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otevřená komunikace
Od loňského podzimu funguje při MŠ a ZŠ Ostopovi-
ce nově zvolená šestičlenná školská rada. Asi hod-
ně našich spoluobčanů neví, k čemu školská rada je 
nebo může být a jakou má pravomoc. Pokusíme se 
to zde vysvětlit.
Školská rada je orgán, který musí být ze zákona zří-
zen při všech základních, středních a vyšších od-
borných školách. Jejím prostřednictvím se mohou 
zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pra-
covníci školy i zřizovatel podílet na správě školy.
Školská rada je tedy partnerem školy. Nejen učitelé, 
ale také rodiče a zřizovatel by se měli o práci školy 
zajímat. Cílem naší školské rady je úzká spolupráce 
s vedením školy vedoucí k větší otevřenosti a atrak-
tivitě školy pro žáky a jejich rodiče, podpora většího 
zapojení školy do života obce a také její postupná 
proměna v místo vychovávající pomocí moderních 
vzdělávacích metod a partnerské pracovní atmosfé-
ry sebevědomé a aktivní občany. To je samozřejmě 
ideál a není vždycky lehké dosáhnout jeho naplně-
ní. Většinou jsme totiž vyrostli v klasické škole, jiné 
v komunistické době ani 
neexistovaly, s převážně 
autoritativním a manipula-
t ivním přístupem, k terý 
v nás vytvořil strach z ne-
úspěchu a tendenci se mu 
vyhnout. To, že škola je 
nejvyšší autorita, které je 
nutno se bát a sklonit před 
ní hlavu, zůstává v mnoha 
z nás dodnes a často jen 
doufáme, že naše děti bu-
dou mít štěstí a dostanou 
se do dobré školy. 
Naštěstí te už se bát ne-
musíme, doba minulého 
režimu je pryč. Můžeme 
otevřeně komunikovat a po-
dílet se na rozvoji „naší” 
školy. Tak proč toho nevy-
užít.
Přitom právě otevřenost 
a vstřícnost pedagogů, nás 
rodičů i zřizovatele k zavá-
dění moderních vzděláva-
cích metod zajistí u našich 
dětí lepší možnosti jejich budoucího uplatnění a schop-
nost orientace v rychle se měnícím světě.
My, rodiče, jsme svěřili svoje děti této škole a máme 
právo požadovat pro ně co nejlepší úroveň a podmín-
ky. Máme také právo být řádně informováni o všem, co 
nás zajímá. Chceme-li však po škole kvalitní výsled-
ky, musíme být také připraveni se do života školy 
více zapojovat, a už radou, dotazem, aktivní účastí 
na akcích školy nebo třeba darem. A očekáváme-
li otevřenost školy, měli bychom být i my otevření 
radám a doporučením pedagogů. Bez účasti nás, 
rodičů, vznikne ve škole jen stěží atmosféra vzájem-
ného respektu a partnerské spolupráce. 
Proto jako školská rada apelujeme na všechny rodi-
če a příznivce školy: Obracejte se na nás se svými 
připomínkami, náměty či problémy! Stojíme o vaše 

názory i vaši účast na chodu naší školy. Chceme, 
aby se co nejvíce rodičů a dalších občanů podílelo 
na dění v naší škole. Škola vždycky bývala jedním 
z hlavních center života obce a my věříme, že se jím 
opět může stát. 
Pojme tedy společně překonávat komunikační ne-
dostatky i vlastní pasivitu. Školská rada je tu přede-
vším pro rodiče. Chceme vás proto několikrát za rok 
pozvat na společná setkání, abyste se mohli zeptat 
na vše, co se týká naší školy, nebo navrhnout, co 
zlepšit. Zkrátka otevřeně komunikovat. 
Své podněty můžete také zasílat na e-mailovou ad-
resu školské rady: sr.zsostopovice@seznam.cz.

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zá-
konným zástupcům nezletilých studentů, zletilým 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zři-
zovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 
školského zákona (zákona č.561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání). 
Školská rada se vyjadřuje 
k návrhům školních vzdě-
lávacích programů a k je-
jich následnému uskuteč-
ňování, schvaluje výroční 
zprávu o činnosti školy, 
schvaluje školní řád, ve 
středních a vyšších od-
borných školách stipen-
dijní řád, a navrhuje jejich 
změny, schvaluje pravidla 
pro hodnocení výsledků 
vzdělávání studentů, podílí 
se na zpracování koncepč-
ních záměrů rozvoje školy, 
projednává návrh rozpočtu 
právnické osoby na další 
rok, vyjadřuje se k roz-
boru hospodaření a navr-
huje opatření ke zlepšení 
hospodaření, projednává 
inspekční zprávy České 
školní inspekce, podává 
podněty a oznámení ředi-
teli školy, zřizovateli, orgá-

nům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším 
orgánům státní správy. 

Zasedání školské rady
Školská rada se schází ke svým zasedáním nejméně 
dvakrát ročně, při svých zasedáních se řídí jedna-
cím řádem. Se svými podněty a návrhy se obracejte 
na některého ze svých zástupců ve školské radě. 

Členové školské rady
Zástupci zřizovatele: Lenka Lebedová, Jan Symon
Zástupci pedagogických pracovníků: Sylvie Páčo-
va, Helena Fišerová
Zástupci rodičů: předsedkyně Barbora Opršálová, 
místopředsedkyně Hana Řehořková

#Barbora Opršálová

K o n K u r z
na ředitele/ku

MŠ a ZŠ OstOpOvice

Rada obce Ostopovice vyhlásila konkurz 
na ředitele/ku MŠ a ZŠ Ostopovice

s předpokládaným nástupem 4. 7. 2009. 
Termín pro podání přihlášek je do 14. 4. 

2009 do 12.00 hod. poštou nebo osobně 
na adresu Obecního úřadu Ostopovice. 
Více informací k požadavkům na kandi-
dáty/ky a náležitostem přihlášky nalez-

nete na úřední desce obce, na webových 
stránkách obce v sekci aktuality

(www.ostopovice.cz) či na stránkách 
www.jmskoly.cz. Oznámení o konání 

konkurzu bylo taktéž rozesláno pro in-
formaci případným kandidátům/kám do 
ostatních škol v Jihomoravském kraji.

Zuzana Benešová, starostka obce



 6. zasedání ze dne 16. 12. 2008                      
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice
schvaluje
• Za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastu-
pitelstva obce Jitku Breinekovou a Milenu Dejlovou. 
• Navržený program zasedání zastupitelstva. 
• Zadání pro zpracování Územní studie Na Branách – 
viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
• Rozpočtové provizorium na dobu do schválení roz-
počtu na rok 2009, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
• Rozpočtové opatření č. 6/2008 – viz příloha č. 3 to-
hoto zápisu.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o místním 
poplatku ze psů.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o místním 
poplatku za provoz systému shromažování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, výše poplatku pro občany obce 500,- 
Kč a pro rekreační objekty 250,- Kč. 

• Dodatek č. 6 Smlouvy o zajištění financování sys-
tému IDS JMK.
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice pOvěřuje 
• Starostku obce odkoupením podílových listů: 
– u Investiční kapitálové společnosti KB, a. s., Otevře-
ný podílový fond IKS Peněžní trh, počet podílových 
listů 164 811
– u Investiční společnosti České spořitelny, a.s., Ote-
vřený podílový fond SPOROBOND, počet podílových 
listů 1 620 351
– u České obchodní banky, a.s., podílový fond ČSOB 
BOND MIX, počet podílových listů 1 369 793.
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice bere na 
vědOMí 
• Usnesení z jednání rady obce ze dne 29. 10. a 18. 
11. 2008.
• Zprávy jednotlivých komisí.

Zapsala: Ing. Radka Švihálková
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vÝpis   usnesení Ze ZasedÁní Zastupitelstva Obce 
Vážení spoluobčané, při příleži-
tosti nadcházejícícho 20. výročí 
sametové revoluce bychom rádi 
připomněli osudy ostopovických 
občanů, kteří byli v období komu-
nistického režimu neprávem věz-
něni či jinak poškozeni. Za tímto 
účelem shromažujeme veškeré 
dostupné informace o osudech 
těchto lidí i o poválečné historii 
obce. Byli jste vy nebo vaši rodin-
ní příslušníci v období 1948–89 
poškozeni tehdejším režimem? 
Víte o někom takovém ve vašem 
okolí? Přivítáme jakékoliv infor-
mace, fotografie, dokumenty i vaši 
případnou spolupráci. S informa-
cemi či dotazy kontaktujte prosím 
obecní úřad. Předem děkujeme.

# Redakce

v ý z va         
k  o b č a n ů m 

KalKulace náKladů na vodné a stočné, roK 2009 (částKy jsou bez dPH)

vodné (vo) Předp. náklady r. 2009/Kč stočné (st) Předp. náklady r. 2009/Kč 

Provozovatel 420 000 Provozovatel 200 000

Analýzy 65 000 Platba BVaK 750 000

El. energie 170 000 El. energie 3 000

Opravy, údržba 500 000 Opravy, údržba 600 000

Odběr podzemní vody 200 000 Ostatní služby 75 000

Ostatní služby 20 000

Celkem zaokr. 1 375 000 Celkem zaokr. 1 628 000

náklady na vo 21,15 náklady na st 26,70

cena 21,15 kč 26,70 kč

Výběr nejlepších prací žáků Zá-
kladní školy v Ostopovicích z lite-
rární soutěže Kam s ním? a Dopis 
kamarádovi do roku 1909.
O VyŘAZOVáNí SLABýCH SPO-
TŘEBIČů DOMA
Já jsem lednička. Chladím už dob-
rých deset let. Každý den ke mně 
někdo přijde, otevře mě a kouká, 
co by našel uvnitř dobrého k jídlu. 
Někdy jsem plná samých dobrot, 
třeba různých salámů, sýrů, jogur-
tů, zeleniny a jiných, někdy mám 
prázdné poličky. To proto, že už 
všechny dobroty, co ve mně byly 
uskladněny, jsou snědeny nebo 
taky vyhozeny. Maminka často 
nadává, že se ve mně něco zka-
zí. Ale a se snažím, chladím jak 
chci, po těch deseti letech mně 
to jde čím dál hůř a čím dál míň. 
Jednoho dne slyším říkat mamin-
ku: „Koupili jsme novou ledničku, 
co uděláme s tou starou?“Je mi 
do pláče. Už mě nechtějí. Už ne-
jsem potřebná, co se mnou teka 
bude? Kam mě dají? Vyhodí mě 
do šrotu? Přijeli dva páni a na-
kládají mě do vozu. Odvážejí mě 
pryč, neznámo kam. Ani jsem se 
nestihla rozloučit. Je mně smutno. 
Třeba mne ještě opraví a budu 
sloužit znovu, třeba někomu jiné-
mu. Anebo taky ne. Uvidím.

David Rejda, 4. ročník 
TELEVIZOR
Jsem televizor Panasonic a byd-
lím v pětičlenné  rodině. Jsem ce-
lý černý a velikost mé úhlopříčky 
je 82 cm. Jsem jeden z nejnověj-
ších typů. Stojím si v teple v obý-
vacím pokoji na polici. Každý den 
čekám, až mě někdo zapne. Mám 
dobrého kamaráda, který mě za-
píná. Jmenuje se ovladač. Mám 
hodně programů a to mi někdy va-
dí, protože mě často přepínají.

pokračování na str. 3

M l a d í  l i t e r á t i
 1. zasedání ze dne 10. 3. 2009                      
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice
schvaluje
• Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastu-
pitelstva obce Jana Kubíčka a ing. Ladislava Polcara. 
• Doplněný program zasedání zastupitelstva. 
• Rozpočtové opatření č. 7/2008 – viz. příloha č. 1 
tohoto zápisu.
• Cenu vodného a stočného na období 4/2009 – 
3/2010 ve výši: – vodné – 21,15 Kč/m3 bez DPH
   – stočné – 26,70 Kč/m3 bez DPH.
• Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ 
a ZŠ Ostopovice, okres Brno – venkov, p. o., za rok 
2008, který činí 88 021,19 Kč, a souhlasí s převodem 
této částky do rezervního fondu p.o., z něhož budou 
pořízeny nastavitelné lavice do poslední třídy ZŠ –  
viz příloha č. 3 tohoto zápisu.
• Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce 
za rok 2008, který činí přebytek 370 893,06 Kč.
• Rozpočet obce na rok 2009 dle zveřejněného návr-
hu ze dne 20. 2. 2009 – viz příloha č. 4.
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2009.
• Princip varianty č. 1 a dává mandát radě obce ke 
konečnému schválení konkrétní nabídky finančních 
produktů.
• Nabídku Ladislava a Jarmily Ševčíkových, bytem 
Družstevní 80/2, Ostopovice ze dne 4. 2. 2009 na kou-
pi pozemku p. č. 76/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Ostopovice 
a pověřuje starostku přípravou kupní smlouvy. 
• Nabídku p. Petry Pilné, bytem Na Rybníčku 15, 
Ostopovice ze dne 23. 1. 2009 na koupi pozemku 
p.č. 1399 o výměře 20 m2 a 1398/1 o výměře 380 
m2 v k.ú. Ostopovice a pověřuje starostku přípravou 

kupní smlouvy. 
• Nabídku Hedviky a Stanislava Ourodových, by-
tem Dolny 208, Omice ze dne 24. 2. 2009 na koupi 
pozemku p.č. 1576 o výměře 18 m2 v k.ú. Ostopovi-
ce a pověřuje starostku přípravou kupní smlouvy.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích 
p. č. 639/4, 816/64, 817/1, 817/3, 845/2, 845/4, 949/3 
ve prospěch E.ON Distribuce z důvodu umístění no-
vého kabelového vedení NN a pověřuje starostku ob-
ce podpisem smlouvy.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích 
p. č.  PK 1845/1 a KN 1515/4 ve prospěch Správy že-
lezniční dopravní cesty a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy.
• Odpovědnou zastupitelkou pro územní plánování 
Mgr. Zuzanu Benešovou.
• Nesouhlasné stanovisko obce k rozšíření dálnice 
D 1 na šestipruhové uspořádání a uplatnění připomí-
nek k záměru.
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice
neschvaluje 
• Cenu vodného a stočného na období 4/2009 – 
3/2010 ve výši: – vodné – 21,50 Kč/m3 bez DPH
   – stočné – 29,90 Kč/m3 bez DPH.
• Prodej části pozemku č. 303 v k.ú. Ostopovice z důvo-
du možné kolize s projektem parkoviště u sokolovny.
ZastupitelstvO Obce OstOpOvice bere na 
vědOMí 
• Usnesení z jednání rady obce ze dne 16. 12., 22. 12. 
2008, 5. 1., 12. 1., 26. 1., 9. 2. a 18. 2. 2009. 
• Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou 
činnost na rok 2009 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.

Zapsala: Ing. Radka Švihálková
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r O Z p O Č e t  n a  r O k  2 0 0 9
Dne 10. 3. 2009 schválilo zastupi-
telstvo obce rozpočet na rok 2009, 
který počítá mimo jiné i s několika 
zásadnějšími investicemi či poříze-
ním majetku v obci. 
Rekonstrukce vodovodu a stavba 
chodníku na ul. Lípová je kompletně 
připravena k realizaci, jsou vydána 
všechna potřebná povolení a nyní 
probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Akce v sobě zahrnuje 
také prodloužení dešové kanaliza-
ce a počítáme i s variantou opravy 
stávající dešové kanalizace, pokud 
bude ve špatném stavu. Na akci je 
vyhrazeno 3 500 000 Kč. 
V roce 2009 bude dokončena kom-
pletní projektová dokumentace 
rekonstrukce areálu MŠ a ZŠ Osto-
povice, budou vydána všechna po-

třebná rozhodnutí a bude zažádáno 
o dotace. Pokud se vše podaří, jak 
je plánováno, první etapa samotné 
realizace bude připravena k prove-
dení v roce 2010. V rozpočtu je vy-
hrazeno 2 700 000 Kč.
V rozpočtu jsou také prostředky na 
projektovou dokumentaci nového 
sběrného dvoru, který je plánován 
na pozemku za tratí zakoupeném 
na konci roku 2008. V tomto roce 
připravíme dokumentaci, potřeb-
ná správní rozhodnutí a zažádáme 
o dotaci na stavbu dvora. Rozpočet 
počítá s částkou 400 000 Kč.
V případě úspěchu žádosti o dota-
ci z evropských fondů na rybníček 
Šelši, kterou jsme podali v loňském 
roce, bude zahájena realizace pro-
jektu. Rozpočet počítá se spoluú-

častí 350 000 Kč. Dále je v rozpočtu 
100 000 Kč na zakoupení měřiče 
či měřičů rychlosti jízdy vozidel na 
hlavní silnici. 
Rozpočet počítá i s příspěvkem pro 
Sokol ve výši 100 000 Kč na poříze-
ní plastových dlaždic, které budou 
využity při kulturních akcích obce 
a dále např. pro jízdu dětí na kole 
v areálu sokolovny, a s příspěvkem 
60 000 Kč pro římskokatolickou 
farnost Troubsko na plynové vytá-
pění a plynovou přípojku v kapli 
v Ostopovicích. Rozpočet samo-
zřejmě počítá s údržbou a oprava-
mi stávajícího majetku obce, jako 
jsou komunikace, chodníky, veřej-
né osvětlení, kabelová televize atd.

#Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

pokračování ze strany 2
Když jsem dlouho zapnutý, je mi 
velké teplo, začínám se přehřívat. 
Nejraději jsem, když mě večer vy-
pnou a jdou spát a já pak také mo-
hu odpočívat. Až jednou přestanu 
fungovat, dají mě do kontejneru  
pro nebezpečný odpad.

 Matěj Krejčík, 4. ročník
LEDNIČKA
Ahoj, jsem lednička a jmenuji se 
Calex. Moje rodina mě dostala 
jako dárek od babičky. Dost dlou-
ho jsem stála na stejném místě. 
Bylo to v kuchyni v rohu u okna, 
kde jsem měla výhled na krásnou 
přírodu a sousedův dům. Bohu-
žel jsem neviděla na jejich lednici, 
která mohla být moje kamarádka. 
Ale to není to hlavní. Rozhodla 
jsem se, že Vám budu vyprávět 
svůj příběh. Začal před 15 lety….
Jasně, nebyla to moje vina, ale 
najednou se ozvalo děsivé KŘUP 
a mně se utrhlo držadlo. Nic se 
nedalo dělat, byla jsem už stará. 
Tak jsem stála na stejném místě 
bez držadla. Moje rodina se pak 
rozhodla, že bude upravovat dům. 
Nejdříve předělali koupelnu, pak 
přišla řada na kuchyň. Mě, abych 
nepřekážela, dali na chodbu. A tak 
jsem novou kuchyni už nikdy ne-
viděla. Prodali mě totiž rodině No-
váků. A tam také stojím v kuchyni 
v rohu u okna. Mám opět výhled 
na přírodu a na sousedův dům, 
ale tentokrát vidím i novou kama-
rádku ledničku. Tohle je celý můj 
příběh. Mám nový život a jsem 
s ním spokojená.

Eliška Honsová, 4. ročník
AHOJ JIRKO,
jak se Ti vede? Já se třeba dívám 
na televizi nebo hraji na počítači. 
Ty ale nemáš žádný počítač nebo 
televizi. Víš vůbec, co to je? Řekl 
bych, že asi ne. Televize je taková 
bedna, kde můžu sledovat různé 
filmy, sport, soutěže. Počítač také 
vypadá jako bedna, ale je tuze 
chytrá, která všechno ví a mů-
žu s ní hrát různé hry. Za sto let 
se tady změnilo hodně věcí, lidé 
bydlí v panelácích, používají mobi-
ly, surfují po internetu, hrají nové 
sporty. Ty se podle mě moc dobře 
nemáš, protože Tě za chvíli čeká 
válka, tak se na ni připrav. Já se 
mám určitě lépe, můžu se s kým 
chci domlouvat přes telefon na ja-
koukoliv vzdálenost, posílat e-maily.
Ještě jsem Ti zapomněl říct, že 
jsou moderní, hodně rychlá auta, 
ale zato je hodně zničená Země. 
Moc rád lyžuju a bruslím. I brusle 
a lyže jsou modernější, moc by se 
Ti líbily a já bych Tě naučil lyžovat 
a bruslit. Tak někdy na shledanou. 
Měj se dobře. 

Tvůj kamarád Martin Novotný

M l a d í  l i t e r á t i obce Ostopovice na r. 2009 (v tis. Kč)rOZpOČet
příjMy vÝdaje

Daňové příjmy 11 165,0 Činnosti registr. církví a náb. spolků 60,0

Místní poplatky  858,3 Rozhlas a kabelová televize 60,3

Správní poplatky 50,0 Ostopovický zpravodaj 70,0

Dotace ze státního rozpočtu 267,7 Kultura, církve a sdělovací prostředky 208,0

Ost. NI transfer ze st. rozpočtu 94,5

Činnosti knihovnické 1,0 Tělovýchovná činnost 100

Rozhlas a televize 80,0 Využití volného času dětí a mládeže 121,5

Inzerce Ostopovický zpravodaj 1,0 Ostatní zájmová činnost 19,0

Zájmová činnost v kultuře 100,0 Nebytové hosp. – víceúčelová budova 62,8

Využití volného času dětí 100,0 Veřejné osvětlení 370,0

Pronájem nebytových prostor 24,0 Pohřebnictví 20,0

Pronájem pozemků 50,0 Územní plánování 200,0

Třídění odpadu, pronájem kontejneru 130,0 Komunální služby a územní rozvoj 15,0

Činnost místní správy 5,0 Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj 7,0

Příjmy z úroků KB 20,0 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30,0

Příjmy z podílu na zisku 47,0 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 427,5

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 30,0 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 678,0

příjMy celkeM 13 023,5 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 25,0

Osobní asistence, pečovatelská služba, pod-
pora samostatného bydlení

5,0

vÝdaje

Zalesnění skládky 13,0 Požární ochrana 17,8

Silnice – komunikace Uzavřená 1 194,0 Zastupitelstvo obce 978,5

Chodníky – na ul. Lípová 1 055,0 Činnost místní správy – včetně kanalizace 
a vodovodní přípojky budovy OÚ

1 735,0

Provoz veřejné silniční dopravy – IDS 125,0 Služby peněžních ústavů 20,0

Bezp. silnič. provozu – radary (měření rychlosti) 100,0 Pojištění – budovy 20,0

Pitná voda 2 000,0 Finanační vypořádání minulých let 5,2

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly

660,1 vÝdaje celkeM 15 761,7

Vodní díla v zemědělské krajině 340,0 rOZpOČet Obce prO rOk 2009

Základní škola – rekonstrukce 3 914,0 Finanční prostředky minulých let 3 794,2

Činnosti knihovnické 101,0 Splátky půjčky SFŽP -96,0

Ostatní záležitosti kultury – kronika 4,0 Splátky úvěru KB -960,0

Zpracova la :  Mgr.  Zuzana  Benešová , 
I ng .  Lad is lav  Po lca r,  Magda  Je l í nková

FinancOvÁní celkeM 2 738,2
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  Upozorňuji předem, že svůj příspěvek, kte-
rý posílám do rubriky Názory občanů v Os-
topovickém zpravodaji, píši z pozic starších 
spoluobčanů a občanů seniorů a že víceméně 
tematicky navazuji na svůj předchozí článek 
z března 2008 v témže Zpravodaji, nazvaný 
Občanská obslužnost v obci.
  V onom článku jsem se kriticky dotkla, a to ne 
poprvé, trvale neřešených a až neuvěřitelných 
problémů v obci, s nimiž se musí výše uve-
dená skupina obyvatel každodenně potýkat, 
a to téměř na hranici s Brnem – městem, nikoli 
v nějaké zapadlé vesnici daleko od civilizace. 
Jen pro úplnost zopakuji smutný evergreen 
této neutěšené situace: špatně fungující a pře-
dražená autobusová doprava v nevhodných 
vozech; nemožnost nakoupit potraviny v pří-
stupnější v prodejně než na vzdáleném konci 
obce ( díky však alespoň za obchod p. Davida 
Štěpánka); nezajištěná lékařská péče v obci; 
nebezpečný (a neosvětlený) chodník z Osto-
povic do Starého Lískovce, občany však kvůli 
drahému jízdnému a chybějícím spojům hojně 
používaný.
V mnohém mi dávají zapravdu webové stránky 
obce, které sleduji a oceňuji, nebo jsou velmi 
vhodnou formou pro prezentaci názorů obča-
nů. Na těchto stránkách převládá mj. frustrace 
z neúnosné autobusové dopravy, nespokoje-
nost se zásobováním potravinami i s absencí 
lékařské péče a častý je též názor, že by mno-
hé mohlo vyřešit připojení k Brnu.
Kdyby se tak stalo a Ostopovice byly měst-
skou částí Brna, zlevnilo by se autobusové jízd-
né (se zavedením IDS od ledna 2004 stouplo 
o 100%), občané nad sedmdesát let by mohli 
využívat benefity, které poskytuje město Brno 
svým seniorům, tj. jízdu v prostředcích MHD 
zdarma, jistě by se o něco zlepšily večerní 
a noční spoje a také spoje sobotní, nedělní 
a sváteční (vycházím ze srovnání s jízdními řá-
dy např. do Útěchova nebo Žebětína). Věřím, 
že příslušnost k Brnu – městu by více inspiro-
vala i případného praktického lékaře k otevření 
ordinace a obchodníka s potravinami ke zříze-

ní větší prodejny uprostřed obce.
Chápu, že připojení Ostopovic k Brnu není 
patrně jednoduchý proces a že záleží přede-
vším na postojích občanů k této věci. Přála 
bych si proto, aby paní starostka Mgr. Zuza-
na Benešová (současně šéfka jihomoravské 
Strany zelených) jako volená zastupitelka 
poctivě a fundovaně shrnula všechny klady 
a zápory tohoto připojení a dala je k dispozici 
obyvatelům k posouzení v místním referen-
du. Možnost založení občanského sdružení, 
které by se ujalo zorganizování referenda, jak 
navrhuje paní starostka v diskusi s občany na 
toto téma, vidím jako obtížně proveditelné, 
nebo se domnívám, že je to poněkud nad 
síly starých lidí, kteří jsou odsouzeni do ro-
le těch nejpostiženějších. Zatvrzelá negace 
možné změny (viz odpově paní starostky na 
dotaz paní Marie o připojení k Brnu ze dne 
28. května 2008: „za sebe opakovaně říkám, 
že jsem proti připojení k Brnu, pokud chcete 
tuto diskuzi otevřít se zastupiteli, není nic jed-
noduššího než přijít na zastupitelstvo obce 
či případně sami občané se mohou zasadit 
o vyhlášení místního referenda a zjistit názor 
ostatních občanů. Já se však o toto logic-
ky s ohledem na můj negativistický postoj 
nebudu zasazovat.”) rozhodně není řešením 
svízelné situace. Postoj paní starostky vidím 
jako etický problém, nebo začíná být klamá-
na důvěra občanů, zejména těch starých. 
Za nepřiměřenou považuji i nostalgii po idyle 
prvorepublikového spolkového života v obci, 
jak ji pociuje paní starostka v publikaci vyda-
né k 770. výročí vzniku Ostopovic. Je to jen 
obcházení skutečných problémů ve vesnici. 
Ostatně se domnívám, že do takového spol-
kového života (ochotníci, pěvecký a čtenářský 
kroužek, školský spolek aj.) by byl ochoten se 
zapojit nestresovaný, spokojený občan, který 
nemusí řešit výše uvedené těžkosti.
Dále si dovoluji znovu připomenout obcí neře-
šený problém nebezpečného chodníku z Osto-
povic do Starého Lískovce, na němž se stala 
řada úrazů i přepadení (publikovaných též

v denním tisku i televizi). Chodník je stále ob-
čany z nutnosti hojně využíván a je jen otázkou 
času, kdy se na něm stane další nehoda. Již 
pan hejtman Stanislav Juránek, kterého jsem 
s problémem seznámila v roce 2005, navrhl ja-
ko možné řešení osvětlení chodníku za peníze, 
jež obec ušetří tím, že nemusí tolik přispívat na 
zajištění dopravní obslužnosti městu Brnu (šlo 
asi o částku 350 000,- Kč za rok). Musím však 
podotknout, že mezi volbou osvětlení chodní-
ku a příspěvkem na dopravu bych upřednost-
nila zlepšení samotné dopravy. Ale třeba by 
mohl přispět radou i nový hejtman Jihomorav-
ského kraje.
Podmínkami života starších občanů v Ostopo-
vicích se zabývám již delší dobu. Musím nadá-
le trvat na svém názoru, který jsem zveřejnila 
v Rovnosti v prosinci roku 2006 v článku Jak 
se žije... v Ostopovicích a který obsahuje vý-
čet zmíněných těžkostí. Zřejmě bude trvat na 
svém i můj oponent pan Mgr. Jan Symon (ja-
ko člen zastupitelstva), který mi prostřednic-
tvím těchže novin v prosinci 2006 odpověděl 
článkem nazvaným Ostopovice: Nezávislost 
za kus chodníku, jenž vyústil v otázku, zda se 
má obec „vzdát možnosti rozhodovat o své 
budoucnosti výměnou za nepatrné zlepšení 
dopravní obslužnosti a opravu kusu chodní-
ku?“  
Nech si čtenář na dotaz odpoví sám. Já osob-
ně odpovídám lidovým příslovím Kde nic není, 
ani čert nebere. Tím nic myslím lhostejnost 
paní starostky Mgr. Zuzany Benešové k život-
ním problémům nezanedbatelné části občanů 
v Ostopovicích. Současné zastupitelstvo pod 
jejím vedením jako by pokračovalo v ignorová-
ní přání nemalého počtu obyvatel o připojení 
Ostopovic k Brnu, které bylo před převratem 
také tvrdošíjně odmítáno komunisty řízeným 
Místním národním výborem. Důvody zápor-
ného postoje tenkrát i dnes jsou kupodivu po-
dobné. Mrzí mne, že kritické připomínky stále 
vyznívají jak marnost nad marnost. Odtud i ná-
zev mého příspěvku.

 #PhDr. Alena Odehnalová

Názory občanů  MARNOST NAD MARNOST?

Vážená paní Odehnalová,
dva a půl roku jsem ve funkci starostky a dva 
a půl roku se marně snažím vysvětlit, že čtyři 
témata, se kterými Vy a Váš manžel operujete, 
obec a tedy i já stěží ovlivním. Dva a půl ro-
ku odepisuji a reaguji na Vaše výzvy, dopisy 
a články v médiích, nabízím setkání či diskusi 
na zastupitelstvu obce, této možnosti jste však 
nikdy nevyužili.
Opakovaně zmiňujete čtyři témata: IDS, chod-
ník do Lískovce, obchod a ordinaci praktické-
ho lékaře a já se opakovaně, leč marně, snažím 
vysvětlit, že se jedná o záležitosti, které jsou 
jen stěží ovlivnitelné z pozice samosprávy.
IDS je systém platný pro celý Jihomoravský 
kraj, který současně stanoví i platbu pro jed-
notlivé obce, tj. platbu za občana. Problémům 
v dopravě věnuji nejen já, ale i mí kolegové ne-
konečné hodiny práce. Veškeré konkrétní stíž-
nosti Kordis řeší, autobusy na objízdné trase 
zastavují i v naší obci, přestože se tomu Kordis 
bránil, a na dobré cestě je snad i zřízení vlako-

vé zastávky v obci. Nemyslím, že takto vypadá 
lhostejnost, o které píšete. My si navíc platíme 
noční nadstandard, který je možno samozřej-
mě rozšířit, ale frekvenci denních spojů ani to, 
aby zde jezdil Dopravní podnik města Brna, 
neovlivníme. S firmou Kordis jsme se snažili 
vyjednat možnost slevy pro seniory. Jak jsem 
již opakovaně psala, a bylo to i projednáváno 
na zastupitelstvu, znamenalo by to platbu 
obce i za seniory, kteří naší zónou pouze pro-
jíždějí, a dostali bychom se na částku kolem 
1 000 000 Kč ročně pouze za tyto slevy. 
Chodník do Lískovce není v majetku obce a tudíž 
do něho obec nemůže investovat. Na náklady 
obce ho udržujeme a v zimě se zde uklízí sníh. 
Obec také zajistila drobné opravy chodníku 
kolem lokality Na Branách a oprava chodní-
ku je také v podmínkách obce pro investora 
výstavby v lokalitě Na Branách. S vlastníkem 
pozemků, tj. ŘSD ČR, i se SÚS JmK bylo o chod-
níku jednáno, ti odmítají investici do této ko-
munikace a nemají se ani k převodu chodníku 

na obec. Pokud se nám podaří získat chodník 
do vlastnictví obce, nic by nebránilo jeho re-
konstrukci a osvětlení. Možná Vás to překvapí, 
ale i já po tomto chodníku chodím a nebránila 
bych se jeho osvětlení. Mohu ale dělat jen ta-
kové kroky, kterými obec neporuší zákon.
Dále poukazujete na malý obchod na vzdá-
leném konci obce (pro Vás vzdáleném). Ob-
chod v obci je a jasně se ukázalo a potvrzuje to 
i sdružení maloobchodníků, že se v obci naší 
velikosti uživí pouze jeden malý obchod. Ve 
svém článku se oháníte srovnáním s dobou, 
kdy nám vládli komunisti, ale Váš požadavek 
na obchod a ordinaci lékaře mi staré časy sil-
ně připomíná. Nejsme v přeregulované době 
komunismu, ale ve svobodné tržní ekonomice 
se všemi jejími výhodami a nedostatky. Obča-
ny nemohu nutit, aby nakupovali pouze v naší 
obci a nejezdili do supermarketů, a tím pá-
dem je nabídka místního obchodu omezená, 
protože je logicky dražší a obyvatelé obce 

pokračování na str. 5

OdpOvěď k článku   Marnost nad marnost
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pokračování ze str. 4
obchod využívají převážně k drobnějším náku-
pům zboží denní spotřeby. Vlastník obchodu 
Na Rybníčku, mimo jiné i proto, že lidé jezdili 
nakupovat do levnějších supermarketů mimo 
obec, obchod uzavřel a provozovnu prodal a už 
se nenašel nikdo, kdo by s prodejnou dále po-
kračoval. Co si představujete, že by obec měla 
udělat? Zřídit obchod, dotovat ho a provozo-
vat? Upozorňuji, že obec navíc nevlastní žádný 
vhodný objekt.
Podobné je to s ordinací lékaře. Oficiální ordi-
nace lékaře tu nikdy nebyla. V budově na Lí-
pové MUDr. Nováková podle jejích slov nikdy 
neordinovala, ale pouze předepisovala léky. 
Obec by jí tyto prostory dále ráda poskytla a to 
i zdarma, ale sama nájem ukončila a žádný jiný 
lékař o tyto prostory zájem neprojevil. V obci 
žije řada lékařů a přesto si zde žádný praxi 
neotevřel. Proč asi? No, nejspíš proto, že by 
se zde neuživil. Jak byste zajistila, aby téměř 
všichni obyvatelé chodili právě k tomuto lékaři 
a nevyužívali nabídky praktiků v Brně, protože 
praktický lékař potřebuje pro fungování ordi-
nace minimálně 1000 registrovaných pacien-
tů? Co by podle Vás měla udělat obec? Ordi-
naci rádi nabídneme, ale jak zajistíme lékaře? 
Jako spásné řešení všech problémů, o kterých 
píšete, nabízíte připojení k Brnu. Opravdu si 
však myslíte, že připojení k Brnu by znamena-

lo, že v obci bude nový velký obchod a ordi-
nace lékaře a opravený chodník? V žádném 
případě. Kdo by ho zřídil a opravil, magistrát 
města Brna? Navíc by téměř s jistotou přesta-
la existovat naše malotřídní škola!!! A obec 
(pardon, městská část) by musela hospodařit 
s menším rozpočtem, podražila by voda, o in-
vesticích či rozvoji Ostopovic by rozhodovali 
radní města Brna.
Nikdy jsem neslibovala připojení k Brnu, nao-
pak jsem proti ztrátě autonomie obce, a proto 
nebudu iniciovat ani činit jakékoliv kroky, aby 
se tak stalo. Pokud to nazýváte lhostejnos-
tí, hluboce se mýlíte, právě proto, že mi není 
obec a její občané lhostejní, odmítám možnost 
připojení k Brnu. V Brně jsem žila mnoho let 
a řadu výhod městského života samozřejmě 
postrádám, ale rozhodla jsem se přestěhovat 
do Ostopovic, a to po zralé úvaze s tím, že se 
životu na venkově musím přizpůsobit, protože 
má také řadu výhod. I když jsem se v obci ne-
narodila, mám k ní hluboké vazby a ctím její 
historii.
Není pravda, že bychom se podněty občanů, 
včetně těch Vašich, nezabývali. Pravý opak 
je pravdou a kdybyste se o jednání rady i za-
stupitelstva obce více zajímala, možná byste 
dospěla k názoru, že místo neustálého psaní 
příspěvků bude lepší také něco konkrétního 
udělat. Nebo alespoň přijte na zastupitel-

stvo, kde si naše názory můžeme lépe vysvět-
lit, místo neustálého dopisování.
Opakovaně Vám sděluji, že možnost iniciovat 
místní referendum máte navíc i Vy sama. Roz-
hodně byste zjistila, zda Vaše touha o připoje-
ní se k městu Brnu je většinová či okrajová. 
Závěrem musím říci, že Vaše paralela ke ko-
munistům je více než urážlivá, a žádám Vás, 
abyste podobné příměry k mé osobě nepou-
žívala.

 #Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

S blížícími se velikonočními svátky se také blíží 
konec zimní přípravy a zahájení jarní části sou-
těže v národní házené. 
Mládežnická družstva se zúčastnila zimních 
přeborů a nejblíže vítězství a tím postupu do 
celorepublikového finále měli mladší žáci, ale 
skončili nakonec na 2. místě. Starší žáci skon-
čili na 3. místě a dorostenci na 4. místě.
Muži se v únoru zúčastnili turnaje v Jihlavě, 
kde skončili na 4. místě, v březnu je čeká turnaj 
v Humpolci a příprava bude zakončena tradič-
ním turnajem „O velikonočního beránka“, který 
se uskuteční 4. dubna od 9.00 hodin na našem 
hřišti. Turnaje se zúčastní vedoucí tým I. ligy 
1. NH Brno, Draken Brno a v jednání je účast 
dalších ligových týmů. Součástí turnaje bude 
i exhibiční zápas starých gard. Věřím, že si ne-
necháte tuto příležitost ujít a přijdete povzbudit 
jak hráče „A“ týmu, tak i vysloužilé hráče. 
Jarní část II. ligy zahájí naše družstvo 19. 4. 
2009 na hřišti Podhorního Újezdu a na domá-
cím hřišti se představí 2. 5. 2009 v 15.30 hodin 
s TJ Pustějov a v neděli 3. 5. 2009 od 10.15 ho-
din s SK Studénka. 

prOnÁjeM spOrtOviŠŤ:
Od měsíce dubna bude možno si pronajmout 
víceúčelové hřiště na tenis, volejbal, košíkovou 
a hřiště na národní házenou. 
tenisový kurt:       100,- Kč/hod.
                          150,- Kč/hod. s osvětlením 
Celoroční pronájem (duben – říjen) bude při 1 
hodině za týden za zvýhodněnou cenu 2.000,- 
Kč. Celoroční nájem je možné zarezervovat na 
tel. čísle 775 324 060 nebo na e-mailu: haze-
na@tjsokolostopovice.cz a rozpis bude na 
www.tjsokolostopovice.cz, kde najdete veš-

keré informace o pronájmu i činnosti oddílu. 
Volné hodiny v průběhu sezóny si bude mož-
né zarezervovat v restauraci SPORT ŠENK na 
hřišti. hřiště na házenou si bude možné pro-
najmout za 200,- Kč/hod.
Pro ostopovické děti bude možnost hřiště vyu-
žívat zdarma v odpoledních hodinách od 14.00 
do 16.00 hodin před zahájením tréninkových 
jednotek. 
Věřím, že využijete nabídku nového kvalitního 
sportovního vyžití v našem areálu.

#Ing. Petr Vlach

tj  s O k O l  O s t O p O v i c e

Havárie v OstOpOvicích

Ostopovice, 16. února 2009, kolem osmé, de-
váté večer...
Přijížděli jsme autobusem k poslední křižovat-
ce na Lípové. Silnice byla plná rozbředlého 
neupraveného sněhu. V dálce byla zřejmá dal-
ší neprůjezdnost. Před námi kolona aut zasta-
vila a některé vozy se začaly otáčet a vracet. 
Dlouhá svítící kolona aut za námi se rozdvoji-
la a nakonec levý pruh stál světly proti sobě. 
Provoz na celé Lípové se zcela zastavil. Řidič 
autobusu tvrdošíjně odmítal otevřít dveře, že 
není na zastávce, naštěstí se šel ven s někým 
dohadovat a já jsem mu utekl.
Naskytl se mi v obci nebývalý pohled. V napo-
jení Nové ulice na Lípovou se stala hromadná 
havárie. Asi nepřizpůsobení rychlosti na téměř 
nesjízdné vozovce. Vina se v davu přihlížejí-
cích přisuzovala vozu, který se doslova přiřítil 
ze směru od Střelic. 
Celková situace se vyostřila i na Nové ulici, 
kde se také vytvořila a zastavila kolona aut. 
Někteří řidiči s arogancí neunesli svoji bez-
mocnost a chtěli se s „vyhrnutými rukávy“ 
okamžitě dostat domů. Naštěstí zůstalo jen 
u slovní potyčky.
Přibližně po hodině se postupně uvolnil pruh 
dolů po Lípové, projeli přivolaní cestáři se so-
lí a rozjel se zbytek aut i s autobusem. Dnes 
v místě střetu můžete ještě najít jen pár stře-
pů z rozbitých oken.

#Text a foto Ing. Petr Dubjak 

OdpOvěď k článku   Marnost nad marnost
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Novela zákona o odpadech, která nabyla účin-
nosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elek-
trických a elektronických zařízení povinnost 
zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracová-
ní a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů 
založili 25. května 2005 ELEKTROWIN, a. s., ja-
ko provozovatele kolektivního systému, jehož 
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti.
Do obchodního rejstříku byla společnost 
ELEKTROWIN zapsána 15. 7. 2005 a 5. 12. té-
hož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva 
životního prostředí o zápisu do Seznamu vý-
robců jako kolektivní systém pro skupiny elek-
trozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, 
malé domácí spotřebiče a elektrické a elektro-
nické nářadí a nástroje) pod registračním čís-
lem: KH001/05-ECZ.

O VýSLEDCíCH HOVOŘí ČíSLA
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je 
recyklace elektrospotřebičů a perfektně fun-
gující systém zajišující sběr a následné mate-
riálové využití surovin získaných z vysloužilých 
elektrospotřebičů. 
Objektivně o výsledcích práce každého ko-
lektivního systému – v České republice je 
jich zapsáno celkem šest – vypovídají čísla. 
Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství 
elektrospotřebičů je zpětně odebráno a pře-
dáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se 
toto množství uvádí v kilogramech odebraných 
spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN zapo-

čala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg 
elektroodpadů na jednoho obyvatele. V polo-
vině třetího roku činnosti kolektivních systémů 
již toto množství dosahuje 3 kg, z toho ELEK-
TROWIN za prvních 8 měsíců roku 2008 ve 
svém systému zpětně odebral 1, 2 kg na oby-
vatele velkých a malých domácích spotřebičů, 
nářadí a nástrojů.
Do konce roku 2008 je potřebné tuto hranici 
ještě navýšit. České republice to ukládá  evrop-
ská směrnice, která stanovila členským zemím 
zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg 

na obyvatele a rok. Novým členským státům, 
Irské republice a Řecku umožnila směrnice po-
žádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cí-
lů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad 
požádalo a získalo jej.

NEJDůLEŽITěJŠí JSOU INFORMACE
Stále se zlepšující výsledky zpětného odbě-
ru, odděleného sběru, zpracování a recyklace 
vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen 
zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mo-
bilního svozu a navazujících zpracovatelských 
kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat 
informovanost veřejnosti o fungování tohoto 
systému, o tom, kam je možné vysloužilý spo-
třebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak 
je systém financován.
Předmětem činnosti společnosti ELEKTROWIN, 
a. s., je provozování a řízení kolektivního sys-
tému, zajišujícího plnění povinností výrobců 
podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, v platném znění, společné plně-
ní jejich povinností stanovených v osmém dílu 
hlavy II zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění, pro oddělený sběr, zpětný od-
běr, zpracování, využití a odstranění elektroza-
řízení a elektroodpadu.
Kolektivní systém ELEKTROWIN  plní za výrob-
ce jejich zákonem uložené povinnosti a stará 
se o zpětný odběr a recyklaci vysloužilého 
elektrozařízení.
Pro lepší informovanost obyvatel připravuje 
kolektivní systém ELEKTROWIN řadu akcí, kde 
se zejména školní mládež a děti učí jak zachá-
zet s vysloužilými elektrospotřebiči
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zá-
roveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochra-
ně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší 
informace, kdykoli je najdete na internetových 
stránkách: www.elektrowin.cz. 

KoleKtivní systém   e L e K T r O W i N Se P Ř e D S Tav U Je

Tělovýchovná jednota Sokol byla v Ostopovi-
cích založena 10. února 1909. Prvním staros-
tou byl zvolen místní nadučitel Josef Palkov-
ský, který se o to nejvíc zasloužil. Počátkem 
20. let získal Sokol své stávající stavební 
místo a v roce 1936 výbor TJ rozhodl, že na 
něm postaví sokolovnu, pro niž byl 1. 8. 1937 
založen základní kámen. Byla to, vzhledem 
k politické situaci ve státě i v Evropě, riskantní 
stavba, nebo mnozí členové TJ ručili za půjč-
ky a dluhy svým majetkem. 
Za okupace, v letech 1938–1945, byl život 
organizace potlačen, ale hned po válce byla 
činnost obnovena a prvním starostou byl v ro-

ce 1945 zvolen Eduard Konicar. Obnovila se 
sportovní činnost – cvičení na nářadí, prost-
ná, se kterými se cvičenci zúčastnili posled-
ního sokolského sletu v Praze. Také se obno-
vila národní házená a divadelní představení, 
která navázala na tradici z 30. let 20. století. 
Soubor nastudoval více než 24 her, avšak po-
čátkem 60. let tato aktivita ustala.
V popředí sportovních aktivit byla v naší obci 
vždy národní házená, která zde měla již před 
druhou světovou válkou také  aktivisty. V 50. 
a 60. letech házenkáře vedl i přes svoji ome-
zenou pohyblivost obětavý trenér Josef Do-

ležal. Pod jeho vedením 
zde působil oddíl mužů, 
dorostenců, dorostenek 
a žáků. Zvláště dobrých 
výsledků dosáhli ostopo-
vičtí muži v ligové sou-
těži.
Po krátké pauze v 70. 
letech min. století parta 
nadšenců zrekonstruova-
la hřiště, vybudovala no-
vé sociální zařízení a šat-
ny, což byl nový začátek 
činnosti národní házené, 
která s většími (ligová 
účast) i menšími úspě-
chy pokračuje doposud 
a vychovává stále nové 
generace házenkářů.  

Při této rekapitulaci nelze opomenout jméno 
Stanislava Slezáka, který vlastně tyto kluky 
k ligové metě přivedl.
 Současně se obnovilo pravidelné cvičení 
dětí, mládeže a žen. V letech 1975, 1980, 1985  
se místní ženy zúčastnily spartakiád. Rozvi-
nula se i činnost oddílu stolního tenisu.

TJ Sokol se kromě sportu podílí na kulturním 
vyžití občanů jednak pořádáním plesů, dále 
spoluúčastí na hodech a dalších akcích pořá-
daných v jejich prostorách. 

 # Připravila Mgr. Věra Janáková  

Střípky z výstavy    TJ Sokol Ostopovice
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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

kOupíM rOdinnÝ důM v brně 
k bydlení
(i menší ve špatném stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: 546 220 361. 

kOupíM pOZeMek v brně 
Pokud možno stavební (menší i větší)•Prosím 

nabídněte. Rychlé jednání. tel.:776 637 839

Jmenujeme se Irena a Lucie Badalovy. 
Asi tvoříme část jedné z nejpočetnějších vě-
kových skupin na světě – zatím jsme totiž stá-
le náctileté. Když přemýšlím, co mám psát o 
zvláštnostech našeho náctiletého života, tak 
mě napadá, že většina takových životů, jako 
jsou ty naše dva, vlastně ničím moc zajíma-
vých není. I když slovo „zajímavý“ vlastně mů-
že být docela relativní. Někdo by řekl, že záleží 
na člověku, s čím se spokojí. Jak pravil klasik: 
„Někomu stačí málo.“ Co tak na nás dvou mů-
že být zajímavého, aspoň z úhlu pohledu těch 

shovívavějších? Musím se pořádně zamyslet. 
Možná by to chtělo začít hned od začátku, pro-
tože jsem se nenarodila sama – narodily jsme 
se dvě. Myslím, že tohle určitě udělalo aspoň 

můj život mnohem zvláštnějším, jak byste se 
cítili vy, kdybyste měli dennodenně za patami, 
váš identický obraz? Myslí to stejně, chová se 
to hodně podobně, odhaduje to s téměř sto-
procentní přesností vaši náladu a podobné 
maličkosti. Dál musím zadolovat v paměti, svě-
domí nebo jakékoliv jiné správní jednotce, aby 
mi pomohla najít cokoliv, čím se odlišujeme 
od ostatních. Nikoho asi nezajímá popis na-
šeho společného dne. Ráno vstávám a čistím 
si zuby. Jedna z věcí, která mě napadne, jsou 
naše kurzy japonštiny. Už třetí rok se snažíme 

pochytit aspoň základy tohoto jihovýchodního 
jazyka. Naše snaha se odehrává jednou týdně 
v brněnském Japonském centru, na Starobr-
něnské ulici. Studentů je k mému částečnému 

překvapení poměrně hodně. Kurz se sklá-
dá z devadesáti minut studia gramatických 
cvičení a šedesáti minut kurzu kandži neboli 
japonského znakového systému používaného 
právě pro zápis japonštiny. Je to poměrně slo-
žité, znaky jsou totiž převzaty z čínštiny, která 
je známa svou jednoduchou gramatikou, vyvá-
ženou složitostí a komplexností čínské „abece-
dy“. Jen tak pro zajímavost, průměrný Japonec 
či Číňan údajně ovládá 3000–5000 znaků. A to 
je průměr, co teprve intelektuálové. Myslím, že 
se budu přeceňovat, když o sobě prohlásím, že 
jich znám víc než padesát. Je to legrační, když 
si pomyslím, že česká abeceda se skládá ze 42 
znaků. Kromě klasických vyučovacích hodin 
nabízí Japonské centrum i řadu jiných aktivit – 
kurzy kaligrafie, workshopy origami, přednáš-
ky a besedy o japonské kultuře a mnoho dal-
ších. Z mých oblíbených vedlejších aktivit bych 
musela jmenovat večírky. Hodně oceňuji také 
rychle se rozšiřující knihovnu a mediatéku. Pro 
každého něco – doslova. Od hentai po umělec-
ké eseje. Od Kurosawy po dnešní japonské so-
ap-opery. Myslím, že pro pochopení japonské 
kultury se musí zkusit od každého něco. Co mi 
ještě zbývá?
A na závěr, pokud by někoho zajímalo, co mi 
vlastně můj život, náš život dává, tak vězte, že 
je to hlavně zábava a legrace.

 #Irena a Lucie Badalovy

Ze života mladých  irena a lucie badalOvy 

i n z e r c e

opravy spotřební eleKtroniKy 
TV • audio • video • počítačových LCD monitorů 
• drobných elektrospotřebičů • elektronických 
hraček aj. • Instalace settopboxů • DVD • digitálních 
satelitních přijímačů.

Opravy dle možností v bytě, ev. možný odvoz – dovoz.
ing. František hajda, kontakt: 720 396 086.

odborná poradna pro zdraví
MICHAELA  BUCHBERGEROVá

biobalanCe kůže – rovnováha pokožky
rozpoznání potřeb a celkové bezplatné vyšetření stavu vaší pokožky  doporu-
čení  způsobu péče o vaši ple  odborné přednášky na téma kůže  špičková 

hloubková kosmetika  získání zdravé, vitální a atraktivní kůže

vizáŽistiKa 
denní líčení  líčení na večer – plesy, setkání po letech…  akce pro firmy (dár-

ky, ukázková líčení….)  svatební líčení nevěsty i ostatních svatebčanů

KinezioloGie – protistresová poradna 
odstranění stresu, fobií, strachu, depresí ...  pomoc při mozkových dysfunkcích,

poruchách učení (pravá-levá hemisféra), poúrazových bolestech, chronické 
únavě ... upravení alergií, závislostí, ekzémů ....

JaponsKé léČivé proUdĚní
aktivuje tělo při tělesných a duševních onemocněních

individuální domluva na  774 999 268 • moravany, Květná 18
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S v a t ý     J a n  S a r k a n d e r

ta n e č n í   v Ý u k a  v  n o v é m  L í s k o v c i

V sobotu 21. března 2009 byla v brněnské ka-
tedrále sv. Petra a Pavla slavena bohoslužba 
při příležitosti 400. výročí kněžského svěcení 
sv. Jana Sarkandra (1576–1620).
Jan Sarkandr se narodil 20. 12. 1576 ve Skoczo-
vě (Polsko – tehdy Těšínské Slezsko); potomci 
jeho matky Heleny Gurecké z Kornic, pochá-
zející z rozvětveného šlechtického rodu, byli 
spřízněni s rodinou matky předešlého papeže 
Jana Pavla II. Roku 1589 se rodina přestěhova-
la do města Příbora, které patřilo olomoucké-
mu biskupství. Studoval v Olomouci, Praze 
a Štýrském Hradci latinu, antickou literaturu, fi-
losofii i teologii a stále ještě uvažoval o civilním 
povolání. Byl dokonce i krátce ženat s Annou 
Plachetskou z V. Meziříčí. Záhy však ovdověl 
a rozhodl se pro dráhu duchovního. Roku 1607 
získal nižší svěcení a dva roky poté, 22. března 
1609, byl v brněnském kostele sv. Petra a Pav-
la vysvěcen na kněze. Po působení v Jaktaři 
u Opavy, Uničově, Charvátech, na hradě Brou-
mově a ve Zdounkách a Boskovicích se stal 15. 
května 1616 nástupcem vystěhovaného evan-
gelického faráře v Holešově, na panství horli-
vého katolíka a zemského hejtmana pana Ladi-
slava Popela z Lobkovic. Zároveň se stává také 
Lobkovicovým důvěrníkem a zpovědníkem. 
V roce 1619 vypuklo povstání proti císaři Fer-
dinandu II., které zachvátilo nejen Čechy, ale 
i Moravu. Přední osobnosti katolického tábo-
ra byly zatčeny, Ladislav z Lobkovic sesazen. 
Povstalci si zvolili za krále kalvínského kurfiřta 
Friedricha Falckého, který dal vyplenit svatovít-
skou katedrálu a udělal z ní kalvínskou modli-
tebnu. Na Moravě si podobně počínal Václav 
Bítovský, který vyplenil Hostýn a dal potupně 
spálit uctívaný obraz P. Marie. V době povstání 

působil Jan Sarkander v Holešově. Aby unikl 
nepokojům, které nastaly, vydal se v červenci 
roku 1619 na pou do Czenstochové. Po svém 
návratu v listopadu téhož roku byl obviněn, že 
do Polska odjel ve službách Ladislava z Lob-
kovic, aby sjednal pomoc proti stavům. Poz-
dější obvinění se opíralo o skutečnost, že když 
v únoru 1620 vtrhli na Moravu polští kozáci (li-
sovčíci) a plenili města, jimiž procházeli k Vídni 
na pomoc císaři a katolické straně, ušetřili Ho-
lešov, přestože celé jeho široké okolí vydran-
covali. Údajně tomu tak bylo proto, že když se 
6. února 1620 přiblížili k městu, vyšel jim vstříc 
Jan Sarkander s monstrancí v rukou v čele ne-
početné skupiny holešovských katolíků a od-
vrátil je tak od úmyslu vyplenit město. Místo 
vděčnosti byl obviněn, že je s kozáky spolčen 
a že v Polsku vyjednal jejich příchod, aby se 
pomstil svým nepřátelům z tábora protestantů. 
Jan Sarkander se pokusil uprchnout, ale chy-
tili ho a uvěznili v Olomouci. Moravští stavové 

začali s tvrdými výslechy. Sarkander tvrdil, že 
se ničeho nedopustil, a děsil se představy, že 
je mu kladeno za vinu spolčení s lisovčíky na 
Lobkovicův příkaz. A tak vyšetřovatelé přikro-
čili k nelidskému mučení. Jan byl hrubě osočo-
ván, urážen a k přitěžujícím důkazům se ozvaly 
i hlasy připomínající staré spory a případy, kdy 
v církevní službě údajně škodil lidu.
Bylo od něj požadováno vyzrazení zpověd-
ního tajemství, to však přes kruté mučení ne-
prozradil. Ještě celý měsíc umíral ve vězeňské 
cele. I v utrpení a nevýslovných bolestech se 
modlil breviář. Když už nebyl schopen obracet 
listy zmrzačenýma rukama, otáčel je jazykem 
a podle svědectví přátel si zachoval vnitřní ra-

dost a pokoj. Zemřel dne 17. března 1620. Je-
ho tělo, zahalené do červené látky na znamení 
mučednictví, bylo uloženo v mariánském kos-
tele v Předhradí do kaple sv. Vavřince a odtud 
je roku 1860 přenesli do katedrály sv. Václava 
v Olomouci. Na místě bývalého vězení byla po-
stavena kaple.
Pro svou mučednickou smrt a odmítnutí vyzra-
dit zpovědní tajemství Ladislava z Lobkovic byl 
Jan Sarkander dne 6. 5. 1860 v Římě blahoře-
čen. Svatořečen byl 21. 5. 1995 při návštěvě 
papeže Jana Pavla II. v Olomouci.

#Připravila Libuše Dobrovodská

Smím proSi t?
Tak touto otázkou se má dle příruček slušného 
chování vyzvat dáma k tanci. Té nádherné čin-
nosti, kdy se lidské tělo pohybuje na rytmus, 
daný do souladu s hudbou. Tanec je ale i jedna 
z těch krásných možností, jak se seznámit, le-
hounce unavit tělo, přijít na příjemné myšlenky 
v objetí s krásnou ženou či sympatickým mu-
žem. Jedna z mála možností,  jak aktivně trávit 
volný čas, ale i společný koníček pro partnery 
či manžele. Toto všechno nabídne tanec všem, 
kteří  mu  propadnou. Je jedno, zda jste mladí 
nebo staří, tanec Vám poskytne vše. Záleží jen 
na Vás, zda to využijete ke svému uspokojení 
či prospěchu. Tanec Vám toto všechno může 
umožnit. Co to ale je tanec? Jaká je jeho his-
torie? Dělí se nějak? Jde třeba i o sport? Tak 
toto jsou jen některé otázky, na které bych se 
Vám pokusil v několika následujících číslech 
Ostopovického zpravodaje pokud možno dát 
odpovědi v malém seriálu o tanci. 
Tancuji od dětství a vždy mne fascinovala síla 
a ladnost, kterou tanec oplývá. Je jedno, jaký 
druh či styl tance se přede mnou představuje, 
vždy mne dostane. Je to umění nebo sportov-
ní výkon? Já myslím, že můžeme tanec zařadit 
do obou skupin. Pro tanečníka je to dřina a 
mnoho potu, slz a nervů, nežli své číslo secvi-
čí a vystoupí s ním, stejně jako pro sportovce 
před mistrovským závodem. 

Existují různé soutěže v různých tancích, skupi-
nách dle formy, věku, stylu. Vždy ale mají něco 
společného, a jde jen o vystoupení  pro rodiče 
nebo předtančení na plese. Vždy jde o výkon, 
cit, porozumění pohybu a ladnosti, hudbě a přání 
okouzlit a potěšit divákovo či porotcovo oko.
Pokud tedy budete chtít získat jednoduchý 
přehled o tanci, jeho dělení, historii, tanečním 
postavení a dalších součástech báječného cel-
ku, kterému říkáme tanec, zkuste hledat v ná-
sledujících číslech zpravodaje a snad Vám mé 
informace přijdou vhod.
taneční v ýuk a   
Rádi bychom ve spolupráci se starostkou 
Nového Lískovce a vedením ZŠ Svážná v Br-
ně rozšířili možnosti kulturního a sportovního 
vyžití občanů. Díky přístupu a pochopení zú-
častněných stran jsme společně nalezli vhod-
ný prostor, kde bychom mohli uspokojit touhu 
zájemců o tanec a zkoušení tanečních kroků 
či tanečních variací do společenských tanců 
latinsko-amerických a standardních, klasic-
kých country tanců a různých doplňkových či 
odpočinkových tanců, jako je například letkis, 
charleston, francouzská renesanční čtverylka 
a podobně. 
Taneční klub Zlatá růže Brno nabízí poutavou 
formou výuku kroků a tanečních sestav. Vel-
kou výhodou je individuální přístup vedení 
a výuky, která se zaměřuje na využití dlouho-

letých zkušeností lektorů, kteří vedou celou 
výuku nenásilnou formou, s individuálním pří-
stupem ke každému tanečníkovi. Není proto 
čeho se obávat, stačí pouze se rozhodnout, 
přijít a vyzkoušet to. Nemusíme všichni tančit 
jako páry na tanečních soutěžích, ale oslnit 
na hodové zábavě nebo na plesu také neu-
škodí. A přesně k tomu je určena možnost tré-
novat v tomto tanečním klubu. Především se 
zaměřujeme na výuku a trénování párů, které 
chtějí navštěvovat plesy, různé zábavy nebo 
si vyzkoušet společné vystoupení v párovém 
předtančení. 
Chcete-li si zopakovat své taneční znalosti 
a zdokonalit je nebo je začít od začátku studo-
vat, zbývá pouze obléci příjemné oblečení pro 
trénování, lehkou a pohodlnou taneční obuv 
a vyrazit trénovat do Tanečního klubu Zlatá rů-
že Brno vždy v úterý a ve čtvrtek od 19.00 do 
22.00 hodin na Základní škole Svážná 9, Brno 
– Nový Lískovec. Informace o klubu jsou k dis-
pozici na internetové adrese www.tkzlataruze.
wz.cz nebo na telefonu 608 446 511.
Přeji všem zájemcům o tanec, kteří mezi nás 
přijdou, spoustu radosti z tancování, nádherné 
zážitky, snadné zvládnutí všech tajů tanečních 
kroků a variací, ale i příjemnou zábavu a těším 
se na všechny při našich trénincích.

 #Petr OUPOR
TK Zlatá růže Brno
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velikonoce kolem dokola a
VEL IKONOCE
Velikonoce mimo to, že jsou nejvýznamnější 
křesanské svátky, jsou širokou veřejností vní-
mány jako svátky jara a i v historii lidové tvoři-
vosti se tyto dva aspekty prolínají.
Pomlázka, žíla, tatar, dynovačka, kocar, šla-
hačka, … to všechno jsou různé názvy jedno-
ho výrobku úzce spojeného s Velikonocemi. 
A tak se i naši předkové po návratu ze slavné 
mše na Boží hod velikonoční věnovali zdobe-
ní kraslic a pletení pomlázek, aby se připra-
vili na „Červené pondělí“. Aby pomlázka byla 
hodna svého jména a její šlehnutí skutečně 
„pomlazovalo“, musela být upletena z čers-
tvého vrbového proutí. Vrbový proutek byl 
totiž symbolem omládlé jarní přírody, která 
znovuzrozená projevuje občerstvující sílu.

JAK SE PLETE POMLáZKA
• Vybereme 8 stejně silných a dlouhých prout-
ků a 1 na omotání držadla.
• Proutky rozdělíme na čtyři a čtyři, vložíme 
mezi ně proutek na omotání držadla a omotá-
váme cca 10 cm, konec zastrčíme zpět mezi 
ostatní proutky.
• Takto připravený svazek uchopíme tak, aby 
držadlo a vlastně začátek pomlázky směřova-
lo od nás, a opět rozdělíme: 4 proutky do levé 
ruky, 4 do pravé. 
• Začneme plést dle nákresu: 1. proutek v levé 
ruce přes 2., 3., 4., 5. a 6. a zpět do levé ruky, 
8. proutek v pravé ruce přes 7., 6., 5., 4. a 1. 
a zpět do pravé ruky a utáhneme.

Pokračujeme stejným způsobem dál: zleva 2. 
proutek přes 3., 4., 1., 8. a 5. a zpět do levé ruky, 
zprava 7. proutek přes 6., 5., 8., 1. a 2. a zpět 
do pravé ruky a tak dál a dál. Až se budeme 
blížit ke špičce pomlázky, zapleteme kousek 
provázku na závěrečné ukončení a svázání. 
Zaplétáme ho takto proto, aby při mrskání nám 
z proutků nesklouzl a pomlázka se nerozpletla. 
Dozdobíme mašličkou.
Ještě rada na závěr: pokud si proutky ustříhne-
te dříve a nenajdete čas pomlázku hned plést, 
namočte si je ve vaně – od půl hodiny do 2 dnů, 
dle míry zaschnutí. Tak se vám nebudou lámat. 
A pokud vyrábíte pomlázku poprvé, je dobré 
pro získání zručnosti si ji nejprve uplést z ba-
revných drátků, případně bužírky. 

Ing. Radka Švihálková

VELIKONOČNí SyMBOLy
beránek. Židé na Velikonoce pojídali beránka 
jako připomínku svého vysvobození z Egypta. 
V křesanství je beránek jedním ze symbolů 
Ježíše Krista, nebo obrazně je beránek, obě-
tovaný za spásu světa.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapále-
ním velikonočního ohně, který symbolizuje ví-
tězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od 
tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce 
(paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako 
znamení života.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, 
symbol nového života, nebo samo zárodek 
života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce 
symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V sou-
vislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce 
malovat; důvodem pojídání vajec o Velikono-
cích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se ne-
směla jíst v postní době. 
Podobně jako mnoho jiných křesanských 
svátků se i Velikonoce přenesly mimo církev. 
Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. 
Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na 
ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je 
třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít 
na nákup. Prodávají se například velikonoční 
pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě veli-
konočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí hodování a po-
mlázka. Pomlázka je pravděpodobně odvoze-
na od pomlazení, tj. omlazení. Na Velikonoční 
pondělí ráno muži a chlapci chodí po domác-
nostech svých známých a šlehají ženy a dív-
ky ručně pomlázkou z vrbového proutí. Ačkoli 
může být vyšlehání bolestivé, není cílem způ-
sobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem 

zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se 
mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena 
dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích 
díků za omlazení a prominutí, prastarý symbol 
nového života. V některých oblastech ženy 
mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylí-
vají na muže a chlapce kbelíky studené vody. 
Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění.

VELIKONOČNí ZVyKLOSTI V ZAHRANIČí
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky 
již prakticky nenáboženským svátkem. Mnoho 
amerických rodin se účastní jen velikonoční-
ho veselí okolo zdobení velikonočních vajíček 
v sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. 
Velikonoční zajíček během noci poschovává 
přinesená vajíčka po domě a zahradě. Ta pak 
děti ráno hledají. 
Zajímavou tradici provozují v Anglii. Tradičně 
ženy přivazují muže k židlím a za propuštění 
požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování na horách a ma-
lování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny 
velké televizní stanice vysílají kriminální a de-
tektivní příběhy. Také noviny otiskují články, ze 
kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je 
pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho 
knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potiš-
těny příběhy s vraždami.

BARVENí VAJíČEK TROCHU JINAK
Fialovou barvu dostane vajíčko, když jej pova-
říme v obyčejném červeném víně. Ponořením 
vajíčka do silné kávy získáme hnědou barvu.
Žlutou barvu dodá vajíčku koření kari (nebo 
samotná kurkuma). Stačí kari rozpustit v půl 

litru horké vody a vajíčko do vody ponořit asi 
na půl hodiny. Vajíčko můžeme v kari i povařit 
a výsledek bude intenzivnější. Oranžovou bar-
vu vykouzlíme povařením vejce ve slupkách 
z bílé cibule. Čím delší vaření, tím intenzivnější 
výsledek. Šáva z červeného zelí obarví vajíč-
ko modře. Vajíčko v ní bu povaříme, nebo je 
necháme alespoň hodinu louhovat ve studené 
šávě. 

VELIKONOČNí DOBROTy
Mazanec či velikonoční bochník je bochánek 
pečený zpravidla na Velikonoce ze sladkého 
kynutého těsta, které se používá i na vánočku. 
Nejstarší české kuchařské předpisy na maza-
nec pocházejí z 15. a počátku 16. století, kdy 
některé byly také určené na Velikonoce, jinak 
se pekly i mimo Velikonoce. Do těsta se teh-
dy nedával cukr, nebo nebyl ještě příliš znám 
a byl drahý, pouze se dávala sladká smetana. 
Dále pak bílá mouka, kvasnice, vejce a koření 
(zmiňovány jsou šafrán a hřebíček), případně 
i sladký tvaroh. Jako mazanec se kdysi ozna-
čoval i koláč z krajíčků sušeného chleba, který 
se pak namočil do vína a prokládal se mako-
vou či mandlovou kaší.
Velikonoční hlavička se jídávala po Vzkříšení 
nebo až na Boží hod velikonoční teplá, nebo 
po celé svátky studená. Z mléka a krupice uva-
říme hustou kaši a necháme ji vychladnout. 
Potom vmícháme vejce, zbytky nasekaného 
uzeného masa či drobů, osolíme a nakonec 
vmícháme jemně usekané bylinky. Vše zpracu-
jeme do hmoty, kterou pečeme pokud možno 
v hliněném pekáčku při 200°C.

#Zpravovala Mgr. Věra Janáková 
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DINO
Dinosaurek Dino
moc miluje kino
Jen při filmech z pravěku
je mu někdy do breku

TULENI
Na ledovci

ledabyle
jezdí tuleň
na kobyle

Ostatní tuleni
závistí zelení

jsou z toho
jeleni

Ukázka z připravované knihy pro 
děti, autor Ivo Odehnal, ilustrace 
Zdena Prokopová

P r o  d ě t i   b á s n i č k a  s  o m a l o v á n k o u u

(pokračování z minulého čísla zpravodaje) 
V moudrých knihách se píše, že Slovenský 
čuvač je nenáročný, spolehlivý, dobrý společ-
ník a především vynikající hlídač. Výborně se 
orientuje na svém území, je ostražitý, neohro-
žený a ostrý. A já mohu z vlastních poznatků 
potvrdit, že uvedené vlastnosti skutečně cha-
rakterizují toto plemeno velmi výstižně. Je též 
znatelný rozdíl mezi „klukem a holkou“. Fenka 
je více společenská a mazlivá, kdežto pes je 
dominantní a bojovný.
Jak Cita dospívala, začal jsem ji postupně brát 
s sebou na víkendové aktivity. Jednou jsme 
jeli pronajatým autobusem se skupinou asi 
třiceti lidí na trampský potlach. Cita nastoupi-
la do autobusu, prošla se uličkou tam a zpět 
a zapamatovala si pach každého z osazenstva 
autobusu. Později v noci, když jsme na tábořišti 
s několika přáteli ještě klábosili a pokuřovali, le-
žela Cita vedle mě a zdánlivě pospávala. Když 
se tmou blížil někdo z naší skupiny, ještě dříve, 
než jsme ho spatřili, zvedla Cita hlavu, zavětřila 
a položila hlavu zpět. Pokud se ale blížila cizí 
osoba, Cita zvedla hlavu, vztyčila slechy a se 
zrakem zabodnutým do tmy slabounce hrdel-
ně vrčela. Přestože osazenstvo autobusu zna-
la tak krátkou dobu, nespletla se ani jednou. 
Její smysl pro ochranu teritoria a spřátelených 
osob fungoval dokonale.
Výcvik čuvače není snadnou záležitostí. Ple-
meno má silnou genetickou výbavu, je to pes 
samostatný, sebevědomý, rád sám rozhoduje, 
co udělá, ale respektuje postavení ve smečce. 
Tyto vlastnosti vždy byly nutné pro život v pří-
rodě, mladý pes se učil od svých rodičů, nebo 
nemohl spoléhat na to, že bude s bačou jezdit 
2x týdně do psí školy. Je tedy nutné podchytit 
výchovu psa ve velmi raném věku, ještě dříve, 
než se rozvine jeho vlastní, geneticky daný ná-
zor na věc.
Toto vše jsem nevěděl, avšak měl jsem štěstí 

v tom, že pouto, které se mezi mnou a Citou 
postupně vytvářelo, dostatečně nahrazovalo 
pravidelný výcvik pod odborným vedením. Cita 
nikdy v životě nebyla na cvičišti. Naším cvičiš-
těm byly každodenní vycházky do přírody, hry 
na schovávanou, přeskakování potoka, plavání 
v rybníce a jenom jaksi mimochodem se nauči-
la všem základním povelům. Na povel „k noze“ 

šla tak jistě a spolehlivě u nohy, že jsme chodili 
na vycházky zcela bez vodítka.
Přesto byly situace, kdy zvítězily pudy a Cita 
se vydala po pro ni zajímavé stopě bez ohledu 
na mé volání. Naštěstí to obvykle neznamenalo 
víc, než že se ztratila mezi stromy a po deseti 
minutách mých obav se celá udýchaná vrátila 
zpět. Jindy ovšem byl její výlet naprosto krko-
lomný. Při jedné cestě na Pálavské vrchy, kdy 
jsme zkraje navštívili několik vinných sklíp-
ků a Cita trpělivě a „na sucho“ čekala, až se 
vydáme dál, se pak těsně pod Dívčími hrady 
rozhodla, že i ona si zaslouží nějakou zábavu, 
a zmizela nám z dohledu. Po chvíli jsem ji dale-
kohledem spatřil, jak pije a plave hluboko pod 
námi v Novomlýnské nádrži. Za patnáct minut 
byla zpátky, mokrá a vysmátá. 
To svědčí také o výborném orientačním smys-

lu, který tito psi mají. Ale ještě než jsem se 
o tom přesvědčil, zažil jsem skutečné hodiny 
strachu. Na cyklovýletě podél říčky Bobravy se 
před námi nenadále otevřela louka, na jejímž 
protějším konci se páslo několik srn. Cita vyra-
zila vpřed a měla asi stejnou šanci dohonit srny, 
jako s berlemi tramvaj. Srnky pohodlně zmizely 
v lese a Cita taktéž. Následovaly dvě hodiny 
neúspěšného volání a hledání, až mě soumrak 
přinutil vrátit se domů, vzít si silnou baterku a au-
tem se přiblížit místu, kde byla Cita naposledy 
spatřena. Bez úspěchu jsem se před půlnocí 
sám vracel autem domů a vymýšlel, jak postu-
povat druhý den při hledání ztraceného psa. 
To už však nebylo třeba. Cita seděla u branky 
a vyčítavě mi pohledem sdělovala, že už dáv-
no byl čas na večeři. Kde se celý večer toulala, 
jsem nikdy nezjistil, ale přesvědčil jsem se, že 
umí najít cestu domů i z místa vzdáleného přes 
deset kilometrů.
Jednou v životě se však zapomněla vrátit úplně 
na vážno. Byli jsme na houbách v jižních Če-
chách a já jsem v euforii z plného koše hříb-
ků pozapomněl sledovat, kde moje partnerka 
očichává liščí noru. Po dobré půlhodině jsem 
zjistil, že se Cita nevrací, a tak jsem se ji vydal 
hledat. Auto jsem musel nechat stát na místě, 
protože 180 km od domova to byl jediný styčný 
bod, kam se mohla sama vrátit. Po třech hodi-
nách bezvýsledného pátrání jsem už přemýš-
lel, jaký bude můj další život bez City, a dokola 
si vyčítal, že jsem jí nechal příliš volnosti. Ně-
jací turisté mně poradili, abych se podíval za 
rybník k dětskému táboru. Stany s podsadami 
byly postaveny do velkého kruhu a uprostřed 
vedle ohniště byla skrumáž dětí. Bylo jich tolik, 
že přes ně nebylo vidět, co je centrem jejich zá-
jmu. Teprve až jsem přišel těsně k nim, spatřil 
jsem ležící Citu, jak si labužnicky vychutnává 
hlazení desítky dětských rukou. To byla úleva.
(pokračování příště)                 #Pavel Hudec

Sága čuvačů I I .
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Často už koncem února, v hor-
ských oblastech později, rozkvétá 
lýkovec, naše nejraněji kvetoucí 
původní dřevina. Roste v lesích na 
celém území a není nikde hojná, 
spíše možno říct, že stále vzácněj-
ší. Není divu, že i on je už rostlinou 
v přírodě chráněnou. Květy jsou 
na loňských větévkách v chudých 
svazečcích přisedlé, červeně rů-
žové (u zahradních forem i běla-
vé), velmi příjemně vonné. Lákají 
včely, jimž poskytují sytě žlutý pyl. 
Zvláště v zahradě patří lýkovec 

k podněcovacím rostlinám ve včelí 
pastvě, zejména když jde o keře 
tak nádherné a bohatě kvetou-
cí. Nejen šarlatově červené plody 
lýkovce, jeho lesklé peckovice, 
ale i kůra jsou prudce jedovaté. 
K prudké otravě postačí několik 
peckovic. Naštěstí nejsou plody 
lýkovce chutné, takže otravy dětí 
jsou velmi vzácné. Tam, kde jsou 
děti, se proto vyplatí zrající plody 
lýkovce otrhat a rozházet je někde 
v lese, kde z nich vyrostou nové 
rostliny. V přírodě požírají plody 
lýkovce kosové, drozdi a červen-
ky. Jedovatost jim nijak neškodí 
a nestrávená semena vycházejí 
s trusem a snadno se rozmnožu-
jí, podobně jako je tomu u tisu či 
jmelí. Název rostliny lýkovec zave-
dl známý český botanik Presl z li-
dového názvu vlčí lýko. Na morav-
ském venkově se místy dodnes 
udržely lidové názvy čertovo lýko, 
vlčí lýkovec, vlčí pepř, vlčí kořen, 
hadí třešně, lejkovec.

#František Franc

přehled kulturních akcí 
Vážení příznivci kulturních a společenských setká-
ní, máme milou povinnost Vás opět seznámit s pro-
gramem, který pro Vás připravujeme, ale nejdříve 
se ještě na chvíli vrátíme k tomu, co jsme už usku-
tečnili. Hned první akcí letošního roku byl tříkrálový 
koncert. Během ledna a února jste mohli navštívit 
celkem čtyři plesy, které byly určeny pro všechny 
věkové kategorie od dětí až po seniory. Rádi by-
chom poděkovali všem organizátorům a sponzo-
rům za jejich práci i příspěvky a dary, bez kterých 
už by pořádání těchto akcí nebylo možné.
A te co nás čeká a nemine. I letos připravujeme 
v jarních měsících zájezd, tentokrát na Baův kanál 
s projížkou lodí přes soustavu plavebních komor. 
Posledního dubna budeme s našimi dětmi zase 
pálit čarodějnice. O program pro děti se postarají 
maminky z mateřského centra.
V květnu nás opět navštíví automobiloví veteráni, 
avšak letos u nás nebude start soutěžících, ale jed-
na ze zastávek na jejich trase. 
Oslava Svátku matek letos proběhne v rámci školy 
a školky, protože termín, druhá květnová neděle, je 
spojena se svátkem 8. května a většina dětí s rodiči 
na tento prodloužený víkend odjíždí.
Svátek dětí i letos pořádají ostopovští Sokolové. 

Děti se mohou opět těšit na „Pohádkový les“.
Mladé hody letos připadají na neděli 21. června. 
Program bude stejný jako minulé roky. V pátek 
19. června předhodová a v neděli hlavní program 
hodů. Letos to bude malá premiéra, protože nově 
zbudované krásné hřiště na sokolovně nás trochu 
prostorově omezuje, a tak to letos bude trochu ji-
nak. Ale já věřím, že s pomocí stárků a členů Soko-
la, kteří už dnes plochu připravují, všechno vyjde 
dobře a všichni se na sokolovnu vejdeme a také 
se tam v hojném počtu sejdeme.
Ráda bych připomněla, že ani rukodělný kroužek 
Dobromysl nezahálí. Jeho členky se sešly v únoru 
a další setkání měly před Velikonocemi, aby si vy-
robily velikonoční výzdobu.
A ještě Vás chci seznámit s jednou kulturní akcí. 
Sdružení Šelše chce po mnoha letech uskutečnit 
divadlo v přírodě. Hlavním organizátorem je Jan 
Symon, který jedná s divadelním souborem „Husa 
na provázku“. Tato akce je v přípravě a organizátoři 
Vás jistě včas s programem podrobně seznámí.
Vážení přátelé, tímto jsme se dostali zase až na 
začátek prázdnin. Věříme, že si některou z našich 
akcí vyberete, a nám bude ctí se s Vámi potkávat.

# Za kulturní komisi Milena Dejlová
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Jako každým rokem, i loni uspo-
řádala základní organizace třetí 
víkend v září již 41. výstavu zvířec-
tva. I tato byla bohatě obeslána 
zvířaty 65 chovatelů z celého okolí 
a z Brna. Bylo vystaveno celkem 
223 kusů králíků v 37 plemenech 
a barevných rázech, 165 kusů 
holubů v 35 plemenech a celkem 
213 kusů drůbeže, což jsou husy, 
kachny, krůty, perličky a slepice 
velké a zakrslé, a v neposlední řadě 
120 kusů papoušků a okrasného 
ptactva. Zajímavá byla i expozice 
čistokrevných morčat a drobných 
hlodavců. Na výstavu se přišlo 
podívat 655 platících návštěvníků 
a jako vždy i děti a mládež do 15 let 
se vstupem zdarma. I přes chvílemi 
horší počasí jsme napočítali přes 
1100 návštěvníků. Nejlepší zvířata 
byla odměněna 36 čestnými ce-
nami, vyhodnoceným nejlepším 
vystavovatelem se stal Petr Ma-
chálek, kterému předala starostka 
obce pohár.
Naše ZO má také družbu s organi-
zacemi Ivančice, Ořechov a Vever-
ské Knínice a pro zvyšování kvali-
ty zvířat tyto organizace soutěží. 
Zmíněná výstava byla pro rok 2008 
soutěžní a celkem se na prvním 
místě umístila ZO Ostopovice.
Organizace této akce je velmi nároč-
ná a výbor ji připravuje delší dobu. 
Týden před a po akci musí členové 
a řada příznivců nečlenů pracovně 
hodně přispět, aby vše proběhlo ke 
spokojenosti vystavovatelů a ná-
vštěvníků, pro které je tradičně při-

praveno dobré občerstvení a atrak-
tivní tombola. Celé uspořádání by 
nebylo možné bez podpory obce, 
která nám mimo jiné umožňuje 
využít plochu a věnuje pohár pro 
nejlepšího vystavovatele. Za toto 
všechno obecnímu zastupitelstvu 
a paní starostce mnohokrát děku-
jeme a sami máme dobrý pocit, že 
můžeme do naší obce pozvat ná-
vštěvníky ze širokého okolí, kteří na 
tuto výstavu rádi přicházejí.
 Jako pozornost za tuto práci při 
výstavě jsme pro členy a pomoc-
níky uspořádali odpolední zájezd, 
při němž jsme se podívali na men-
ší farmu jelenovité zvěře, na výlov 
rybníka Vrkoč u Pohořelic a pove-
čeřeli a poseděli ve vinárně v Dol-
ních Věstonicích.
Organizované chovatelství v Osto-
povicích má již více než osmdesáti-
letou tradici. První organizace byla 
založena ve 20. letech minulého 
století a měla název Spolek pro 
chov drobného hospodářského 
zvířectva pro Ostopovice a okolí se 
sídlem v Ostopovicích. Tato činnost 
zanikla v době protektorátu.
Stávající organizace vznikla v ro-
ce 1964 z iniciativy přítele Petra 
Krajpla st., který byl také prvním 
předsedou. V letošním roce si 
tedy připomínáme 45. výročí za-
ložení. Plánujeme mimo jiné se 
souhlasem obce provést v dubnu 
sběr železného šrotu, uspořádat 
v květnu poznávací zájezd s cho-
vatelskou tematikou a ve dnech 
19. a 20. září 2009 opět uspořádat 

důstojnou výstavu zvířectva. Tímto 
také předběžně zveme k návštěvě 
všechny občany, i ty, kteří výstavu 
zatím nenavštívili. Přijte se na vý-
stavu podívat i proto, že se nikdy 
nestalo, aby někdo odcházel s ná-
zorem, že to nestálo za shlédnutí. 
Další informace o naší organizaci 
můžete průběžně sledovat také na 
webových stránkách www.cschos-
topovice.wbs.cz

#Za výbor ZO Václav Duda

• k 31. 12. 2008 bylo v Ostopovi-
cích evidováno 1 453 občanů
(z toho 753 žen a 700 mužů)
• 10 spoluobčanů zemřelo (2 ženy, 
8 mužů)
• 24 dětí se narodilo (11 děvčat,
13 chlapců)
• uskutečnilo se 6 sňatků
• 3 manželství byla rozvedena
• k trvalému pobytu se přihlásilo 
71 občanů a z obce se odhlásilo 34 
občanů
• nejstarší občanka je ve věku 97 
let a nejstarší občan ve věku 92 let 
• obec má 417 čísel popisných

#Ing. Radka Švihálková

Z činnosti Zo českého svaZu chovatelů

Lýkovec jedovatý   
  na první pololet í  roku 2009

vÝsledek tříkrÁlOvé
sbírky 2009

V letošním roce se vybralo 
43.168,- Kč.

Všem dárcům děkujeme!
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