
Uplynul druhý rok čtyřletého funkčního období a je 
čas shrnout dokončenou práci ale i nedodělky za rok 
2008 a stanovit úkoly na rok 2009.
Obecní kanalizace • V roce 2008 byla dokonče-
na akce „Rozšíření kanalizační sítě v obci Ostopovice 
– ul. Uzavřená, U Kaple a B. Němcové“. Na ul. Uzavře-
ná byla postavena splašková i dešová kanalizace 
a nově vybudována silnice a chodníky. Na ul. B. Něm-
cové byla postavena splašková kanalizace, vyčištěna 
dešová kanalizace a na ul. U Kaple byla realizována 
splašková i dešová kanalizace. Součástí akce byla 
i přeložka telekomunikačního vedení na ul. Uzavřená. 
Na akci obec získala dotaci ve výši 3 400 000 od Jiho-
moravského kraje. Akce, jejíž celkové náklady činí 11 
140 218 Kč, proběhla bez problémů, všechny stavby 
byly zkolaudovány a dotace řádně vyúčtována.
Kromě této investiční akce proběhla oprava kanaliza-
ce na ul. U Kaple a B. Němcové. Protože zde byla po-
škozena kanalizace i pod hlavní vozovkou, přistoupilo 
se k opravě bezvýkopovou technologií, tj. do kanali-
zace byly vloženy rukávce a byly zabroušeny přeční-
vající přípojky. V roce 2008 navíc neznámý pachatel 
poškodil kanalizační sběrač, který musel být následně 
opraven a vyčištěn. Dále byly rekonstruovány dešová 
kanalizace na ulici Branky a pásová dešová vpus na 
ul. Vinohradská.
Obecní vOdOvOd • V prvním čtvrtletí roku byla 
dokončena projektová dokumentace rekonstrukce 
vodovodu a projekt chodníku na ul. Lípová. Následně 
proběhla územní a vodoprávní řízení. Rada obce ve 
výběrovém řízení vybrala technický dozor investora 
k této akci a firmu, která provede výběrové řízení do-
davatele stavby. To proběhne začátkem roku 2009 
a na jaře 2009 bude zahájena samotná realizace. Tato 
oprava výrazně zvýší tlak vody ve vodovodním řadu na 
ul. Lípová a stavba chodníku přispěje k větší bezpeč-
nosti chodců na této velmi frekventované ulici. 
V roce 2008 proběhla také oprava jednoho hydrantu 
a přidání dvou dalších na ul. Branky. Tato moderni-
zace s sebou přinesla možnost odkalování vody 
a tedy i zlepšení její kvality. Kromě toho byla ještě 
provedena oprava oplocení vodárny.
RekOnstRukce MŠ a zŠ OstOpOvice • Mnoho 
úsilí bylo v tomto roce věnováno přípravě zadání pro 
komplexní rekonstrukci areálu MŠ a ZŠ. Pracovníci 
školy a školky formulovali své požadavky, areál byl 
zaměřen a byl zpracován energetický audit budov. To 
jsou základní podklady pro samotnou dokumentaci 
rekonstrukce. Ve výběrovém řízení bylo osloveno 11 
renomovaných architektů a vítězem se stal ing. arch. 
Zdeněk Eichler, který v současnoti připravuje studii. 
Příští rok bude dokončena kompletní projektová do-
kumentace, proběhnou jednotlivá správní řízení a poté 
mohou být podány jednotlivé žádosti o dotace. Již 
nyní je zřejmé, že co do rozsahu bude akce jednou 
z největších a nejnáročnějších v obci.
kabelOvá televize • V létě došlo po zásahu bles-
kem k poškození zesilovačů a přijímačů. V důsledku 
toho došlo k výraznému zhoršení kvality obrazu. Tato 
oprava si vyžádala 75 tisíc korun. V roce 2008 také pro-
běhla divácká anketa k programové skladbě. Na jejím 
základě došlo ke změně programů a současně k navý-
šení poplatku, protože přibylo placených programů.

knihOvna • Ve spolupráci s paní knihovnicí jsme po-
dali žádost o dotaci na automatizaci obecní knihovny. 
Uspěli jsme a získali dotaci od Ministerstva kultury ČR. 
Automatizace přinese výrazné zlepšení – zpřehlední 
knihovní fond a samotné půjčování knih. Nyní je každá 
kniha opatřena čárovým kódem.
Od příštího roku spustíme i půjčování knih přes tento 
systém, takže bude na internetu dostupná evidence 
knih a jejich aktuální stav, tedy zda jsou vypůjčené 
či dostupné v knihovně.
ŠelŠe • V roce 2008 byla dokončena kompletní pro-
jektová dokumentace na rybníček Šelši, proběhlo 
územní řízení a následně vodoprávní řízení, všechna 
správní rozhodnutí nabyla právní moci a v podzimní 
výzvě byla podána žádost o dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Bohužel musím konstatovat, 
že jsem se v průběhu přípravy této akce setkala s neu-
věřitelnými snahami a postupy několika občanů obce 
celou akci zmařit. Od pokusů co nejvíce prodloužit 
správní řízení, přes snahu zajistit si negativní stanovis-
ka odborných orgánů, až po zainteresování projektu 
neznalého sdružení na ochranu přírody. Patrně ani 
sami nebyli schopni své vlastní občanské sdružení za-
ložit. Bylo by to ostatně dost absurdní, zakládat sdru-
žení na znemožnění obnovy rybníku. Obrátili se proto 
na zavedené sdružení ochránců přírody, aby se stalo 
účastníkem řízení a toto řízení „brzdilo“. Naštěstí si to-
to sdružení pečlivě zjistilo podklady a seznámilo se 
s projektem. Protože nemělo žádné výhrady, do řízení 
se vůbec nezapojilo. Nic z výše uvedeného se jim ne-
povedlo a všichni včetně Agentury ochrany přírody 
a krajiny konstatovali, že nejen projekt, ale i záměr, 
který by měl vést ke zlepšení retence vody v krajině, 
je v pořádku. V okolí obce nyní totiž není jediná vodní 
plocha k těmto účelům sloužící. Voda tak z krajiny mi-
zí, ta je sušší a zvyšuje se větrná eroze a tedy i praš-
nost. Po tomto neúspěchu upřeli tito spoluobčané své 
síly na zhacení získání dotace. Přes své kontakty se 
obrátili na náměstkyni na ministerstvu a snaží se obec 
o dotaci na obnovu Šelše připravit. Pokud obec dotaci 
získá, začne rekonstrukce v průběhu příštího roku.
veřejná pROstRanství • V rámci obecně pro-
spěšných prací bylo zrekonstruováno dětské hřiště Na 
Rybníčku, byly natřeny a opraveny herní prvky a lavič-
ky. Umístěny zde byly také nové basketbalové koše, 
které jsou ovšem po asi dvou měsících provozu opět 
poškozeny a jeden dokonce utržen.
Na rok 2009 plánujeme „oživení“ parku na ul. Osvo-
bození. Letos byl kolem parku vybudován chodník 
a v příštím roce plánujeme setkání občanů, aby si 
sami mohli říci, co v parku chtějí. Tuto akci připravu-
je paní zastupitelka Breineková. Také jsem podala 
žádost o dotaci na vybavení parku mobiliářem, tak-
že držme palce, abychom byli úspěšní a „oživení“ 
mohli zrealizovat.
Na jaře proběhla brigáda na Bosonožské, které se 
řada z nás zúčastnila a kde se podařilo vyčistit tuto 
starou cestu s alejí dříve spojující Ostopovice s Boso-
nohami. K výročí 90. let od vzniku samostatného Čes-
koslovenska jsme zde vysadili památnou lípu (do pár 
dnů vyvrácenou a málem zlomenou vandaly). 
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Do aleje jsme umístili nové lavičky. Příští rok ještě 
umístíme u lípy pamětní desku, přidáme koše a pytlí-
ky na psí exkrementy.
Také v Podskalí je živěji. Na žádost obce vybudoval 
pan Soustružník cestu pro pěší a cyklisty, která bude 
v rámci směny převedena na obec. Tak bude zajiště-
no napojení na pěšinu vedoucí kolem lesa k rybníku 
Cigánka pouze po obecních pozemcích.
Odpady a sběRná hnízda • Bylo upraveno sběr-
né hnízdo Na Rybníčku a nově vzniklo na Krátké-Pa-
dělcích. Další hnízda by byla určitě vhodná, bohužel 
je však nemáme kam umístit. Investoři při stavbě 
nových ulic s takovými místy nepočítali a ve staré 
zástavbě se s ohledem na úzké profily komunikací 
velmi těžko hledají.
Zlepšili jsme nabídku sběrného dvora a rozšířili ji 
o sběr vyřazených elektrozařízení, baterií a zářivek.
Současně jsem našli a koupili vhodný pozemek 
pro nový sběrný dvůr, kde bude kompostiště na ze-
leň ze zahrad a veřejných prostranství. 
Projekt dvora a žádosti o dotace nás čekají příští rok. 
Problematická byla i změna územního plánu v tomto 
místě, blokovalo ji město Brno z důvodu blízkosti ve-
dení plánované vysokorychlostní trati. Po jednáních se 
mi tento problém podařilo vyřešit a město ustoupilo.
zMěny úzeMníhO plánu • Změna územního plá-
nu č. 1 a 2 je nyní ve stadiu návrhu a tedy těsně před 
dokončením, celý proces zkomplikovaly připomínky 
města Brna a Centra dopravního výzkumu za Minis-
terstvo dopravy. Nesouhlasili se změnami na bydlení 
a plochy smíšené z důvodu rezerv pro Jihozápadní 
tangentu a vysokorychlostní tra. Proti tomu jsem se 
ostře postavila a odmítla, aby nám blokovali změnu 
z důvodu staveb, se kterými nesouhlasíme a kte-
ré nám znehodnocují území. Nakonec se povedlo, 
že jak Brno, tak Ministerstvo dopravy ustoupilo a za 
předpokladu drobných omezení se změnou sou-
hlasí. V roce 2008 odsouhlasili zastupitelé pořízení 
změny č. 3, jedná se převážně o drobnější změny, 
které napravují opomenutí či nepřesnosti schválené-
ho územního plánu. Později bylo do změny doplně-
no na žádost Ředitelství silnic a dálnic rozšíření D1, 
zastupitelé ještě doplnili rezervu pro obchvat obce 
a vymazání rezervy pro Jihozápadní tangentu, dálni-
ci ohrožující naši obec. Zde nás čeká velká „bitva“, 
tak držte palce.
ROzŠíření d1 a hluk z dOpRavy • Investor roz-
šíření D1, Ředitelství silnic a dálnic, dokončil projek-
tovou dokumentaci pro územní řízení rozšíření D1 na 
šestipruh, jejíž příprava trvala téměř rok. Současně 
požádal obec o změnu územního plánu z důvodu 
plánovaného rozšíření. Zúčastňovala jsem se všech 
výrobních výborů k projektové dokumentaci a po-
vedlo se vyjednat, že podél rozšířené D1 v celé dél-
ce obce Ostopovice budou protihlukové stěny, a to 
tři vedle sebe, tedy jedna u obce, druhá uprostřed 
mezi jízdními směry a třetí na straně Starého Lískov-
ce – stávající návrh výšky stěn je 7m, 6m a 6m. Bu-
deme požadovat výšku obou krajních zdí 7m nahoře 
se zalomením. Podle hlukového modelu na intenzity 
dopravy v roce 2030 vychází s těmito protihlukový-
mi opatřeními hladina hluku nižší než v současnosti. 
Dále se mi povedlo vyjednat, že investor rozšíření D1 
vybuduje pod dálnicí podchod pro pěší a cyklisty, 
který by měl znovu obnovit historické propojení mezi 
obcí Ostopovice a Bosonohami. Do změny územního 
plánu týkajícího se rozšíření D1 jsme doplnili zapra-
cování ploch pro tzv. zelené pásy. To jsou plochy pro 
výsadbu dřevin, které by zachycovaly polétavý prach 
z dopravy. ŘSD přislíbilo tyto pásy vysadit. Pamatu-

jeme také na rezervu pro pěšinu k nově vybudované-
mu podchodu pod D1.
Obec Ostopovice je zasažena spolu s okolními obce-
mi a městskými částmi nadměrným hlukem z dopravy 
(D1 a železnice), který má negativní dopady na zdraví. 
Podnikli jsme řadu kroků vedoucích ke zlepšení této 
situace. Například jsem urgovala, aby ŘSD provedla 
opatření ve mlýně u dálnice – nejvíce zasažený ob-
jekt v katastru obce, provedli výměnu oken a úpravu 
fasády. Dále jsme připomínkovali projekt elektrizace 
trati. U trati podél obce je nyní naplánována protihlu-
ková stěna. V červenci jsem zaslala připomínky na 
Ministerstvo dopravy ČR k tzv. Akčnímu hlukovému 
plánu pro hlavní pozemní komunikace v JmK, který 
potvrzuje závažnou hlukovou situaci v jižní části Br-
něnské aglomerace a to, že zde dlouhodobě dochází 
k ohrožování veřejného zdraví. Pro stávající stav D1 
(tedy neopravený) jsme požadovali snížení rychlosti 
v obydlených úsecích, výměnu povrchu dálnice, vy-
budování protihlukových stěn a valů, vysazení zele-
ných pásů a vyloučení plánování a realizace dalších 
staveb jako např. Jihozápadní tangenty, které by ješ-
tě výrazněji zvýšily i tak kritickou hlukovou zátěž.
studie zklidnění a bezpečnOst pROvOzu •
Provoz na hlavním tahu obce se zvyšuje, a proto obec 
přistoupila ke zpracování studie zklidnění. Ta navrhu-
je opatření, která by měla přinést výrazné zlepšení. 
Současně obec vyzvala občany, aby sami navrhli ně-
která opatření a poukázali na nebezpečná místa v ob-
ci, která pak projektanti budou řešit ve studii. Zastupi-
telé schválili variantu A Studie zklidnění. S podobnými 
prvky zklidnění, které navrhuje, se můžete setkat na 
mnoha místech, např. na Hlinkách, v Komíně, Malo-
měřicích apod. Studie bude předána vlastníkovi ko-
munikace, tedy kraji, aby ji zařadil do svých investič-
ních plánů a podnikl kroky vedoucí k její realizaci. 
Na ul. Školní byl nově vyznačen přechod pro chodce. 
Bohužel nedisciplinovaní řidiči i nadále a v rozporu 
s předpisy parkovali v jeho těsné blízkosti, čímž ohro-
žovali chodce. Proto musel být v tomto úseku nařízen 
zákaz stání a byla zřízena nová parkovací stání na ul. 
Vinohradská.
pOlitika úzeMníhO ROzvOje, zásady úzeM-
níhO ROzvOje • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
zpracovalo politiku územního rozvoje neboli územní 
plán celé republiky. Naše obec zaslala rozsáhlé při-
pomínky a i občané byli informováni o možnosti tento 
dokument připomínkovat např. prostřednictvím sms.
Jihomoravský kraj začal zpracovávat zásady územní-
ho rozvoje – plán kraje, které jsou pro obce závazné 
a musí je zohlednit v plánech svých obcí. Iniciovala 
jsem společná setkání starostek a starostů okolních 
obcí, abychom mohli postupovat společně a jednot-
ně v zájmu našich obcí, nikoliv podle zadání a „nad-
řazených“ zájmů kraje.
Kromě výše uvedeného se obec vyjadřuje ke všem 
stavebním aktivitám v katastru obce, stížnostem a do-
tazům, kterých jsou desítky. Obecní úřad je součas-
ně orgánem ochrany přírody, ovzduší a silničním 
správním úřadem a vydává řadu správních rozhod-
nutí. Obecní úřad Vám nabízí rozšířené úřední hodi-
ny, pravidelně aktualizované webové stránky obce 
včetně diskuzního fóra a troufám si říci, že ve většině 
případů i velmi vstřícný přístup. Mojí snahou nebylo 
sepsat všechny činnosti a úkoly, které provádíme 
a kterých je opravdu nepočítaně, ale seznámit Vás 
alespoň částečně s prací obce a obecního úřadu. 
Dovolte mi popřát Vám za sebe i své kolegyně a kole-
gy krásné svátky a šastný a úspěšný rok 2009.

#Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

Digitální katastrální mapa v Osto-
povicích.
Katastrální úřad Brno-venkov za-
čal pracovat na digitální katastrál-
ní mapě Ostopovic. 
Dokončena má být v říjnu 2009 
a pro vlastníky pozemků na území 
obce přinese zásadní změny: 
• všechny parcely na území obce 
dostanou nová čísla a budou ve-
deny v jedné číselné řadě
• parcely dosud vedené ve zjed-
nodušené evidenci budou zakres-
leny do digitální mapy 
• dosud vyhotovené a neprovede-
né geometrické plány pozbudou 
platnosti
• daň z pozemků dosud vedených 
ve zjednodušené evidenci a do-
sud placenou nájemcem budou 
platit vlastníci pozemků a vymá-
hat ji od nájemce pozemků.
Vlastník pozemků má ze zákona 
řadu povinností se správou svých 
pozemků. Minulé období nás od-
naučilo se o své vlastnictví starat. 
Doporučuji věnovat ve vlastním 
zájmu této skutečnosti náležitou 
pozornost. Dále se připravuje 
zdražení poplatků za vklady do 
katastru. Podle současné situa-
ce připadá termín na 1. 7. 2009.

#Ing. Zdeněk Kraus

Digi tá ln í  katas t rá ln í 
mapa

Probíhající změna pozemního 
analogového vysílání českých 
televizních kanálů na digitální se 
účastníků kabelové televize v obci 
Ostopovice netýká. Příjem všech 
dotčených televizních kanálů byl 
již v minulosti v přijímací stanici 
v budově obecního úřadu převe-
den na satelitní příjem. Dnes jsou 
analogově přijímány pouze sloven-
ské kanály STV1, STV2 a Markíza.

Po kabelovém rozvodu je k jed-
notlivým účastníkům KT přená-
šen televizní signál v původní 
analogové formě. Není tedy nutné 
provádět jakoukoliv změnu na te-
levizním přijímači (výměnu televi-
zoru nebo nákup set-top-boxu). 
Do budoucna není vyloučena změ-
na způsobu přenosu v místní síti KT 
na digitální a to z důvodu zvýšení 
kvality příjmu v televizních přijíma-
čích. O takové změně však budou 
účastníci KT včas informováni.

#Ing. Ladislav Polcar

Digitaliazce
televizního vysí lání   



I naše obec se podílela na osla-
vě 90. výročí vzniku Českoslo-
venska. V úterý 28.10.2008 byl 
dušičkový den a kulturní komise 
pozvala občany Ostopovic v 16 

hodin na Bosonožskou ulici na 
sázení lípy. Slavnosti se zúčastnili 
zastupitelé obce a slavnost zahá-
jila paní starostka.

O pěknou kulturní chvilku se po-
staraly děti ze základní školy. 
Každý občan, který se sázení lípy 
zúčastnil, mohl k novému stromu 
přisypat hroudu naší země.
Na závěr slavnosti jsme si zazpí-
vali státní hymnu a rozešli jsme se 
na další část oslav – lampionový 
průvod, kterého se zúčastni-
lo mnoho dětí, rodičů i starších 
občanů. Za doprovodu Vltavy od 
Bedřicha Smetany jsme prošli 
vesnicí k Pomníku padlým, kde 
po krátkém připomenutí historic-
kých okamžiků vzniku samostat-
ného Československa následoval 
na naši obec velkolepý ohňostroj, 
který působil velice slavnostně.
Oslava proběhla důstojně, byla 
dobře zorganizována a dík patří 

celé kulturní komisi. Škoda jen, že 
se po krátké době od lípy ztratily 
podpěry proti vyvrácení, než lípa 
zakoření. Je smutné, že si někteří 
lidé neváží práce jiných …

#Jitka Breineková

Dne 27. září, v předvečer svátku 
svatého Václava se v Ostopovicích 
konaly po 13 letech Václavské že-
náčské hody. V dopoledních ho-
dinách naši mladí stárci roznášeli 
rozmarýny a zvali na hody spolu 
s kapelou z Kunštátu.
V počtu deseti párů jsme se chtěli 
připravit co nejlépe, proto jsme se 
scházeli každou neděli ke společ-

ným zkouškám. Zaměřili jsme se 
na písně a tance z okolí Brna a při-
pravili si tímto pěkný program. Ne-
smíme zapomenout ani na nástup, 
který se nám velmi vydařil a s ním i 
naše vystoupení. Kroje jsme zvolili 
napůl: 5 párů ostopovické bíláky 
a 5 párů kroje kyjovské. Průvod po 

obci v odpoledních hodinách měl 
4 zastávky, ve kterých jsme si na-
chystali malé občerstvení jak pro 
muzikanty, tak i pro naše spoluob-
čany. Na sokolovně už pokračoval 
program jak odpoledne, tak i večer 
za doprovodu kunštátské kapely. 
Celý večer jsme tančili a zpívali 
v kruhu a potěšilo nás, že se k nám 
připojili i ostatní hosté. Hody se 
nám vydařily, počasí přálo a dou-
fáme, že příští rok se opět sejdeme 
v hojném počtu a budeme pokra-
čovat v této započaté tradici.
Iniciátory obnovení tohoto starého 
zvyku ženáčských hodů v naší obci 
byli manželé Jana a David Tuškovi, 
za což jim patří poděkování, tak ja-
ko všem stárkům a pořadatelům.

#Marcela Liptáková

90. VÝROČÍ VZNIKU  Československa

Ženáčské hody   v  r o c e  2 0 0 8

vÝpis   usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce 

VýPIS USNESENí Z 5. ZASEDáNí ZASTUPITELSTVA 
OBCE, KONANéHO DNE 30. 10. 2008
zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje:
• za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastu-
pitelstva obce pí Lebedovou a pí Liptákovou 
• navržený program zasedání zastupitelstva 
• doplnění zadání změny č. 3 ÚP Ostopovice o:
 - rezervu na obchvat obce (spojka komunikace  
 III/15270 a III/15273)
 - zrušení rezervy pro JZ tangentu
 - rozšíření D1 (dle požadavku ŘSD) včetně pásů 
krajinné zeleně podél tělesa D1 na území celého k.ú. 
obce a pěšiny k novému podchodu pod D1
• jmenování Lenky Lebedové a Jana Symona za čle-
ny školské rady
• nabídku Milana a Martina Dejlových ze dne 30. 10. 
2008 na směnu pozemků p. č. 73/10 a 73/11 za po-
zemek p. č. 73/8
• směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Ostopovice a Milanem a Marti-
nem Dejlovými 
• zřízení 5 vyhrazených parkovacích míst pro pohos-
tinství U Volejníků na ulici Osvobození

• smlouvu o dílo na vyhotovení projektové doku-
mentace pro komplexní rekonstrukci areálu MŠ a ZŠ 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice (objednatel) a Ing. 
arch. Eichlerem (zhotovitel)
• smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Ostopovice 
(kupující) a paní Novotnou, Slezákovou a panem Ru-
berem (prodávající)
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1507/5 mezi Obcí 
Ostopovice (kupující) a Janem a Martinem Horskými 
(prodávající)
• rozpočtové opatření č. 3
• rozpočtové opatření č. 4
• rozpočtové opatření č. 5
• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Os-
topovice a E.ON Distribuce, a.s.

zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 14. 7., 28. 7.,  
25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.
• informace zástupců ŘSD k akci „Rozšíření D1“
• informace o průběhu a dokončení akce „Rozšíření 
kanalizační sítě v obci Ostopovice“
 Zapsal: Ing. Ladislav Polcar

Projek ty

V říjnu jsme odstartovali celo-
školní a celoroční projekt s ná-
zvem Kolem světa za X dní. První 
projektový den „Nová Země“ se 
uskutečnil v pátek 24. října. Žáci 
se seznámili s tím, že nejsou na 
planetě Zemi sami. Že existují jiné 
kultury, jiné národnosti, jiné barvy 
pleti.... Poznali umístění České re-
publiky v rámci jiných zemí světa, 
její postavení v EU. Den se nesl 
i v duchu ekologickém – „chová-
me se k naší planetě dobře?, proč 
a jak třídíme odpad?, jak můžeme 
šetřit energiemi?“ Na konci dne si 
děti výtvarně (většinou plasticky) 
vytvořily vlastní zemi, ve které by 
chtěly žít.
Věříme, že i další projektové dny 
(„Vánoce ve světě“, „Ve světě 
pohádek a fantazie“, „Starověké 
olympijské hry v Aténách“) budou 
stejně zajímavé a úspěšné jako 
ten první.
Projekty žije i školní družina. 
Prvním projektem byl projekt 
„Brno – kulturní centrum Moravy“. 
Zaměřoval se na seznámení 
dětí s historií města, stavebními 
památkami, s kulturou a schop-
ností se v něm orientovat. Děti se 
nejdříve samy pokusily v rámci 
besedy „Brno známé a neznámé“ 
povykládat vše, co vědí o městě. 
Další nové informace získáva-
ly z literatury – Pověsti o městě 
Brně. V odpoledních hodinách 
uskutečnily procházku Brnem po 
starých památkách, aby si o něm 
prohloubily znalosti. Byla vyhláše-
na výtvarná soutěž „O nejlepšího 
architekta“. Děti se zapojily do 
kolektivní práce, vyráběly z krabic 
a různých zbytků papíru modely 
domů, hradů a zámků. Stavěly 
z různých druhů stavebnic silnice, 
křižovatky, domy, mosty, letiště 
a podobně. Se zájmem kreslily 
svoje vlastní erby, vytvářely různé 
plánky města a různé mapy. Luš-
tily křížovky, rébusy nebo hledaly 
rozdíly na dvou podobných ob-
rázcích. Proběhly akce: Průvod-
cem městem, Staň se reportérem, 
Dramatizace místních pověstí, 
Malujeme a modelujeme historii. 
Projekt byl úspěšný a dětem se 
podle jejich ohlasů líbil. 
Věříme, že propojení práce ve škol-
ní družině s prostředím mimo ni po-
může děti připravit lépe do praktic-
kého života. A dobrá orientace ve 
městě Brně sem určitě patří.

#Mgr. Jitka Fialová,
Mgr. Silvie Páčová

Ředitelka MŠ a ZŠ Ostopovice 
přeje jménem všech zaměstnan-
ců školy široké ostopovické veřej-
nosti krásné Vánoce, hodně zdra-
ví a spokojenosti v roce 2009.

p o m á h a j í  d ě te m

foto na této straně • Martin Folta
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S blížícím se koncem roku 2008 bych Vás 
chtěl seznámit s naší činností na sokolovně. 
Po stránce sportovní vyvíjí činnost oddíl stol-
ního tenisu a národní házené.
stolní tenis má 10 členů, hrají soutěž, která 
se jmenuje Okresní přebor, a v současné do-
bě se pohybují ve středu tabulky. Svoje řady 
by rádi rozšířili o další členy a rádi všechny 
zájemce přívítají na tréninku, který je v úterý 
a čtvrtek od 18.00 hod., nebo na tradičním 
Vánočním turnaji dne 20. 12. 2008.
národní házená má čtyři mládežnická družstva 
a jedno družstvo mužů. Naše soutěže se hra-
jí systémem podzim – jaro, to znamená, že 
na podzim se sehraje se soupeřem zápas 
na jeho hřišti a na jaře se pořadatel vymění. 
Výsledky jsou proto po podzimní části, to 
znamená po polovině soutěže.
přípravka: trenéři Pavel Chaloupka a Vlasti-
mil Čížek.
Zúčastňují se děvčata i chlapci předškolního 
věku v pondělí od 17.00 hod. na sokolovně. 
Hlavním zaměřením činnosti jsou všechny 
formy her a zábavy přiměřené věku dětí.
Mladší žáci: trenéři Petr Pazourek, Pavel 
Polcar a Petr Slezák.
Družstvo má asi 15 dětí a po polovině sou-
těže je na třetím místě z devíti účastníků 
a ztráta dvou bodů na druhého nabízí útok 
ještě výše. Zajímavostí je nejlepší střelec celé 
soutěže, kterým je Tomáš Krejčík j., nastřílel 
124 branek.
starší žáci: trenéři Petr Pazourek a Pavel 
Krejčík.

V kádru je 12 hráčů a jejich umístění na čtvrtém 
místě z devíti účastníků je velkým úspěchem, 
protože jsou doplňováni z družstva mladších 
žáků (tedy mladšími dětmi).
A opět nejlepší střelec soutěže – David Kará-
sek, 91 branek.
dorostenci: trenéři Pavel Krejčík a Roman 
Krupka. 
Družstvo tvoří 15 hráčů z Ostopovic i okolních 
vesnic. Po polovině soutěže je na třetím mís-
tě se ztrátou jen dvou bodů na druhé místo. 
A opět nejlepší střelec David Karásek a ještě 
na třetím místě Jaroslav Pokorný. Doufáme, 
že po jarních odvetách bude posun v tabulce 
na druhé místo.
Muži: trenéři Petr Vlach a Ivo Indra.
Po loňském postupu do II. ligy bylo hlavním 
cílem udržení v soutěži. Ale po několika smol-
ných zápasech prohraných o jednu branku 
jsou na předposledním místě, s minimálním 
odstupem. Věříme, že po tvrdé zimní přípravě 
se družstvo udrží v soutěži.
Mezi nesoutěžní akce patří pořádání turnaje 
O velikonočního beránka v kategorii mužů. 
Pro mládež pořádáme v prvním červenco-
vém týdnu již tradiční a velmi oblíbený letní 
tábor nejen pro členy TJ.
Pokud byste chtěli o národní házené vědět ví-
ce, je možnost na: www.tjsokolostopovice.cz.
Ke sportu patří i hřiště a zázemí okolo, i zde 
se nám myslím podařilo velké dílo. Bylo vybu-
dováno nové hřiště na tenis, nohejbal, volejbal 
a košíkovou s umělou trávou, stejný povrch byl 
položen i na vedlejším házenkářském hřišti. 

Na podzim již bylo využíváno místní školou, 
a to zcela zdarma. Celý areál byl nově osvět-
len, po celé délce sokolovny byla položena 
zámková dlažba. V jarních měsících bude v 
prostoru před šatnami vybudována nová za-
střešená letní zahrádka a před ní dětské hřiš-
tě s pískovištěm, prolézačkami atd. pro naše 
nejmenší. V neposlední řadě byl na sokolovně 
kompletně vyřešen systém odpadní splaškové 
a dešové vody.
Přes zimu nás čeká zkvalitnění sociálního 
zařízení a šaten tak, aby obě hřiště byla 
na jaře k dispozici pro širokou veřejnost. 
Bohužel v dnešní době to již nebude zdarma, 
ale formou nájmu. Sazby a režim budou včas 
upřesněny. 
Nezůstaneme pozadu ani po stránce kultury 
v naší obci. V našem areálu se budou i nadále 
konat akce, na které jsou naši občané zvyklí 
(jedná se hlavně o Mladé hody). Začátkem 
prosince bude situace řešena společně se 
zástupci kulturní komise zastupitelstva obce 
a věříme v kladný výsledek. V zimním období 
se v sále sokolovny bude konat mimo jiné 
ples zastupitelstva obce a ples seniorů. Na-
še jednota pořádá v pátek 13. února 2009 
tradiční maškarní merendu a po ní v neděli 
i dětský maškarní ples.
Toto všechno by samozřejmě nešlo bez 
sponzorů, dobrovolné činnosti všech trené-
rů, vedoucích, funkcionářů a mnoha dalších. 
Všem jim velice děkujeme za jejich podíl na 
rozvoji sportu v naší obci.   

#za TJ Sokol Ostopovice Pavel Krejčík
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tělocvičná jednota sokol Ostopovice

Po osvobození Československa začal opět 
v Ostopovicích fungovat znovu vytvořený 
ochotnický divadelní soubor při tělovýchov-
né jednotě Sokol, který navázal na předváleč-
nou tradici, která měla již koncem třicátých 
let velmi dobrou úroveň. Z organizačních 
důvodů ochotnická scéna přešla pod Sdruže-
ní rodičů a přátel školy a v čele stál tehdejší 
ředitel místní školy Vladimír Kupčík. Ochotní-
ci nastudovali několik úspěšných her, které 
prezentovali na různých přehlídkách a soutě-
žích lidové umělecké tvořivosti. Později pře-
šel soubor opět pod TJ Sokol. Nejúspěšnější 
hrou v letech 1947–49 byla Čapkova „Matka“. 
V roce 1954–55 se umístili na 1. místě v brněn-
ském okrese hrou J. B. Moliéra „Lakomec“. 
Divadelní soubor vystupoval často i v okol-
ních obcích, ale i v Kyjově, Sokolnicích, Žebě-
tíně nebo v Šitbořicích.
Statistika činnosti divadelního souboru z této 
doby: bylo nastudováno celkem 23 her a se-
hrálo se 53 představení, 4 hry pro děti a asi 
40 celovečerních literárně hudebních pásem, 
např. Smetanův večer, Žňový večer, Čapkův 
večer, Večer Jaroslava Seiferta a Petra Bez-
ruče. V zimním období se hrávalo loutkové 
divadlo pro děti.
V roce 1958 byla veškerá činnost ochotníků 
a některých dobrovolníku soustředěna na bu-
dování přírodního divadla v Šelši. Divadelníci 
spolu s ochotníky z Nebovid nastudovali dra-
ma bratří Mrštíků „Maryša“, které bylo první 

a bohužel i poslední představení v nově bu-
dovaném přírodním amfiteátru. Z finančních 
důvodů stavba nebyla dotažena do konce. 
Ve hře Maryša hostoval (v roli Francka) člen 
divadla bratří Mrštíků (DBM) – pozdější člen 
divadla ABC Roman Hemala.
Soubor pokračoval ve své činnosti až do roku 
1966, kdy se prezentoval na divadelní přehlíd-
ce v Rosicích inscenací hry Zd. Blažka „Příliš 
štědrý večer“.
V dalších letech se projevil nezájem mladých 
lidí o divadelní činnost a soubor zaniká. 
členové divadelního souboru
od r. 1945–1966
režiséři: Vl. Kupčík, Fr. Malík

výtvarníci: J. Ottich, J. Kamenický
scéna: J. Klár, M. Dejl st., Vl. Janek
technický personál:
J. Klár, M. Dejl st., A. Čížek ml., Fr. Rozmarýn
masky: Fr. Lerch, J. Ottich, Vl. Janek
herci: O. Bartoněk, J. Bartoněk, V. Bartoněk, 
J. Bartoňková, K. Fiala, A. Havlíková, J. Havíř, 
K. Janková, M. Janušová, L. Klárová, J. Kláro-
vá, P. Klár, M. Konečná, H. Kosová, V. Kubová, 

Fr. Kuba, Fr. Malík, L. Mojžíš, K. Pavlásek, V. 
Pavlásková, V. Pavlásková ml., J. Solařík, H. 
Solaříková, M. Suchá, St. Šmíd, M. Pešková, 
L. Purčová, B. Vlach, P. Košál, J. Bruckne-
rová, St. Slezák, E. Sojková, P. Matýšek, Z. 
Veverka, ....

#zpracovala Věra Janáková

Střípky z výstavy     Ochotnický divadelní soubor 
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Původně jsem chtěl napsat do vzdělávacího sloupku 
příspěvek o slovenském čuvači, nebo díky dnes již 
zaniklé chovné stanici byl tento pes v naší obci vídán 
velmi často. Jenže pes není lípa malolistá nebo roháč, 
abych uvedl výšku, váhu, barvu srsti a vyjadřoval se 
o něm odbornou terminologií jako o vile Tugendhat. Je 
to inteligentní živý tvor, součást rodiny, a tak si zaslouží 
příběh. Už jenom proto, že podobný domácí mazlík žije 
v každém druhém domě a následné povídání mnoha 
čtenářům připomene, že něco podobného prožívali 
taktéž, anebo je to teprve čeká. 
Tak konečně bydlím v domku se zahradou 
a te už zbývá jenom vybrat toho správné-
ho hlídače. A že to není jednoduchý úkol asi 
každý správně tuší. Avšak po pár týdnech při-
šlo nečekané pozvání jít okouknout štěňátka 
slovenského čuvače a záhy bylo rozhodnuto. 
Bílá chlupatá kulička se jménem Cita změnila 
bydliště a problém s výběrem psa byl vyřešen.
To jsem ovšem netušil, jak razantně dokáže 
i malé štěně změnit zavedený chod rodiny 
a jaká dobrodružství nás čekají. Honem jsem 
začal shánět informace, cože to vlastně mám 
doma za zvíře. Mlhavě se mi prolínaly vzpo-
mínky na film Bela a Sebastian s dávnou ná-
vštěvou výstavy psů, kde se u cedule Sloven-
ský čuvač vyvalovali jacísi lední medvědi.
Naštěstí mně chytrá kniha prozradila, že fenka 
nevyroste víc než 65 cm v kohoutku a dosáhne 
váhy kolem 40 kg, zato pes by mohl mít ještě 
o pár centimetrů a pět kilo více. Také jsem 
se dozvěděl, že srst čuvačů je voděodolná 
a výhřevná natolik, že ochrání psa i v nejtvrd-
ších podmínkách. A navíc je samočisticí. Tuto 

vlastnost jsem stokrát ocenil, nebo pes žijí-
cí celoročně venku má nespočet příležitostí 
„převléci se do maskáčů“ a bez ostychu si 
v tomto šedo-hnědo-černém pyžamu vleze 
večer do boudy. Ráno však běhá po zahradě 
zase úplně bí lý hafan. A to bez šamponu 
a kartáče.
S příchodem zimy jsem však přece jenom 
zapochyboval o dokonalých vlastnostech ču-
vačí srsti a při pohledu na klesající teploměr 
jsem začal uvažovat o zateplení boudy. Otálel 
jsem tak dlouho, až jednoho dne k večeru nás 
zaskočil padající sníh. Cita bláznivě běhala 

po trávníku, udiveně sledovala vločky sněhu, 
jak vířivě padají všude kolem ní, dokonce se 
je snažila chytat do tlamy a když sněhová 
pokrývka přebarvila celý trávník na bílo, Cita 
se svalila na záda, vytrčila tlapy proti obloze 

a převalovala se s evidentní radostí zprava 
doleva a zase zpět. Když v noci klesla teplo-
ta už poměrně hluboko pod bod mrazu, dělal 
jsem si výčitky ohledně nezateplené boudy. 
Sotva se rozednilo, spěchal jsem Citu potěšit 
granulemi s teplým mlékem, ale k mému pře-
kvapení bouda byla prázdná. Cita prospala 
celou noc schoulená do klubíčka na sněhu 
pod starou švestkou. A tak sama rozhodla, 
že čuvači u mě budou bydlet v nezateplených 
boudách.
Slovenský čuvač je poměrně mladé plemeno, 
s jeho cíleným chovem se začalo v roce 1929 
a už o 4 roky později byl založen první Spolek 
chovatelů tatranských čuvačů, a to kupodivu 
v Brně. Ve slovenských horách byl odjakživa 
chován robustní, drsný hlídací pes k ochraně 
stád před vlky a medvědy i k ochraně pas-
teveckých obydlí. Tyto vlastnosti si čuvač ve 
značné míře ponechal i při ústupu pastevectví. 
(pokračování příště)                 #Pavel Hudec 

V termínu od 4. do 7. září 2008 uspořádal os-
topovický Klub důchodců zájezd pro své čle-
ny za poznáním Jeseníků. Cílem bylo lázeň-
ské město Jeseník a ubytování s polopenzí 
v penzionu U Petra.
První zastávkou byla návštěva docela rozsáh-
lé ZOO na Svatém Kopečku. Prohlédli jsme si 
exotická zvířata v zajímavě řešených výbězích 
a pavilonech. Konečnou zastávkou prvního 
dne byl penzion U Petra a ubytování. Ještě 
před večeří jsme si při dobré viditelnosti mohli 
obhlédnout krásu Jeseníků.

Penzion U Petra tvoří dvě budovy uprostřed 
louky. Upoutal nejen svou květinovou výzdo-
bou exteriérů s udržovaným okolím, ale i rus-
tikální výzdobou interiéru předměty, které ke 
svým běžným činnostem používali na venkově 
naši předkové. Některé větší stroje byly rozmís-
těny i na prostranství před budovami.
Ubytováni jsme byli ve dvou- a třílůžkových po-

kojích s WC, sprchovacím koutem a dokonce 
i televizním přijímačem. Vyhovovalo nám jed-
notné menu při snídani i večeři. Jídlo bylo chut-
né, obsluha ochotná a hbitá.

Druhý den jsme za krásného slunečného po-
časí odjeli na Ramzovou a odtud lanovkou na 
Šerák. Skupina se dělí vždy na zdatnější, které 
vede paní profesorka Hana Jelínková, a poma-
lejší, méně zdatné. Vystoupali jsme na Keprník 

vysoký 1423 m a z nejvyššího bodu podle vy-
značených údajů jsme se orientovali přes celé 
pohoří Jeseníků až k Pradědu. Byl to celoden-
ní výlet za krásného počasí. Návrat lanovkou, 
zdatnější pěšky.
Další den nás opět provázelo krásné slunečné 
počasí. Jeli jsme autobusem na Rejvíz a pěšky 
jsme prošli největším moravským rašeliništěm, 
na jehož konci je Velké mechové jezírko. By-
la to příjemná vycházka naučnou stezkou. Na 
parkovišti v restauraci měli zvláštnost. V zase-
dací místnosti měli konšelé na opěradle své 
židle vyřezanou svoji podobu.
Odpoledne jsme navštívili Lázně Jeseník 2 km 
nad městem, založené Vincenzem Priessnit-
zem, který jako první v Evropě indikoval vodo-
léčbu. Je zde také 40 pramenů kyselek. Zdej-
ším léčebným procesům napomáhá i pohyb 
v okolní překrásné přírodě.
Po večeři posezení s písničkami a ukončení 
pobytu.
V neděli jsme se rozloučili a přes Praděd jsme 
se vraceli k domovu. Na Hvězdě jsme čekali, až 
nás pustí na Ovčárnu, a pak výstup na Praděd, 
ale to už byla mlha s drobným mrholením, tak-
že jsme Praděd ani neviděli.
Velké díky patří panu Grexovi za perfektní zor-
ganizování zájezdu, ale i všem jeho účastníkům, 
kteří ukázněně dodržují pokyny, a tím přispívají 
k hladkému průběhu a spokojenosti všech.
Děkuji za to, že se mohu vašich zájezdů také 
účastnit.

#Anna Veselská

z á j e z d  k l u b u  d ů c h O d c ů     z a  p O z n á n í M  j e s e n í k ů

Sága čuvačů



4

Tábor radosT
Jmenuji se Jan Lipták, je mi 19 let. Od malička 
jezdím na tábor Radost a podílím se na práci 
jako vedoucí. Chtěl bych vás seznámit s cha-
rakterem tohoto tábora, který spadá pod ob-
čanské sdružení Radost, a který se zcela liší 
od jiných táborů.
Kdo jsme? Nejsme skauti, ani pionýři, ani 
sportovní organizace. Nepatříme žádné po-
litické straně ani škole. Jsme obyčejné ob-
čanské sdružení s křesanským zaměřením. 
Jsme tu i pro ty, kteří na celou úhradu tábora 
nemají, kteří žijí v mnohačetných i neúplných 
rodinách. Mírně nás dotuje několik magistrátů 
a obecních úřadů. I několik podnikatelů, bý-
valých táborníků, něčím přispěje. Část dotací 
máme od Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy.
Náš tábor funguje celoročně, to znamená, 
že není jen otázkou 14 dnů nebo tří týdnů 
o prázdninách, ale i během roku je možnost 
jet na setkání. Ta jsou bu pracovní o víken-
dech, nebo prázdninová – podzimní, vánoční 
včetně Silvestra, dále jarní a konečně i veli-
konoční.
Samotný tábor začíná pro několik z nás již 
v posledním týdnu června, kdy je potřeba po-
stavit stany, kterých na našem táboře máme 
zhruba 70. No a nejen je. Je v tom zahrnuta 
i příprava hřiš, horolezecké stěny, ale i nedíl-
né součásti táborového života, totiž kuchyně. 
Tábor je rozdělen to tří turnusů (běhů) po 14 
dnech, každý běh pojme 90 až 120 dětí ve 
věku 9–15 let, k tomu 20 až 25 vedoucích, 
zdravotnici a naše hodné a vždy vstřícné tety 
v kuchyni. Tzv. čtvrtý běh je určen pro mladší 
děti od 6 do 9 let a trvá pouze týden. 
My vedoucí máme dvakrát do roka vzděláva-
cí školení, při němž se dozvídáme o nových 
zákonech a změnách, týkajících se organizace 
tábora nebo práce s dětmi. 
Chystáme 42. stanový tábor s pevnou základ-
nou na stejném místě. Děti se mnohokrát vy-
měnily, ve vedení jsou již i děti těch prvních 
účastníků a zanedlouho tu, dá-li Bůh, budou 
i vnuci.
Stojí za to pokračovat? Myslím, že určitě. 

Mnoho dětí zde může nacházet zakořenění ve 
víře, posilu naděje a zdroj lásky. Jedno naše 
táborové heslo zní: Ora et labora. Modli se 
a pracuj.
Zakladatelem našeho tábora je kněz P. Franti-
šek Fráňa, který na jaře roku 1967 opět chys-
tal prázdninový puák po Orlických horách. 
S několika hochy tak jezdíval každý rok. Ale až 
tohoto roku jej napadla myšlenka se usadit.
Po pátrání v novinách našel inzerát, rozjel 
se a koupil chatu. Ze snímků na webových 

stránkách tábora můžete vidět podobu cha-
lupy a první tábory kolem roku 1970. Další 
fotky poukazují na to, jak se tábor rozšiřoval 
a rozrůstal. 
Tábor Radost a tedy i středisko Radost mají sídlo 
v Brně, ale nejsou určeny pouze pro děti z Brna 
a okolí. Najdete zde i děti ze Žáru nad Sáza-
vou, což je taková druhá velká základna, nebo  
ve Žáře a v Brně jsou biskupská gymnázia, 
ale i děti z ostatních koutů naší republiky.
Spolupracujeme i s Radiem Proglas, jehož ře-
ditel Martin Holík byl vždy věrným táborníkem, 
posléze vedoucím a stále jezdí na tábor pravi-
delně a s velkým nadšením. Spolupracujeme 
také s Televizí Noe.
Kdo by pak měl zájem se o našem táboře 
dozvědět daleko víc, má určitě možnost. In-

ternetová stránka v současné době nabízí 
svým návštěvníkům bohaté vyžití. Zajímavé 
odkazy i rozsáhlé fotogalerie umožňují udělat 
si poměrně dobrou představu o tom, co se na 
táboře děje, za jakých okolností a v jakém pro-
středí. Poslední fotky jsou z víkendu 21.–23. 
11. 2008. Vše je již pokryto sněhem.
Adresa našich stránek je: www.taborradost.cz.

Pokud by z vaší strany byly dotazy přímo na 
mě, rád je zodpovím. Jinak vám náš server 
jistě bude dosti přehledným a uspokojivým 
zdrojem informací. Pokud by někoho zaujala 
naše práce natolik, že by byl ochoten přispět 
či pomoci, jste vítáni.

Tábor Radost mi dal nespočet výborných ka-
marádů, mnoho cenných tábornických zku-
šeností a možnost uplatnit se jako vedoucí, 
starat se o děti, být jím dobrým vedoucím a zá-
roveň kamarádem, ve kterém najdou oporu 
a kterému mohou důvěřovat.

#Jan Lipták

Ze života mladých   jan lipták

i n z e r c e

kOupíM 
pOzeMek 
v bRně 
Pok ud možno s tavebn í 
(menš í  i  vě t š í ) . 
P ros ím nab ídně te . 

Rychlé jednání. 
Tel.: 776 637 839

Koupím garáž 
kdekoli v Brně 

i v horším stavu. 
Dohoda jistá.

Tel.: 776 809 213

Hledám zaHradu kdekoliv 

v bRně ve vlastnictví, možno i s chatou.

Finance mám. Tel.: 776 637 839

v bRně k bydlení
( i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. 
Jsem přímý zájemce. tel . :  546 220 361 

kOupíM ROdinnÝ důM 
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Obecně závazná vyhláŠka Obce OstOpOvice      č. 1/2008

Zastupitelstvo obce Ostopovice se na svém 
zasedání dne 16. 12. 2008 usnesením č. 6 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně zá-
vaznou vyhlášku: 

čl. 1   úvOdní ustanOvení

(1) Obec Ostopovice touto obecně závaznou 
vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále 
jen „poplatek“).
(2) Správu poplatku provádí obecní úřad.

čl. 2    pOplatník, předMět pOplatku

Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou ur-
čeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 1)

čl. 3    OhlaŠOvací pOvinnOst

(1) Poplatník je povinen správci poplatku 
ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik 
a zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů. 

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplat-
ník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit 
správci poplatku příjmení, jméno, rodné čís-
lo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, 
pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, 
nebo, jde-li o právnickou osobu, název, síd-
lo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která 
je podnikatelským subjektem, uvede rovněž 
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou 
soustředěny peněžní prostředky z její podni-
katelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci 
poplatku do 30 dnů jakékoliv změny v ohláše-
ných skutečnostech.

čl. 4    sazba pOplatku

1. Sazba poplatku činí ročně:
a) za jednoho psa  350 Kč
b) za druhého psa  450 Kč
c) za jednoho psa chovaného v rodinném 
domě   150 Kč
d) za druhého psa chovaného v rodinném 
domě   200 Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel inva-
lidního, starobního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 

    100 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, poživatele invalidního, starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživa-
tele sirotčího důchodu 150 Kč

čl. 5    splatnOst pOplatku

Poplatek je splatný do 31. března každého 
roku.

čl. 6    OsvObOzení a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) držitelé psů ze zákona osvobození 2)

b) držitelé psů převzatých z útulku po dobu 
dvou let od převzetí

(2) Úleva ve výši ročního poplatku se poskytu-
je držiteli psa, který nechá psa trvale označit 
mikročipem a přihlásí se do evidence chovate-
lů3) psů v souladu s touto vyhláškou. 
Na úlevu od poplatku má poplatník nárok v prv-
ním roce následujícím po roce, kdy obě uve-
dené podmínky splnil.

čl. 7    tRvalé Označení psů

(1) Trvalým označením psa se rozumí označení 
psa mikročipem, který odpovídá ISO standar-
du vydaném Evropskou unií, 4) nebo tetováním. 
Označení psa mikročipem provede na žádost 
chovatele veterinární lékař a tetování odborně 
způsobilá osoba.

(2) Od veterinárního lékaře, který aplikoval mi-
kročip, nebo odborně způsobilé osoby, která 
provedla tetování psa, si chovatel vyžádá po-
tvrzení o označení psa, na němž je uvedeno 
číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů 
s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit 
stejnopisem průkazu původu.

(3) Označování psů se provádí na náklady je-
jich chovatelů. Chovatel, který dal psa označit 
mikročipem, má nárok na úlevu od poplatku 
při splnění podmínek uvedených v čl. 6 odst. 
2 vyhlášky.

čl. 8    evidence chOvatelů psů

(1) Chovatel je povinen se do 30 dnů od ozna-
čení psa přihlásit do evidence chovatelů psů 
(dále jen „evidence“). Evidenci vede Obecní 
úřad Ostopovice.

(2) Přihlášení do evidence se provádí pomocí 
registrační karty chovatele, jejíž tiskopis je pří-
lohou této vyhlášky. Chovatel při přihlašování 
doloží evidenční číslo mikročipu nebo číslo 
tetování a uvede plemeno psa, jeho pohlaví, 
datum narození a případná zvláštní znamení. 
Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení 
a místo pobytu) a způsob, kterým se v případě 
ztráty psa přeje být kontaktován při jeho ná-
lezu.

(3) Chovatel, který po účinnosti této vyhlášky 
nabude psa trvale označeného, je povinen se 
do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. 
Pokud bylo označení psa provedeno již před 
účinností vyhlášky, má se za to, že podmínky 
trvalého označení psa podle čl. 7 odst. 1 spl-
ňuje i v případě, že použitý mikročip neodpo-
vídá stanovenému ISO standardu.

(4) Chovatel je povinen evidenci ohlásit nej-
později do 30 dnů ukončení chovu psa na úze-
mí obce Ostopovice.

(5) Údaje z evidence se poskytují pouze útul-
kům pro opuštěná zvířata v rozsahu potřeb-
ném k identifikaci nalezeného psa, který byl 
předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění 
jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou 
tyto údaje oprávněny zjišovat v souvislosti 
s plněním svých úkolů podle zákona.

čl. 9    navÝŠení pOplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné 
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zá-
kona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 5) 

čl. 10    zRuŠOvací a přechOdné usta-
nOvení

Zrušuje se čl. 2 až čl. 9 obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2003. Na právní vztahy vzniklé pře-
de dnem nabytí účinnosti této obecně závazné 
vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní 
obecně závazné vyhlášky.

čl. 9    účinnOst

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá 
účinnosti dnem 1. 1. 2009.

…………………….....     …...………………………
Ing. Ladislav Polcar     Mgr. Zuzana Benešová
   místostarosta  starostka

o místním poplatku ze psů 

1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí 
ze psů starších 3 měsíců. 

2) Dle § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů: osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postiže-
ním, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání zvláštní předpis.

3)  § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

4)  ISO 11784, ISO 11785

5) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich neza-
placenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
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Jako každý rok s předstihem 
zahájila útok na naše peněženky 
obchodní sí a mě zaujala nabídka 
pro naše zvířecí miláčky.
„Rybičky ve vašem akváriu poma-
lu plavou bříšky vzhůru, netečně 
šouchají do skla a potravy si ani 
nevšimnou?“ Obchodníci vědí,  co 
rybičkám udělá radost a jak zapů-
sobit na jejich „majitele“. Nabíze-
né zboží – skalka, veselá dekorace 
či umělá květinka přiměje rybičky 
k životu, vytrhne je z nudy a plavat 
budou s úsměvem na tlamičce. 
Také hlodavci si zaslouží vánoční 
dárek – myšky se rády zhoupnou 
na závěsné houpačce, fretky mají 
dostat velkou houpací sí a všech-
ny potěší souprava hraček. 
Obyčejný míček pro pejska, kte-
rý ho už stejně nebaví – to už je 
dávno z módy. In je balónek scho-
vaný v tlamě. Našeho miláčka prý 
určitě potěší i dárek v podobě 
růžového vodítka, ke kterému se 
hodí i nová růžová kabelka a ru-
kavičky, které panička najde pod 
stromečkem. Zvláště ta kabelka je 
nezbytným doplňkem při venčení 
psa a sekne i v nejhorší plískanici. 
Dalším klenotem, který nesmíte 
zapomenout koupit, je pepito 
obleček s růžovým límcem, jímž 
by nepohrdl samotný Sherlock 
Holmes. Určitě udělá radost kaž-
dému pudlíkovi a naháčovi. 
Marně přemýšlím, jak ti naši zvíře-
cí filutové poznají, že jsou svátky, 
tedy krásná chvíle, kdy dostanou 
dárečky. Cítí to? Pamatují si na-
zdobený stromeček, vůni smaže-
ného kapra a štědrost svých lid-
ských přátel v jediném dni v roce? 
Podle obchodníků ano. A jsou 
patřičně připraveni. 
Pro ty, kteří této nabídce neodo-
lají a svůj dobrý úmysl následně 
přehodnotí, mám potěšující zprá-
vu: v lednu začíná nejen období 
výprodejů, ale i vracení nevydaře-
ných dárků. Takže vážení, můžete 
nakupovat.  

#Věra Janáková

Užitečné dárky tradice vánoc
Mezi nejvýznamnější svátky v roce patřily po ce-

lé dějiny Vánoce. Jejich oslava v dávné minulosti 
však měla docela jiný význam, než jim přikládá 
naše generace. Doba se vztaho-
vala k vítání slunce, k zimnímu 
slunovratu, ke zrození nového 
roku. S ním nastávalo i nové 
vegetační období, jež bylo oče-
káváno s přáním, aby přineslo 
dobrou úrodu k zajištění obži-
vy lidem i domácímu zvířectvu. 
Proto se i řada zvyků spojených 
s oslavou slunovratu vztahovala 
k zajištění zdárného růstu plodin, 
k předvídání počasí, k zajištění 
prosperity dobytka a drůbeže, 
ke zjišování příštího osudu lidí, 
třeba lití olova, pouštění ořechových skořápek po 
vodě, házení pantofle apod.

Když byl v 16. století změněn juliánský kalen-
dář na gregoriánský, došlo k posunu dat o týden 
zpět a v souvislosti s tím se i některé obyčeje pře-
sunuly k dřívějšímu datu, stanovenému katolickou 
církví za den narození Krista.

Jedním z charakteristických rysů oslavy přícho-
du nového roku, později Štědrého večera a násle-
dujícího svátečního dne, byla hojnost pokrmů, 
jež měla symbolizovat dostatek všeho, co se 
v hospodářství urodilo. V prvé řadě to byly plodiny, 
které měly pro zajištění výživy největší význam, ja-
ko obiloviny a luštěniny. Nezbytnou součástí štěd-

rovečerní večeře byl chléb a další pečivo. Jejich 
kulatý tvar ve formě bochníku, kola, koláče nebo 
věnce představoval slunce, zdroj životodárné síly. 

Přísady do nich, jako med, mák, 
česnek či různé byliny, měly za-
jistit zdraví lidí, dobytka i drůbe-
že. Plodiny zastoupené v peči-
vu nebo v jiných pokrmech byly 
symbolem hojnosti a bohatství 
(proso, hrách, čočka, mák, kru-
pice). Některé se objevují na vá-
nočním stole dodnes, aniž by 
si lidé uvědomovali, že zvyk má 
kořeny v dávné minulosti a že 
měl přes svůj pověrečný nádech 
přece jen racionální podklad.

Zatímco na stolech venkovské-
ho lidu byla hojnost vyjádřena plody s množstvím 
zrn, měla panská i měšanská kuchyně jiný ráz. 
Mezi pokrmy podávanými o Vánocích se vysky-
tovaly ty nejnákladnější, složitě upravené, o něko-
lika chodech, doplněné moučníky, lahůdkami a již-
ním ovocem. V průběhu předminulého a minulého 
století přešly některé z těchto pokrmů, ovšem ve 
zjednodušené formě, do jídelníčku středních vrstev 
městského obyvatelstva a došlo k prolínání s tra-
dičními pokrmy venkovského obyvatelstva. Takový 
obraz poskytuje i současný jídelníček svátečních 
vánočních dnů a my si již ani neuvědomujeme, kdy, 
odkud a proč jsme do něho určitý pokrm zařadili.

#František Franc
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Počátkem ledna 2009 opět vyjdou do ulic koledníci 
se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce 
Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteč-
ní již po deváté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový 
koncert, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin 
v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 
1-Radiožurnál. 
Tříkrálovou sbírku v Brně zahájí biskup Vojtěch Ci-
krle, který při bohoslužbě v brněnské katedrále sv. 
Petra a Pavla v pátek 2. ledna 2009 v 15.00 hodin 
požehná tříkrálovým koledníkům. 
u nás v Ostopovicích budou skupinky koledníků 
chodit v sobotu 10. 1. 2009. 
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, 
a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. 
Do ulic obcí a měst v lednu 2008 vyšlo 13 659 koled-
nických skupinek, což představuje více než 40 000 
dobrovolníků. Výnos sbírky činil 60,8 milionů korun.
Koledování probíhá podle místních podmínek v prů-
běhu prvních dvou týdnů měsíce ledna. Vedoucím 
skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průka-
zem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu ne-
bo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst 
vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozornos-
tí. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do 
úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené cha-
ritním logem.
Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské 
SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena 
jedné DMS je 30 Kč u všech telefonních operátorů. 

Charita z každé DMS zprávy obdrží částku 27 Kč. 
Dar odevzdaný koledníkům a taktéž dar formou 
odeslané DMS jsou dary anonymní a nelze na ně vy-
stavit potvrzení o daru či darovací smlouvu. Pokud 
potvrzení o daru či darovací smlouvu potřebujete 
např. pro daňové přiznání, přispějte prosím do sbír-
ky bankovním převodem nebo poštovní poukázkou 
na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.
Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru, kon-
taktujte prosím sekretariát Charita Česká republi-
ka – ekonomické oddělení, Vladislavova 12, 110 00 
Praha 1, tel.: 296 243 330.

#připravila Libuše Dobrovodská

 Tříkrálová sbírka v ROce 2 0 0 9

14.
z a s t u p i t e l s t v O  O b c e  O s t O p O v i c e

v á s  s r d e č n ě  z v e
d o  m í s t n í  s o k o l o v n y  n a 

začátek ve 20.00 hodin 

K tanci a poslechu bude hrát skupina pana 
Opršála

• předprodej vstupenek (70,- Kč)  
   s místenkou v prodejně DUO
• občerstvení zajištěno

SpolečenSKý 
pleS

v sobotu 17. ledna 2009

Vážení čtenáři, redakce Ostopovického zpravodaje Vám všem přeje klidné a spokojené Vánoce plné pochopení a lásky 
a vzájemného setkávání nejen v rámci rodin, ale i v rámci naší obce na společných akcích. Do nového roku 2009 Vám 
přejeme, abyste ho prožili ve zdraví a pohodě a aby Vám přinesl jen samé dobré věci.


