální programy: Prima (od 15. 6. 2006). 
 Program TV NOE – jedná se o zkušební sa-
telitní nekódované digitální vysílání v rozsahu 
maximálně 10 hodin denně. Od 1. 1. 2007 by se 
jednalo o řádné vysílání. Rozhodnutí o doplně-
ní tohoto programu do TKR v obci je na zastupi-
telstvu obce. Nedojde tím ke změně měsíčního 
poplatku.

# Ing. Ivan Novák, provozovatel TKR

in zerce

KOUPÍM GARÁŽ 

kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá.
Tel.: 546 220 361.

 HLEDÁM ZAHRADU

kdekoli v Brně i s chatou. Finance mám. 
Tel.: 546 220 361.

KOUPÍM POZEMEK

v Brně, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím 
nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 776 809 213
Zn.: Brno i okraj.

K O U P Í MK O U P Í M

Tel: 547 352 287

rodinný dům, stavební pozemek nebo zbor
v Ostopovicích a okolí.

obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláš-
ka“):

Čl. 1 Na základě uzavřené smlouvy mezi Ob-
cí Ostopovice a Statutárním městem Brnem, 
Městskou částí Brno – Starý Lískovec o vytvo-
ření společného školského obvodu základních 
škol je území obce Ostopovice částí školského 
obvodu Základní školy a Mateřské školy, Brno, 

Elišky Přemyslovny 10/497, 625 00 Brno zříze-
né městem Brnem.

Čl. 2 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 16. 6. 2006. 

  Milan Žilka                    Ing. Lenka Andrlová
místostarosta                   starostka obce 

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém 
zasedání dne 30. 5. 2006 usneslo vydat na zá-
kladě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č.1/2006

A K C E  N A  H R A D Ě  V E V E Ř Í
Na hradě Veveří bude během let-
ních prázdnin denně mimo pondělí 
probíhat akce „Draví ptáci na hra-
dě Veveří“. Jedná se již o druhý 
ročník kulturní akce pro širokou 
veřejnost, jejíž výtěžek poslouží, 
tak jako v předchozím roce, na 
provoz záchranné stanice a záchra-
nu nalezených poraněných dravců. 
Návštěvníci mohou spatřit bohatou 
výstavu živé expozice našich druhů 
dravých ptáků (9.00–18.00 hodin) 
doplněnou o ukázky letu a před-
vádění lovu neživé kořisti (ve 13.00  
a 17.00 hodin). Pořadatelem akce je 
Záchranná stanice pro dravé ptáky 
v Rajhradě ve spolupráci se sprá-
vou hradu Veveří. 
V sobotu 29. 7. 2006 proběhne na 
hradě Veveří III. ročník akce Lugh-
nasadh – keltský svátek žní (pořa-
datel Kudrna Brno).

KOUPÍM STAVEBNÍ POZEMEK

v Ostopovicích asi 600 m2. Tel: 547 351 175 večer. 
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Ži j í  mezi námi  Ing. MICHAL ANDRLE
Jak vznikla myšlenka vybudovat na Antarkti-
dě českou základnu?
Myšlenka vznikla na půdě Masarykovy Univer-
zity. Otcem projektu je RNDr. Pavel Prošek.
Jak dlouho probíhala příprava v Česku?
Projekt měl vlastně tři základní etapy. Zpraco-
vání návrhu řešení celé stanice, výroba dílů 
budovy a ostatních zařízení (větrné elektrárny, 
solární kolektory atd.) a realizace. Ta zahr-
novala transport a vlastní výstavbu na ostrově 
James Ross.
Jak jste se do Antarktidy přepravovali? 
Materiál lodí, lidé letecky do Punta Arenas 
a potom vojenskými speciály do Antarktidy.
Kolik lidí se výstavby účastnilo? Jaké pro-
fese?

V prvním roce výstavby to bylo celkem 15 lidí 
(zedníci, tesaři, elektrikáři, zámečníci).
Jak se vybíralo umístění stanice?
Výběr místa stanice prováděla Masarykova 
univerzita, jmenovitě RNDr. Prošek a autor pro-
jektu Ing. Suchánek. Místo stanice se několikrát 
změnilo. Konečné rozhodnutí je dle konstatová-
ní vědců velmi dobré a nabízí mnoho možností 
na vědecký výzkum v mnoha vědních oborech 
(klimatologové, geologové, biologové).
Z jakého materiálu je stanice postavena?
Stanice se skládá z hlavního objektu, který je 
realizován ze sendvičových izolačních panelů. 
Ostaní objekty tvoří technické zázemí a jde 
vlastně o stavební buňky.
Co bylo přímo Vaším úkolem při stavbě sta-
nice?
Naše firma byla generálním dodavatelem stav-
by. Zajiš�ovali jsme tedy kompletní dodáv-
ku, vlastní realizaci až po uvedení do provozu 
všech systémů na stanici.
Jak dlouho vlastní stavba trvala?
Vlastní realizace stavby v Antarktidě proběhla 
během dvou letních antarktických období (le-
den – březen) v letech 2005 a 2006.
V jakém období jste stanici stavěli a jaké po-
časí se po dobu vašeho pobytu vyskytovalo?
Jak jsem již řekl, šlo o letní období. Teploty by-
ly přes den kolem 5 C a v noci až -15 C a často 
velmi silný vítr.
Jaká byla vzdálenost k nejbližší stanici?
K nejbližší, tj. argentinské stanici Marambio, 
je to asi hodina letu vrtulníkem.
Nevznikla mezi účastníky po dobu výstavby 

tzv. „ponorková nemoc“?
Jsem velmi rád, že mohu říci o mezilidských 
vztazích jen to nejlepší. Možná to bylo dáno 
i prostředím.
Podařilo se splnit plán výstavby?
Vzhledem k problémům s lodní dopravou z Pun-
ta Arenas do Antarktidy jsme výstavbu realizo-
vali ve dvou letních obdobích. Zde se nedá vše 
jednoduše naplánovat. Ovlivňují Vás takové 
věci jako ledová situace pro lodní dopravu, po-
časí pro leteckou dopravu. Navíc většina zemí 
využívá k dopravě služeb armády argentinské 
nebo chilské.
Měli jste možnost poznat okolí, do jaké míry, 
resp. vzdálenosti?
Samozřejmě jsme v rámci možností využili 
možnost poznat okolí. Při procházkách nás 

doprovázeli i vědci, kteří nám dávali velmi za-
jímavé informace o podnebí, geologii atd. Po-
hybovali jsme se do vzdálenosti cca 10 km od 
tábora a museli jsme být vybaveni spojovací 
technikou.
Co jste jedli, vařili, kdo a jak vás zásoboval? 
A co pitná voda?
Dokud nepřijela lo
 s materiálem, tak jsme ne-
byli zásobeni ideálně. Hlady jsme však rozhod-
ně netrpěli. Po příjezdu lodi s materiálem a se 
zásobami potravin jsme již měli velmi kvalitní 
stravu. Šlo většinou o polotovary. Kolegové se 
dali i do pečení chleba. Pitnou vodu jsme brali 
z potoka, který vytékal z ledovce.
Měli jste nějaké spojení s domovem, jaké?
Spojení s domovem a stanicí Marambio zajiš-
�ovaly dva satelitní telefony.
Se kterými zástupci fauny a flóry jste se se-
tkali?
V blízkosti stanice se vyskytovali hlavně tuleni, 
někdy lachtani a občas se k nám zatoulal i tuč-
ňák. Co se týká flóry, tak pouze různé druhy 

lišejníků.
Říká se, že nad Antarktidou je velká ozónová 
„díra“. Pozorovali jste její účinky? Jak jste 
se případně chránili?
Ochrana očí byla velmi důležitá ze dvou dů-
vodů, a to kvůli ozónové díře a silnému větru. 
Brýle jsme měli na očích denně. Při práci do-
konce lyžařské.
V čem jste bydleli, spali, jaké jste měli vyba-
vení?
V prvním období, kdy jsem se výstavby zú-
častnil, jsme zpočátku spali ve stanech ne-
bo po příjezdu lodi s materiálem v kontejne-
rech s materiálem. Měli jsme běžné turistické 
vybavení .
Jakým způsobem jste „páchali“ hygienu?
V teplejších dnech v potoce, kde jsme si vybu-
dovali malou hráz.
Jak se řešily eventuální úrazy?
Funkci zdravotního bratra vykonával Hynek 
Adámek – jinak redaktor National Geographic.
Došlo k nějakým mimořádným událostem?
Naštěstí při výstavbě nedošlo k žádnému zra-
nění a kolegové dodržovali všechna nařízení 
týkající se pobytu na stanici.
K čemu bude stanice sloužit?
Na tuto otázku jsem schopen odpovědět pou-
ze velmi obecně, k vědeckým účelům.
Kolik vědců bude trvale na stanici praco-
vat?
Stanice je projektována cca pro 15 vědeckých 
pracovníků, kteří zde mají zázemí pro zpraco-
vání dat a vzorků.
Jaké je technické vybavení stanice (elektři-
na, voda, WC, alternativní zdroje)?
Technické vybavení je založeno hlavně na 
alternativních zdrojích. Ohřev teplé vody zajiš-
�ují solární kolektory, umístěné na jednom 
z kontejnerů. Vytápění hlavního objektu zajiš-
�uje vzduchotechnika, která využívá také solár-
ní energii. Elektrická energie se získává z vě-
trných elektráren umístěných na kontejnerech 
a jako záložní jsou zde dieselagregáty. Myslím 
si, že hlavně z tohoto pohledu jde o velmi mo-
derní stanici.
Chystáte se na další podobný projekt?
Stavíme v různých koutech světa, ale takto 
zajímavý projekt v současné době nepřipra-
vujeme. Věříme, že stavba bude sloužit našim 
a zahraničním vědcům. My se pokusíme naše 
zkušenosti využít i při jiných projektech. 

# připravila Ing. Radka Švihálková

Ú Č A S T N Í K  B U D O V Á N Í  Č E S K É  Z Á K L A D N Y  N A  A N T A R K T I D Ě
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 Tato květina pocházející se 
střední Číny a Japnska patří mezi 
nejoblíbenější pokojové květiny. 
Při dobré péči bývá obsypána 
nádhernými květy, které dlouho 
kvetou. Azalky mají zvlněné jed-
noduché nebo plné květy vysky-
tující se v mnoha barvách. Mezi 
nejoblíbenější patří azalky s čer-
venými nebo bílými květy.   
 Rostlina ovšem vyžaduje vel-
kou péči a za každou necitlivost 
z naší strany reaguje shazováním 

nerozvitých květů. Prvořadý vý-
znam pro jejich růst má správná 
kvalita půdy. Důležité je, aby byla 
humózní, vlhká a kyselá. V přípa-
dě pokojových rostlin je možné 
přimíchat k zemině 10 % prosáté-
ho ostrého písku.
 Aby nám azalka v zimě kvetla, 
musíme jí v létě vytvořit vhodné 
podmínky, tj. umístit ji ven do po-
lostínu, protože v tomto období 
potřebuje působení střídavých 
teplot, tj. chladných nocí a tep-
lých dnů. V září přeneseme aza-
lku zpět do místnosti. Aby aza-
lka dobře prospívala, potřebuje 
pokojovou teplotu kolem 15 °C, 
což není vždy jednoduché docí-
lit. Rostlina je velmi citlivá a ne-
snáší průvan ani přímé slunce. 
Podmínkou dobrého květenství je 
též hojná zálivka, jakmile rostlina 
začne nasazovat na květ. Po od-
květu rostlinu zastřihneme, aby 
si udržela hezký tvar. Zjistilo se, 
že podobně jako kamélie a gerá-
nie dokáže kvetoucí azalka čistit 
pokojový vzduch, tj. vstřebávat 
a odstraňovat částečky těžkých 
kovů, např. olova.

# František Franc 

Pozvánka na hody 
 Vážení spoluobčané, je 
červen, i když počasí tomu 
stále nenasvědčuje, ale svá-
tek našeho patrona svatého 
Jana Křtitele se blíží a s ním 
i naše tradiční „mladé hody“. 
Letos připadají na 25. 6.
 Hody začínají předhodo-
vou zábavou v pátek 23. 6. ve 
20.00 hodin. Zábavu navště-
vuje hlavně mládež, ale my 
rádi uvítáme všechny, kdo 
se rádi baví a tancují. K tanci 
a poslechu bude hrát stejně 
jako loni skupina Trend, kte-
rá hraje pro všechny věkové 
kategorie.
 V sobotu budou stárci 
stavět „máju“. Také tento 
den vás zveme na sokolovnu, 
abyste pomohli a povzbudili 
stárky při této jejich důležité 
práci.
 Hodovou neděli zahaju-
jeme v 9.00 hodin mší svatou u kapličky. Potom 
od 10.00 budou pořadatelé se snítkou rozmarýnu 
a za doprovodu dechové kapely zvát na odpolední 
a večerní zábavu.

     Hlavní program začíná ve 
14.00 hodin, kdy vyjde průvod 
stárků a projde celou obcí až 
na sokolovnu, kde bude zá-
bava pokračovat. Také letos 
je na programu předtančení, 
a to našich stárků, kteří sami 
taneční výstup nacvičili. 
     Srdečně vás zveme, přij
-
te všichni na naši sokolovnu 
(která září novotou) posedět 
a pozdravit se se svými sou-
sedy, přáteli a kamarády.
     K tanci a poslechu a také 
do kroku vám celou nedě-
li bude hrát naše oblíbená 
dechová kapela Petrovanka. 
Pro všechny je pak připra-
vené občerstvení a pro děti 
pou�ové atrakce.
     Doufáme, že se nám 
k vaší spokojenosti podaří 
všechno zajistit, jenom po-
časí, to je hádanka, proto si 

držme palce, a� nás nezklame a nepokazí náš 
sváteční víkend.

#Za kulturní komisi
Milena Dejlová
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 V loňském roce jsem navštívila několik botanic-
kých zahrad a arboret, ale zážitek z výstavy Barvy 
podzimu v Botanické zahradě a arboretu Mende-
lovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně-
-Černých Polích všechny ostatní zcela zastínil. Je 
obdivuhodné, co se zde pracovníkům této vysoké 
školy podařilo vybudovat.
 Co je to botanická zahrada, ví každý. Méně zná-
mý je název arboretum: je to zahrada, kde jsou vysá-
zeny hlavně dřeviny (z latinského arbor = strom).
 Nejstarší část zahrady byla založena v roce 1936, 
většina areálu byla budována od roku 1969. Zahrada 
se rozkládá na více než 10 hektarech. Kromě toho, 
že jsou zde cenné sbírky různých druhů rostlin, jsou 
zde také ukázky originální zahradní architektury.  
 V části Botanický systém jsou byliny vysazeny 
podle způsobu využití – rostliny léčivé, užitkové, 
jedovaté, letničky, domácí flóra – a v ostatních čás-
tech zahrady obvykle podle země původu – rostliny 
Severní Ameriky, Východní Asie, Středozemí, jižní 

polokoule.
 V zahradě je 
také několik alpin 
se skalničkami – 
klasické alpinum 
ve starém arbo-
retu, zahrada mi-
niatur, alpinkový 
skleník, skalka 
s rostlinami Se-
verní Amer iky 

a další s rostlinami Střední Asie, rokle, sbírka lomi-
kamenů a další. Areál skleníků skrývá sbírku více 
než 2 tisíc orchidejí.
 V roce 2000 byla sbírka jmenována Minister-
stvem životního prostředí České republiky záchran-
ným centrem pro tropické orchideje.
 Každým rokem pořádá botanická zahrada a ar-

boretum dvě výstavy: jarní výstavu kosatců Iris 
a podzimní Barvy podzimu. Jarní už je letos za námi, 
na podzim se však můžeme těšit na zajímavou pro-
cházku zahradou se zasvěceným výkladem a rada-
mi odborných zahradnic. Výstava se obvykle koná 
na přelomu září a října, v době, kdy se začínají barvit 
listnaté stromy a kvetou podzimní trvalky. 
 V nepravidelných intervalech pořádá botanic-
ká zahrada ve svých sklenících i výstavy orchidejí, 
které někdy bývají doplněny také volně poletujícími 
exotickými motýly.
 Výstavy jsou obvykle otevřeny od pátku do ne-
děle po celý den, jinak je arboretum otevřeno v pra-
covní dny od 7 do 15 hodin. 

#Libuše Dobrovodská

 Jménem všech účastníků 3. Veteránského se-
tkání 2006 Ostopovice – Hustopeče chci poděko-
vat panu Milanu Žilkovi, jeho manželce a všem jeho 
spolupracovníkům za skvělou přípravu a organizaci 
tohoto setkání. Je nutno si uvědomit, že příprava ta-
kové akce vyžaduje spoustu času a vynikajících or-
ganizačních schopností.
 Všichni účastníci byli velmi spokojeni, jak s tra-
sou, tak i se zastávkami. Jen ty motoristické otázky 
v testu pro nás připraveném nás trochu potrápily. 
Všeobecně byla tato akce mezi účastníky hodnoce-
na jako jedna z nejlepších.
 Rovněž chci poděkovat občanům Ostopovic, 
kteří se přišli na setkání veteránů podívat a kteří se 
projevili jako správní patrioti a v soutěži elegance 
vozů dali svůj hlas místnímu účastníku, a tím 1. cena 
– obrázek, který namalovala paní Ing. Radka Švihál-
ková, zůstala v naší obci.

                                                #Otto Buchberger

Poděkování

 zahrada a arboretumBotanická


