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 Rekordní prašnost na jihu Brna
Suché léto vystřídal extrémně suchý podzim. V kombina-
ci s inverzním počasím došlo k takovému zhoršení kvali-
ty ovzduší, že po několik listopadových týdnů byl vyhlášen 
tzv. signál upozornění na možnost výskytu smogové situ-
ace. Například na měřicí stanici Brno-Lány dosáhl čtyřia-
dvacetihodinový průměr 119 mikrogramů/m3. Denní limit je 
přitom 50 mikrogramů a signál regulace se vyhlašuje při 
překročení hranice 100 mikrogramů. Krajský úřad proto 
vyzval občany, aby minimalizovali množství vypouštěných 
škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, star-
ší lidé, děti a nemocní měli omezit pohyb venku a vhodné 
venku nebylo ani sportovat. Také řidiče automobilů kraj po-
žádal, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z auto-
mobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci zne-
čišťujících látek. Škoda, že až na tuto krátkodobou starost-
livost krajský úřad stále usiluje o umístění další dálnice, Ji-
hozápadní tangenty, v těsném sousedství Ostopovic a dal-
ších obcí na jihu Brna. Tato stavba by podle krajských po-
litiků údajně měla zlepšit kvalitu ovzduší, nikdo další tomu 
však nevěří. Zákaz pálení zahradního odpadu, který byl 
v této souvislosti v Ostopovicích vyhlášen, respektovali té-
měř všichni, a tak se po několik inverzních pátků dýchalo 
možná paradoxně lépe než obvykle.
 Obnovená polní cesta k Šelši
Už v průběhu října byla opravena polní cesta z Padělků 
k rybníčku v Šelši. Za pomoci dobrovolníků bylo podél části 
obnovené cesty vysazeno stromořadí hrušní a třešní. Touto 
akcí byl symbolicky ukončen více než rok trvající projekt, 
který obec realizovala s podporou Nadace OKD.
 Výlov Šelše
A živo bylo i kolem samotného rybníčku. I přes opakovaný 
zákaz vysazování ryb se v Šelši přemnožila zdánlivě nená-
padná rybka – střevlička východní, která by při ponechá-
ní v nádrži zcela zničila zdejší ekosystém. Proto jsme byli 
nuceni po konzultaci s pracovníky Agentury ochrany příro-
dy a krajiny přistoupit k vypuštění rybníku a jeho naprosté-
mu slovení. Akce, při které proběhla i improvizovaná před-
náška, přilákala asi tři desítky zájemců. O výlovu i samotné 
střevličce se dočtete více uvnitř tohoto zpravodaje. Výlov 
asi zaujal i pány z občanského sdružení Pantoflíček (o kte-
rých jsme už nějakou dobu neslyšeli) do té míry, že k ryb-

níku přizvali hned druhý den také policii a inspekci životní-
ho prostředí. Nyní se už rybník opět plní, a tak by snad mě-
lo dojít i na zimní bruslení.
 Další dotace pro sběrný dvůr
Počátkem listopadu byla na krajském úřadu slavnostně 
podepsána Smlouva o poskytnutí dotace ve výší 410 tis. 
Kč na vybudování nového sběrného dvora za železničním 
mostem na ulici Družstevní. V kombinaci s dotací ze Státní-
ho fondu životního prostředí by tak dotační prostředky mě-
ly pokrýt celkem 95 % celkových nákladů. Přesnou cenu dí-
la však určí až výběrové řízení na dodavatele stavby, s jehož 
přípravami nyní finišujeme.
 Analýza odpadu
S odpadovým hospodářstvím souvisí také analýza odpadu, 
kterou začátkem října provedlo v naší obci Hnutí Duha. 
Oproti rozboru z roku 2008 nedošlo k žádnému výraznému 
zlepšení, kompostovatelný odpad stále tvořil více než polo-
vinu celkové hmotnosti analyzovaného vzorku. Doufejme, 
že v tomto směru by měl k výraznému zlepšení přispět i zmi-
ňovaný sběrný dvůr. Více o samotné analýze odpadu se do-
čtete také uvnitř tohoto zpravodaje. 
 Upozornění
V této souvislosti upozorňujeme, že z technických důvodů 
se budou místní poplatky v hotovosti na pokladně obecního 
úřadu vybírat až od 16. ledna 2012. Bankovním převodem 
je poplatky možné uhradit jako obvykle.
 Nová třída ve školce
Škola a školka už naplno užívají novou budovu a od led-
na příštího roku své služby rozšíří o další, již třetí třídu škol-
ky. Naplní ji dalších sedmnáct dětí a uspokojeny tak budou 
všechny žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
 Advent
O poslední listopadové neděli byl slavnostně rozsvícen vá-
noční strom u kapličky. Také druhý strom dostal nové, úspor-
né osvětlení. Školáci zpívali, pobíhali s prskavkami a pili bio-
mošt, dospělé při družném hovoru zahříval punč a svařené ví-
no a v parku bylo opět plno. Patřičně tak byl zahájen adventní 
čas, pro který je tradičně připraven bohatý kulturní program.
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
zbývá Vám popřát klidný adventní čas, krásné Vánoce 
a vše dobré v roce 2012.

#MgA. Jan Symon, starosta obce

Obecní úřad Ostopovice a kulturní komise zvou na

17. společenský ples
21. 1. 2012 ve 20.00 hod.

Koná se v místní sokolovně

K tanci hraje kapela Špunt
Vstupenky lze zakoupit v prodejně DUO 

Pozvánka na obecní ples 



Tříkrálová sbírka 2012
 

V prvních dvou týdnech nového 
roku přichází Charita Česká repub-
lika s prosbou o pomoc při tradiční 
Tříkrálové sbírce. Koledníci se za-
pečetěnými charitními kasičkami při 
ní obcházejí domy, aby šířili radost-
nou novinu o narození Páně a prosili 
o dar pro potřebné. S malými koled-
níky s patřičným doprovodem se se-
tkáte i v Ostopovicích,  pomozte jim 
pomáhat i vy.
Za jedenáct let trvání  této celore-
publikové dobročinné kampaně ji 
podpořilo na 300 000 dobrovolní-
ků, kteří vykoledovali více než 500 
milionů korun. Ty pak podpořily přes 
800 projektů na pomoc lidem v nou-
zi. Přehled výsledků za celou repub-
liku, ale také za naši brněnskou di-
ecézi, najdete na webu charity ne-
bo na vlastních stránkách Tříkrá-
lové sbírky. Tam se dozvíte i o dal-
ších možnostech přispění. Kromě 
příspěvku do pokladniček kolední-
ků lze sbírku podpořit rovněž převo-
dem na sbírkový účet nebo odeslá-
ním dárcovské sms ve formátu DMS 
KOLEDA na číslo 8777. 

#Pavel Chaloupka

Svatý Martin byl voják, který sloužil 
7 let v armádě. Ve 22 letech z ní ode-
šel, protože jedné noci potkal žeb-
ráka, který byl nahý. Svatý Martin si 
vzal plášť a meč a tím mečem rozse-
kl  plášť napůl. Půlku toho pláště dal 
žebrákovi a půlku si nechal. Pak se 
nechal pokřtít a byl deset let pous-
tevníkem. Roku 372 přijal biskupský 
stolec. Pak žil u řeky Loiry. 
V dnešní době se slaví svátek 11. lis-
topadu.
Známe i pranostiky, např.: Na svaté-
ho Martina bývá dobrá peřina.

#Klement Růžička, 4. ročník 

Tř íkrá lová sbírka 
Zasedání dne 30. 9. 2011
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice schvaluje

• za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitel-
stva obce Evu Badalovou a Lukáše Hanáka,
• změněný program zasedání zastupitelstva,
• „Dohodu o závěrečném vyúčtování a podmínkách pře-
dání a převzetí díla ke dni 30. 9. 2011 mezi Obcí Ostopo-
vice a společností Inter-stav, s. r. o.“ a pověřuje Radu ob-
ce dalším postupem v souladu s touto dohodou.
Zasedání dne 10. 11. 2011
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice schvaluje

• za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitel-
stva obce Lenku Lebedovou a Ladislava Polcara,
• změněný program zasedání zastupitelstva, 
• Rozpočtové opatření č. 5/2011,
• Dohodu o finančním příspěvku mezi obcemi Ostopovice, 
Nebovidy, Moravany, Želešice, Ponětovice, Tvarožná, Blažo-
vice a městem Modřice a pověřuje starostu jejím podpisem,
• navýšení příspěvku MŠ a ZŠ Ostopovice ve výši 
450 000Kč jako dočasné pokrytí financování projektu 
Moderním hodnocením školy a žáků ke kvalitnější výuce 
na ZŠ Ostopovice,
• Rozpočtové opatření č. 6/2011,
• „Priority zastupitelstva obce pro období 2010–2014“, 
• nabídku paní Veroniky Šťastné, bytem Boettingrova 15, 
636 00 Brno a pana Roberta Buršíka, bytem Skopalíko-
va 38, 615 00 Brno ze dne 31. 10. 2011 na pozemek p.č. 
1145 a 1146 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zve-
řejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále ZO schva-
luje kupní smlouvu na pozemek p.č. 1145 a 1146 v k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní 
Veronikou Šťastnou, bytem Boettingrova 15, 636 00 Br-
no a panem Robertem Buršíkem, bytem Skopalíkova 38, 
615 00 Brno jako kupujícími za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 99.360,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Petra Krajpla, bytem Polní 17, 664 49 
Ostopovice ze dne 21. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 
1579 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kup-
ní smlouvu na pozemek p.č. 1579 v k.ú. Ostopovice me-
zi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Petrem Kra-
jplem, Polní 17, 664 49 Ostopovice jako kupujícím za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem,
• nabídku pana Petra Bednáře, bytem Kovácká 1087/3b, 
618 00 Brno ze dne 21. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 
398/6 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek p.č. 398/6 v k.ú. Ostopovice me-
zi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Petrem Bed-
nářem, bytem Kovácká 1087/3b, 618 00 Brno jako kupu-
jícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Bohumila Kratochvíla, bytem Oderská 
208/3, 625 00 Brno ze dne 21. 10. 2011 na koupi po-
zemku p.č. 401 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zve-
řejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvalu-
je kupní smlouvu na pozemek p.č. 401 v k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Bohumi-
lem Kratochvílem, bytem Oderská 208/3, 625 00 Brno 
jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- 
Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Ladislava Bučka, bytem Petra Jilemnic-
kého 21, 679 04 Adamov ze dne 22. 10. 2011 na koupi 
pozemku p.č. 407 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl 
zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schva-
luje kupní smlouvu na pozemek p.č. 407 v k.ú. Ostopo-
vice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem La-
dislavem Bučkem, bytem Petra Jilemnického 21, 679 04 
Adamov jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 
7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,

• nabídku pana Petra Autraty, bytem Ponětovická 1411/6, 
627 00 Brno ze dne 23. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 
398/17 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek p.č. 398/17 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Petrem Autra-
tem, bytem Ponětovická 1411/6, 627 00 Brno jako kupu-
jícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana RNDr. Lubomíra Procházky, bytem 
Na Rybníčku 315/17, 664 49 Ostopovice ze dne 24. 10. 
2011 na koupi pozemku p.č. 410 v k.ú. Ostopovice k zá-
měru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 
2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 410 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající 
a panem RNDr. Lubomírem Procházkou, bytem Na Ryb-
níčku 315/17, 664 49 Ostopovice jako kupujícím za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem,
• nabídku pana Ing. Petra Schillera, bytem Hrádek 493, 
739 97 Hrádek ze dne 24. 10. 2011 na koupi pozem-
ku p.č. 398/8 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zve-
řejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje 
kupní smlouvu na pozemek p.č. 398/8 v k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Ing. Pe-
trem Schillerem, bytem Hrádek 493, 739 97 Hrádek jako 
kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Ludvíka Horkého a Aleny Horké, oba 
bytem Slavíčkova 6, 638 00 Brno ze dne 24. 10. 2011 
na koupi pozemku p.č. 404 v k.ú. Ostopovice k záměru, 
který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále 
schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 404 v k.ú. Os-
topovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a manžely 
Ludvíkem Horkým a Alenou Horkou, oba bytem Slavíčkova 
6, 638 00 Brno jako kupujícími za dohodnutou kupní ce-
nu ve výši 8.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku paní Evy Marešové, bytem Lípová 14, 664 49 
Ostopovice ze dne 24. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 
398/7 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek p.č. 398/7 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice jako prodávající a paní Evou Marešovou, 
bytem Lípová 14, 664 49 Ostopovice jako kupující za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem,
• nabídku pana Ing. Františka Gabriela, bytem Arménská 
1, 625 00 Brno ze dne 24. 10. 2011 na koupi pozemku 
p.č. 398/19 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřej-
něn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kup-
ní smlouvu na pozemek p.č. 398/19 v k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Ing. Fran-
tiškem Gabrielem, bytem Arménská 1, 625 00 Brno jako 
kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.600,- Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Zdeňka Drábka, bytem Kyjevská 11, 
625 00 Brno ze dne 24. 10. 2011 na koupi pozemku 
p.č. 1596 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřej-
něn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kup-
ní smlouvu na pozemek p.č. 1596 v k.ú. Ostopovice me-
zi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Zdeňkem 
Drábkem, bytem Kyjevská 11, 625 00 Brno jako kupují-
cím za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč a pově-
řuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Roberta Holase, bytem Spáčilova 38, 
618 00 Brno ze dne 25. 10. 2011 na koupi pozemku 
p.č. 1572 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřej-
něn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kup-
ní smlouvu na pozemek p.č. 1572 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Robertem Ho-
lasem, bytem Spáčilova 38, 618 00 Brno jako kupujícím 
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Iva Gajdy, bytem Osvobození 3, 
664 49 Ostopovice ze dne 25. 10. 2011 na kou-
pi pozemku p.č. 398/11 v k.ú. Ostopovice k zámě-
ru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 
2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 398/11 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako prodávající a panem Ivem Gajdou, bytem 
Osvobození 3, 664 49 Ostopovice jako kupujícím 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.800,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Milana Konečného, bytem Osvo-
bození 10, 664 49 Ostopovice ze dne 3. 11. 2011 
na koupi pozemku p.č. 398/4 v k.ú. Ostopovi-
ce k záměru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 
do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 398/4 v k.ú. Ostopovice mezi Ob-
cí Ostopovice jako prodávající a panem Milanem Ko-
nečným, bytem Osvobození 10, 664 49 Ostopovi-
ce jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve vý-
ši 8.000,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Jiřího Kryštofa, bytem Svážná 393/1, 
625 00 Brno ze dne 2. 11. 2011 na koupi pozemku 
p.č. 408 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřej-
něn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvalu-
je kupní smlouvu na pozemek p.č. 408 v k.ú. Ostopo-
vice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a panem 
Jiřím Kryštofem, bytem Svážná 393/1, 625 00 Br-
no jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 
7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Klementa Růžičky ml., bytem Lí-
pová 51, 664 49 Ostopovice ze dne 31. 10. 2011 
na koupi pozemku p.č. 398/9 v k.ú. Ostopovi-
ce k záměru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 
do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 398/9 v k.ú. Ostopovice mezi Ob-
cí Ostopovice jako prodávající a panem Klementem 
Růžičkou ml., bytem Lípová 51, 664 49 Ostopovi-
ce jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve vý-
ši 7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Jiřího Kailera, bytem Osvobo-
zení 5, 664 49 Ostopovice ze dne 31. 10. 2011 
na koupi pozemku p.č. 406 v k.ú. Ostopovice k zá-
měru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 
11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na poze-
mek p.č. 406 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako prodávající a panem Jiřím Kailerem, by-
tem Osvobození 5, 664 49 Ostopovice jako kupu-
jícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem.
• nabídku pana Iliana Varčeva, bytem Zborov-
ská 37, 616 00 Brno ze dne 1. 11. 2011 na kou-
pi pozemku p.č. 398/18 v k.ú. Ostopovice k zá-
měru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 
11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na poze-
mek p.č. 398/18 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Os-
topovice jako prodávající a panem Ilianem Varče-
vem, bytem Zborovská 37, 616 00 Brno jako kupu-
jícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.200,- Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku pana Jiřího Krejčíka, bytem Lípová 25, 
664 49 Ostopovice ze dne 2. 11. 2011 na koupi 
pozemku p.č. 405 v k.ú. Ostopovice k záměru, kte-
rý byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. 
Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 
405 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako 
prodávající a panem Jiřím Krejčíkem, bytem Lípová 
25, 664 49 Ostopovice jako kupujícím za dohod-
nutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem,

• nabídku pana Stanislava Skály, bytem Vinohrad-
ská 24, 664 49 Ostopovice ze dne 31. 10. 2011 
na koupi pozemku p.č. 398/14 v k.ú. Ostopovi-
ce k záměru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 
do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 398/14 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice jako prodávající a panem Stani-
slavem Skálou, bytem Vinohradská 24, 664 49 Os-
topovice jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 8.400,- Kč a pověřuje starostu jejím pod-
pisem, 
• nabídku pana Jiřího Dobšíka, bytem Malostranská 
670/40, 625 00 Brno ze dne 4. 11. 2011 na kou-
pi pozemku p.č. 398/20 v k.ú. Ostopovice k zámě-
ru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 
2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 398/20 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovi-
ce jako prodávající a panem Jiřím Dobšíkem, bytem 
Malostranská 670/40, 625 00 Brno jako kupujícím 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku paní Marty Weigel, bytem Lípová 19, 
664 49 Ostopovice ze dne 2. 11. 2011 na kou-
pi pozemku p.č. 398/2 v k.ú. Ostopovice k zámě-
ru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 
2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 398/2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako prodávající a paní Martou Weigel, bytem 
Lípová 19, 664 49 Ostopovice jako kupující za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 8.800,- Kč a pověřu-
je starostu jejím podpisem,
• nabídku paní Milady Ježkové, bytem Mezírka 
741/7, 602 00 Brno ze dne 31. 10. 2011 na kou-
pi pozemku p.č. 398/5 v k.ú. Ostopovice k zámě-
ru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 
2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na pozemek 
p.č. 398/5 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovi-
ce jako prodávající a paní Miladou Ježkovou, bytem 
Mezírka 741/7, 602 00 Brno jako kupující za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 7.600,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Vlasty a Ladislava Frantových, 
oba bytem Uzavřená 13, 664 49 Ostopovice ze 
dne 2. 11. 2011 na koupi pozemku p.č. 398/3 
v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvalu-
je kupní smlouvu na pozemek p.č. 398/3 v k.ú. 
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávají-
cí a manželi Vlastou a Ladislavem Frantovými, oba 
bytem Uzavřená 13, 664 49 Ostopovice jako kupu-
jících za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč 
a pověřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Drahomíry a Petra Verešových, 
oba bytem Družstevní 11, 664 49 Ostopovice ze 
dne 25. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 402 v k.ú. 
Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn od 14. 
10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kup-
ní smlouvu na pozemek p.č. 402 v k.ú. Ostopovi-
ce mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a man-
želi Drahomírou a Petrem Verešovými, oba bytem 
Družstevní 11, 664 49 Ostopovice jako kupujících 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.400,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Boženy a Jaromíra Dobšíko-
vých, oba bytem Osvobození 5, 664 49 Ostopo-
vice ze dne 31. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 
398/10 v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zve-
řejněn od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále 
schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 398/10 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako pro-
dávající a manželi Boženou a Jaromírem Dobší-

kovými, oba bytem Osvobození 5, 664 49 Osto-
povice jako kupujících za dohodnutou kupní cenu 
ve výši 7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím pod-
pisem,
• nabídku manželů Jany a Bohumíra Novákových, 
oba bytem Lípová 9, 664 49 Ostopovice ze dne 
31. 10. 2011 na koupi pozemku p.č. 411 v k.ú. 
Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn od 14. 
10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní 
smlouvu na pozemek p.č. 411 v k.ú. Ostopovice 
mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a manže-
li Janou a Bohumírem Novákovými, oba bytem Lí-
pová 9, 664 49 Ostopovice jako kupujících za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 8.000,- Kč a pověřu-
je starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Klotildy a Miroslava Horáko-
vých, oba bytem Sevastopolská 12, 625 00 Br-
no ze dne 2. 11. 2011 na koupi pozemku p.č. 403 
v k.ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn 
od 14. 10. 2011 do 18. 11. 2011. Dále schvaluje 
kupní smlouvu na pozemek p.č. 403 v k.ú. Ostopo-
vice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a man-
želi Klotildou a Miroslavem Horákovými, oba bytem 
Sevastopolská 12, 625 00 Brno jako kupujících 
za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.400,- Kč a po-
věřuje starostu jejím podpisem,
• nabídku manželů Jany a Vladana Soukopových, 
oba bytem Běloruská 18, 625 00 Brno ze dne 31. 
10. 2011 na koupi pozemku p.č. 409 v k.ú. Ostopo-
vice k záměru, který byl zveřejněn od 14. 10. 2011 
do 18. 11. 2011. Dále schvaluje kupní smlouvu na po-
zemek p.č. 409 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Osto-
povice jako prodávající a manželi Janou a Vladanem 
Soukopovými, oba bytem Běloruská 18, 625 00 Br-
no jako kupujících za dohodnutou kupní cenu ve výši 
7.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice bere Na vě-

Domí 

• usnesení z jednání rady obce ze dne 29. 8.,19. 
9., 5. 10., 10. 10. a 24. 10. 2011,
• dopis p. Jitky Zemanové a konstatuje, že s ohle-
dem na znění zákona o obcích se obec musí cho-
vat jako dobrý hospodář a při prodeji pozemku mu-
sí vycházet z ceny obvyklé, stanovené znaleckým 
posudkem.
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice uDěluje

• MŠ a ZŠ Ostopovice, okres Brno-venkov, pří-
spěvková organizace, generální souhlas k podává-
ní žádostí o přidělení finančních prostředků do vý-
še 100 tis. Kč ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiné-
ho územního samosprávného celku než zřizovate-
le, ze státních a jiných fondů apod. za účelem finan-
cování takových činností, které zároveň nebudou 
znamenat navýšení schváleného rozpočtu MŠ a ZŠ 
Ostopovice. Zastupitelstvo obce zároveň v souvis-
losti s uděleným generálním souhlasem ukládá ře-
diteli MŠ a ZŠ Ostopovice, aby do 7 dnů od přizná-
ní dotace, popřípadě uzavření smlouvy o dotaci ne-
bo daru informoval zřizovatele o množství a účelu 
získaných finančních prostředků.
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice souhlasí 

• s využitím rezervního fondu MŠ a ZŠ Ostopovi-
ce na pokrytí nákladů na vybavení zrekonstruova-
né budovy.
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice ukláDá 

• MŠ a ZŠ Ostopovice odvod 388.965,- Kč z in-
vestičního fondu do rozpočtu obce Ostopovice.
ZasTuPiTelsTvo obce osToPovice Navyšuje 

• příspěvek MŠ a ZŠ Ostopovice na provozní nákla-
dy ve výši 388.965 Kč.

#Zapsala: Ing. Radka Švihálková



Ačkoliv je na hrázi rybníka Šelše zcela jasná ce-
dulka „Zákaz vysazování ryb“, není bohužel brána 
vážně. Do rybníka jistě ryby patří, ale do tak malič-
kého rybníčku patří jen některé druhy a jen v urči-
tém počtu, aby nedocházelo k jejich přemnožení. 
Již po napuštění rybníčku do něj bylo vysazeno 
několik kusů lína obecného a perlína ostrobřiché-
ho, kteří měli tvořit obsádku, která by tomuto lehce 
zranitelnému vodnímu ekosystému neškodila. 
Toho si určitě nebyl vědom ten, kdo tam přes uve-
dený zákaz donesl další druhy, především nepů-
vodní karasy stříbřité a střevličky východní. Jedná 
se o agresivní druhy, které do naší přírody nepatří, 
pocházejí z dálného východu a k nám byly zavleče-
ny s násadami dalších nepůvodních druhů, jako je 
amur bílý a tolstolobec pestrý. 
Karas stříbřitý má na rozdíl od našich původních 
druhů ryb vynikající reprodukční strategii – vytře 
se s jakoukoliv jinou kaprovitou rybou a z jiker se 
pak vykulí zase samé samičky karase. Je jasné, 
že jeho množení pak probíhá přímo geometrickou 
řadou. K rychlému nárůstu jeho populace přispí-
vá i fakt, že dokáže přežít i takový nedostatek kys-

líku, který by jiné druhy spolehlivě zahubil. Využí-
vá k tomu rozklad své tukové tkáně, kterým vytváří 
kyslík. Dokáže tak přežít nějaký čas i v bahně bez 
vody a po napuštění rybníka se pak postarat opět 
o rychlý nárůst své populace. Pokud jich je v ryb-
níce mnoho, rychle sežerou veškerý zooplankton, 
což jsou například perloočky a buchanky, plující 
ve vodním sloupci. Při nedostatku této potravy za-
míří za potravou ke dnu. Zde žije takzvaný bentos, 
což je zvířena dna, jako jsou nítěnky, larvy pako-
márů a další. Při jejich vyhledávání intenzivně kalí 
vodu, což vede ke snížení její průhlednosti. Ke dnu 
tak nedopadnou sluneční paprsky, rostliny začnou 
odumírat a z celého rybníka se velmi rychle stává 
skoro mrtvá voda. Jak je vidět, i malý karas stříb-
řitý tak ve velkém množství dokáže doslova zničit 
celý rybník. Dalším nevítaným vetřelcem z výcho-
du je střevlička východní, což je malinká, ale o to 
agresivnější rybička. Dorůstá přibližně do velikos-
ti 10 centimetrů. Podobně jako karas má také spe-
cifický způsob množení, což jí umožňuje ve velmi 
krátkém čase ovládnout svým druhem celý rybník. 
Na rozdíl od našich druhů ryb, které se třou jen 

na jaře, se totiž vytírá celoročně. Ačkoliv je velice 
malá, je velice agresivní. Pokud má nedostatek po-
travy, útočí i na daleko větší ryby, než je sama, vy-
trhává jim dokonce šupiny z těla. Díky své velikos-
ti se dostane i do velmi mělkých vod, kde se zdr-
žují obojživelníci, a tím negativně ovlivní i jejich re-
produkční proces. 
Kdo z vás zavítal na výlov rybníčku Šelše, viděl že 
oba uvedené druhy tam byly přítomny v neuvěři-
telném množství. Jednoznačně dominovala stře-
vlička východní, které se slovilo přes 100 kg. Vez-
meme-li v úvahu, že nejmenší jedinci měli jen ně-
co málo přes centimetr a největší střevličky měly 
okolo 7 cm, dokážete si sami spočítat, kolik jedin-
ců tohoto agresivního druhu v rybníčku žilo. Do-
spělá rybka má asi 10 g, průměr hmotnosti odlo-
vených jedinců mohl být okolo 4 g. V rybníčku Šel-
še tak žilo okolo 25.000 kusů této agresivní rybky! 
Je zcela jasné, že bez jejich slovení by v rybníčku 
již nemohl existovat žádný jiný život. A to nemluví-
me o cca 20 kg karasů stříbřitých, mezi nimiž ne-
chyběli ani akvarijní zlatí karasi. Obojživelníci, pro 
které je rybníček také určen, by v tomto prostředí 
již na jaře neměli šanci na reprodukci, jejich pul-
ci by byli ihned po vykulení z vajíček doslova roz-
trháni na kusy.
Z tohoto důvodu musela být nádrž již po dvou le-
tech od napuštění vypuštěna a nevhodná obsád-
ka odlovena. Vzhledem ke skutečnosti, že střevlič-
ky a karasi stříbřití zatím mohou přežívat v bahně 
a mělkých loužích, bude rybník po určitou dobu 
ponechán bez vody, aby se o nepůvodní druhy ryb 
postaraly volavky, kuny, lišky a ostatní predátoři. 
Po naprosté eliminaci těchto nepůvodních druhů 
ryb bude rybníček opět napuštěn, aby se na něm 
mohlo v zimním období bruslit.
Na jaře pak bude do rybníčku vysazena přiměřená 
obsádka vhodných druhů ryb, které do tohoto pro-
středí jistě patří a jsou nedílnou součástí vodních 
ekosystémů. Pokud bude v budoucnu opět proká-
záno, že do nádrže byly neoprávněně vysazeny 
další druhy ryb, bude se muset celý proces vy-
puštění a slovení nádrže bohužel zase opakovat.    

#Roman Zajíček, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

8%) a plastů (9,9% oproti původním 6,74%). Tyto 
komodity by si stále zasloužily větší pozornost – 
dohromady tvoří pětinu hmotnosti odpadů v popel-
nicích. Velký podíl (9,4%) měl textil a boty, často 
ještě využitelný pro dobročinné organizace.  

Návrhy na zlepšení: 

Třídění odpadů závisí především na motivaci  
a systému sběru. Zavedení pytlového sběru, kdy 
je odvážen tříděný odpad přímo od prahu domu 
současně s poplatky za odvoz odpadu odstupňo-
vanými dle množství tříděného a netříděného od-
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vÝsleDky roZboru složeNí 
komuNálNích oDPaDů v osToPovicích
Ve středu 12. 10. 2011 byl proveden rozbor slo-
žení směsných komunálních odpadů (zbytkový od-
pad po třídění) obce Ostopovice. V den rozboru 
byly svezeny namátkově vybrané popelnice od jed-
notlivých domácností a vysypány na místní sběrný 
dvůr. Vzniklá hromada 101 kg odpadu byla postup-
ně podrobena rozboru.

výsledky:
Polovinu odpadu (50,4 %) co do hmotnosti tvořil 
kompostovatelný odpad – zbytky ze zahrad, zemi-
na, pokojové i řezané květiny, větve z tújí, kuchyň-
ské zbytky. Ve vzorku se objevilo poměrně dost 
i tříditelných složek odpadů – plastů (9,9 %), papíru 
(10,4 %) a skla (5,9 %). Významné zastoupení měl 
i textil a boty (včetně dětských hraček) – 9,4 %. Po-
zitivní bylo nulové zastoupení nebezpečného odpa-
du v analyzovaném vzorku. Ve srovnání s rozborem 
z roku 2008 poněkud kleslo zastoupení zahradní-
ho a kuchyňského odpadu dle hmotnosti (na 51 % 
oproti 58  % z roku 2008). Vzrostl však hmotnostní 
podíl papíru (10,4% oproti původním 8 %) a plastů 
(9,9 % oproti původním 6,74 %). Tyto komodity by si 
stále zasloužily větší pozornost – dohromady tvoří 
pětinu hmotnosti odpadů v popelnicích. Velký podíl 
(9,4 %) měl textil a boty, často ještě využitelný pro 
dobročinné organizace.  

Návrhy na zlepšení: 
Třídění odpadů závisí především na motivaci a sys-
tému sběru. Zavedení pytlového sběru, kdy je od-
vážen tříděný odpad přímo od prahu domu, sou-
časně s poplatky za odvoz odpadu odstupňovaný-

mi dle množství tříděného a netříděného odpadu by 
mohlo výrazně pomoci. Podobné sytémy již fungují 
v mnoha obcích, například v Hustopečích nad Beč-
vou nebo v Olšanech u Prostějova. Vzhledem k ve-
likosti obce a blízkosti Brna by bylo vhodné propa-
govat možnost odkládání nepotřebného textilu pro 
další využití – buď pro Charitu, nebo do speciál-
ních kontejnerů (zajišťuje např. firma Revenge). Tří-
dění bioodpadu pravděpodobně zlepší připravova-
ný sběrný dvůr, který vytvoří nové sběrné místo pro 
odevzdávání zahradního odpadu. Obcím a městům 
se osvědčují i formy pronájmu kompostérů ze stra-
ny obce, kdy je zájemcům nabízen za symblickou 
cenu kompostér, který je po určitou dobu v majetku 
obce z důvodu kontroly jeho využití. Takový přístup 
zvolili například v Brumově-Bylnici nebo Dvoře 
Králové nad Labem. 

Vydalo Hnutí DUHA Olomouc
T. Přikryl, H. Kovaříková, R. Placková, květen 2011
Rozbor složení odpadů podpořil – v rámci projek-
tu Realizace progresivních odpadových koncep-
cí v pilotních obcích – Státní fond životního pro-
středí ČR.

Složka komunálního 
odpadu

hmotnost objem

kg % pytlů %

Kovy 2 2 0,2 2

Sklo 6 5,9 0,3 3

Papír 10,5 10,4 1,3 14

Plasty 10 9,9 3,5 36

Nápojový karton 1 1 0,2 2

Stavební suť 0 0 0 0

Textil, boty 9,5 9,4 1,0 10

Kompost. odpad 51,0 50,4 2,8 29

SKO 11,2 11,1 0,3 3

N.O. 0 0 0 0

celkem 101,2 100 9,6 100

SKO – směsný komunální odpad 
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 

„Kompostovatelný odpad nepatří do popelnic“ 

„Třídit je možné lépe“



PřeDVáNOčNí jARMARk 
Než jsem požádala děti, aby napsaly své postře-
hy z letošního ostopovického jarmarku, ptala jsem 
se jich, co si vůbec představují pod pojmem jar-
mark. Dozvěděla jsme se, že na jarmarku je hod-
ně stánků, kde si lidé nakupují všechno možné. 
Měl by tam být betlém, nejlépe dřevěný, a ozdo-
bený vánoční stromeček. Na správném jarmarku 
prý nechybí živá hudba a koledy. Přeneseme-li ta-
to kritéria na hodnocení letošního jarmarku, může-
me s jistotou říci, že ten ostopovický byl více než 
správný. Nechyběly stánky se zbožím, nechyběli 
nakupující lidé, nechyběl stromeček, nechyběla 
živá hudba, živý byl dokonce i jeden ze dvou betlé-
mů. Jako živé se také vznášely balónky s přáními 
Ježíškovi, které jsme vypustili k temné prosincové 
obloze. Rozhodně ale nejsou temné pocity z letoš-
ního jarmarku. Věřím tomu, že většina přítomných 
zde zažila slavnostní pocit, byla potěšena profesi-
onálním, vkusným a dojímavým vystoupením Háj-
ku a Háječku, osobitou verzí živého betlému v po-
dání letošních páťáků a domů si v taškách odnesla 
dobroty a výrobky místních školáků a jejich rodin. 
Děkujeme všem lidem dobré vůle, přejeme požeh-
nané Vánoce.

#Petra Turečková

jARMARk Z PeR DěTí 
Na jarmarku jsou vždy moc hezké a levné věci. 
Tentokrát tam vystupoval Háječek a měli to moc 
hezké. Vystupoval tam i 5. ročník, hráli živý bet-
lém a měli to také moc pěkné. Bylo tam hodně lidí. 
Hezké bylo ještě pouštění balónků. 

Tereza Sojková, 4. ročník
Jarmark je bezva akce, na které se zpívá a pro-
dává. Divadlo hrál 5. ročník a zpíval soubor Háje-
ček. Nejlepší na tom ale bylo, jak jsme vyráběli vě-
ci na jarmark: kalendář, kolik zbývá dnů do Vánoc, 
zlaté ořechy s mašlí, ořechy v cukru a vaječný ko-
ňak, který byl hned na začátku vyprodaný. 

Jan Řehořka, 4. ročník
Na jarmarku byla spousta stánků s výrobky. Také 
tam byl stánek s buchtami a různými dobrotami. 
Bylo tam vystoupení 5. ročníku a hráli živý betlém. 
Po nich vystupoval Háječek.

 Julie Šedajová, 4. ročník
Ráno jsme přišli do sokolovny, odnosili jsme tam 
nástroje a cvičili jsme představení s Hájkem. Po-
tom tam začali vcházet lidé a potom jsme začali vy-
stupovat. Moc se mi tam líbilo, bylo tam tolik věcí 
na tom jarmarku. Nacvičovali jsme písničky: Stojí 
vrba košatá, Pochválen buď…. Bylo to moc pěkné.

Jakub Opršál, 4. ročník

Na jarmarku se mi to strašně líbilo. Byly tam nád-
herné věci, které vyráběla škola, abychom získa-
li peníze na různé pomůcky a projekty. Bylo tam 
i vystoupení Háječku a moc se všechno povedlo.

Tomáš Spiřík, 4. ročník
Na jarmarku bylo hodně lidí. Byly tam moc hezké 
výrobky. Nakoupila jsme tam moc věcí. Vystupoval 
tam i 5. ročník, který nás pobavil živým betlémem. 
Posílala se tam i přání Ježíškovi. Nakonec nám za-
tancoval a zazpíval Háječek. 

Adéla Oškrdová, 4. ročník
Na jarmarku se prodávají věci. Je tam hrozně moc 
lidí, kteří ty věci kupují a dívají se. Jsou tam ta-
ké děti, které vystupují. Já jsem tam vystupovala 
s Háječkem. Zpívali jsme tam například: Stojí vr-
ba košatá a já jsem měla v jedné písničce i sólo. 

Kamila Klementová, 4. ročník
#připravila Petra Turečková
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Ten vánoční čas dočkali sme zas… a s ním již dru-
hý Předvánoční jarmark, na kterém folklorní sou-
bory Háječek a Hájek dostaly další příležitost vy-
stoupit s adventně – vánočním pásmem. Celé 
pásmo se skládalo z koled, které mapují událos-
ti o narození Ježíše. Začali jsme adventní kole-
dou o Marii a blížícím se porodu, dále o zvěsto-
vání radostné události pastýřům a jejich odcho-
du do Betléma a dále koledami, které vyjadřují ra-
dost a vděčnost z narození Pána Krista. Pásmo 
pokračovalo rozverným koledováním s recitací, 
zpěvy a tanci a zakončili jsme jej společným zpě-
vem se všemi diváky, kteří si našli čas a přišli se 
potěšit čistotou dětského projevu a zpěvu. Měla 
jsem velkou radost za všechny děti, že sál místní 
sokolovny se i letos zaplnil do posledního místa, 
a doufám, že všichni odcházeli s úsměvem na tvá-
ři a s dojetím v srdci při vzpomínce na malé šikov-
né zpěváčky.
Moje hlavní snaha při vedení Háječku je pokra-
čování ve folklorních tradicích naší obce, proto-
že veškerá tradiční hudba, jak klasická, tak folk-
lorní, kultivuje lidskou duši. A odpovězme si sa-

mi na otázku, jestlipak dnešní děti potřebují být 
kultivovanější? Je to kultura projevu a vystupová-
ní před publikem, orientace v prostoru pódia, vzá-
jemná tolerance a pomoc v kolektivu, ochota učit 
se všemu novému (např. polkový krok jsme cvičili 
celý měsíc), trpělivost při nácviku detailů, tzv. do-
pilování, nadšení dotáhnout věci zdárně ke konci, 
schopnost reagovat na nepředvídatelné situace, 
které patří ke každému vystoupení naživo, schop-
nost zapamatovat si posloupnost scénáře. Ač-
koliv znovuoživený soubor aktivně pracuje tepr-
ve druhým rokem, vidím na dětech velké pokro-
ky ve všech směrech a to mě inspiruje k dalším 
nápadům a práci na stále náročnější choreografii. 
Na závěr chci poděkovat všem rodičům za pod-
poru a trpělivost, panu řediteli Juráčkovi a učitel-
skému sboru ZŠ a MŠ za pomoc při organizaci 
ve dnech volna, Silvě Chlupové za precizní krej-
čovskou práci, Janči Spiříkové za andělská kříd-
la ochoty, manželům Pacalovým, že to stihli, Sil-
vě Páčové za organizační pomoc a sólo na flétny, 
Kačce Fukanové, Radce Dobšíkové a Janě Kuk-
lové za všechna společná léta, která máme za se-

bou i před sebou, Martinovi Opršálovi za psaní 
not a sólo na zvony, všem z publika, kteří si udě-
lali v neděli čas a přišli nás podpořit, a na úplný 
konec všem mým malým Háječkům za skvělý vý-
kon, který v neděli podali. Obdivuji, že v dnešní 
počítačové době jsou ochotni poznávat a vracet 
se k odkazu dob minulých.
Vinšujem Vám štěstí zdraví, svaté Boží požehnání, 
požehnání tomu domu, co dobrého, všeho k to-
mu.
                                             Krásné Vánoce všem 

#Barbora Opršálová

   T e N š váNočNí čas Dočkali sme Zas..

7



8

V NOVéM, DeN OTeVřeNých DVeří
2. říjNA 2011
V 15.00 celá akce začala. Holky z 5. ročníku se-
děly u brány, rozdávaly letáčky a vybíraly vstupné 
- dobrovolné. O půl čtvrté si všichni sedli na lavič-
ky před vchodem a bylo slavnostní zahájení a žeh-
nání nové budovy. U dveří stál pan farář, pan ře-
ditel a pan starosta. V 16.00 vystupoval folklor-
ní dětský soubor MŠ a ZŠ Ostopovice, Háje-
ček. V 16.30 v 5. třídě byla diskuse s architekty. 
V 18:00 začala zpívat folková skupina Pocity, kde 
zpívala třídní učitelka 2. třídy. Od 16.30 do 18.00 
byla v plném proudu dílna, kde jsme si mohli ma-
lovat na trička. Po celou dobu programu bylo ob-
čerstvení před jídelnou ZŠ, výstava starých škol-
ních pomůcek ve staré budově, výstava fotogra-
fií rekonstrukce školy a historických dokumentů. 
Školu si přišlo prohlédnout plno lidí. Všem se no-
vá stavba moc líbila. Kulturní program se také líbil. 
Počasí bylo nádherné, i když už byl podzim. Na ak-
ci se vybraly peníze ve výši více než 5.000 Kč, kte-
ré budou použity na úpravu školní zahrady a poslá-
ny na pomoc Haiti.
Budova školy je společná s mateřskou školkou. 
Stavba byla zahájena v říjnu 2010, kolaudace pro-
běhla v srpnu 2011. Celková suma převýšila 30 
milionů Kč, investice zajistila Obec Ostopovice. 
Stavba byla ekologicky navržena. Např. splacho-

vání užitkovou vodou, vytápění tepelnými čerpa-
dly uloženými na školní zahradě v hloubce 120 m. 
Na střeše budovy bude zbudován park jako přírod-
ní učebna. Budova má v přízemí dvě třídy mateř-
ské školy a v I. a II. patře 5 tříd a jednu počítačo-
vou učebnu. Dále se zde nachází několik kabine-
tů a WC pro žáky. Škola má i výtah. Celá budova je 
moderní a uživatelsky velmi příjemná. Všichni žáci 
si rychle uvědomili, jak mají hezkou a novou školu 
oproti minulému roku na ZŠ Svážná.

#Katka Matýšková, 5. ročník

DUŠičky – NáVŠTěVA fARNíhO kOSTelA 
A hřBiTOVA V TROUBSkU 
Ve středu dne 2. 11. jsme byli v rámci výuky a svát-
ku zvaného Dušičky uctít vzpomínku na všechny 
zesnulé na troubském hřbitově a v kostele. Památ-
ka Dušiček se slaví již od 10. století. Do Troubska 
jsme jeli autobusem z Ostopovic a zpátky šli pro-
cházkou pěšky. 
Prvně jsme si prošli hřbitov a zapálili svíčky svým 
blízkým, které jsme měli rádi a už nejsou mezi ná-
mi. Zapálili jsme i vojákům, kteří padli ve válce, ja-
ko poděkování za to, jak bránili naši vlast a ve vál-
ce padli. U padlých vojáků jsme přednesli Modlitbu 
za zemřelé, která patří k nejstarší křesťanské tradi-
ci. Potom jsme navštívili farní kostel na troubském 
hřbitově. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 

informací. Kostel se jmenuje Nanebevzetí Panny 
Marie a o jeho založení se zasloužila Anna Cecilie 
Sekenberková v 18. století. Tato zbožná žena se 
zasloužila i o založení školy v Ostopovicích. O kos-
tele jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, 
které jsem doteď nevěděl. Jako třeba proč býva-
jí kostely orientovány na východ jako symbol nadě-
je a znovuzrození. Pan učitel nám i vysvětlil jednot-
livé části vybavení kostela, jako například, co je to 
presbytář a kazatelna. V kostele jsme malovali pů-
dorys kostela, ale moc se mi nepovedl, protože la-
vice v chrámové lodi byla úzká.
Nejvíce mě zaujalo, že zakladatelka kostela je po-
hřbena pod kaplí svatého kříže v kostele. 
Součástí návštěvy byla i prohlídka kůru a varhan.

#Michael Kulhánek

V NOVéM
Takto zněl název dne otevřených dveří v naší no-
vé budově a tak by se dal připodobnit i náš první 
skoro půlrok v zrekonstruované budově. Pomalin-
ku si začínáme zvykat na zázemí a pohodlí, které 
nám nová budova nabízí. Postupně se zajíždí pra-
vidla, řády a systém fungování. Postupně objevuje-
me vlastnosti budovy a také se začínáme zabydlo-
vat. A tento proces, v mnohem menší intenzitě, nás 
bude provázet neustále.
Budova je svou čistotou a komfortem výzvou ne-
jen pro zaměstnance školy, ale i pro děti, rodiče 
a mnohé další. Nabízí opravdu důstojné prostory 
k výchově a vzdělávání. Možná už mnozí z nás těž-
ko vzpomínají, jaké to bylo ve staré budově. Jedna 
věc je jistá – na lepší se zvyká rychle. Téměř první 
půlrok v novém máme za sebou, proto si můžeme 
dovolit malou rekapitulaci.
MODeRNíM hODNOceNíM i MODeRNíM 
VZDěláVáNíM
Naše škola pracuje na projektu z operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který 
je zaměřen na schopnost školy se hodnotit, umět 
hodnotit žáky a zároveň zapojit moderní učební me-
tody. Našim cílem je nejen připravit žáky na hladký 
přestup do 6. ročníku, ale především je všestranně 
rozvíjet dle učebních plánů s důrazem na prožitky 
a vlastní zkušenost. Základní škola je o všeobec-

ném rozhledu a správném nasměrování dětí. Mo-
derní metody výuky tak nejen působí na vědomosti 
žáků, ale i na jejich dovednosti a v neposlední řadě 
na postoje (vnitřní přesvědčení). Tento přístup se 
dá ve zjednodušené formě popsat následovně: pe-
dagogům naší školy nestačí, když žák umí vyjme-
novat folklorní slavnosti v Ostopovicích (vědomost), 
přidáváme k tomu i vystupování na těchto slavnos-
tech (dovednost) a motivujeme děti k vlastní akti-
vitě v rámci obce (postoj). Jsme přesvědčeni, že 
tato průprava zanechá v dětech zájem a zdravou 
houževnatost do života. Ke kvalitní výuce je třeba 
kvalitních pedagogů v součinnosti s kvalitním zá-
zemím.
NOVá TříDA MŠ
Od 1. 1. 2012 bude mít naše školka 3. třídu v po-
čtu 17 žáků. Tato třída bude zatím v přední budo-
vě. Jsme rádi, že tak můžeme vyhovět všem zájem-
cům o předškolní vzdělávání z Ostopovic (12 dětí) 
a zároveň k nám pozvat i děti z okolních obcí. K 1. 
lednu tak bude navštěvovat MŠ 73 dětí ve 3 třídách 
a ZŠ 75 dětí ve 4 třídách a 5 ročnících. Díky zájmu 
o naši školu je výuka v jednotlivých ročnících spo-
jována minimálně. 
ŠkOlA jAkO ceNTRUM OBce
Budova školy byla opravena z peněz nás všech, 
proto je logické, že by měla fungovat a být otevře-
na také nám všem. V současné době se ve staré 

budově zabydluje mateřské centrum, ZUŠ, kroužky 
školky i školy, schází se zde klub důchodců i cho-
vatelé. V rámci potřeb je využívána i nová budova 
vzhledem k svému modernímu vybavení. Otevřená 
(komunitní) škola není otevřena pouze v době pro-
vozu MŠ a ZŠ. Slouží jako kvalitní zázemí pro další 
vzdělávání a setkávání různých zájmových skupin. 
NOVá BUDOVA NeSTAčí…
Uvědomujeme si, že opravené prostory a supermo-
derní učebny nestačí pro kvalitní výuku a výchovu 
našich nejmenších. Školství, jako i jiné další insti-
tuce, je postaveno na kvalitních lidech, kteří dělají 
svou práci rádi a považují ji za své poslání. Jistě to 
není lehké. Snažíme se však, abychom se čím dál 
více přibližovali k optimálnímu stavu. 
NejSMe NA TO SAMi
Naše škola má mnoho fandů a spolupracovníků. 
Daří se nám připravovat akce a programy, při kte-
rých nám pomáhají nejen rodiče, ale i další lidé 
z Ostopovic i okolí. Bez těchto dobrovolníků by 
zaměstnanci školy nemohli připravovat tolik aktivit 
pro děti. Moc děkujeme, vážíme si Vás.
Na závěr přejeme dětem, rodičům, zaměstnancům 
školy a všem čtenářům Ostopovického zpravodaje 
příjemně strávené Vánoce a v novém roce jiskru 
v duši.

#Za zaměstnance školy Ivana Bláhová
a Petr Juráček

Z P R á V yZ P R á V y    Z  N a š í  š k o l y

Den otevřených dveří
v MŠ a ZŠ Ostopovice

úterý 10. 1. 2012  8.00–16.30
•

Zápis do 1. ročníku ZŠ na
školní rok 2012/2013

úterý 24. 1. 2012 15.00–18.30 
ve třídách ZŠ

.
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PODZiM Ve ŠkOle
Akce zpestřující a obohacující běžnou školní vý-
uku nás provázely celým podzimem. Toto barev-
né  roční období nás obdarovalo svými plody a my 
měli  v jídelně krásnou výstavu přírodního materi-
álu k učení. Velkolepě jsme otevřeli novou škol-

ní budovu, připomněli  si svátek svatého Václa-
va, vznik Československé republiky i 17. listo-
pad. Studovali jsme „ekosystém lesa“ přímo v te-
rénu okolí Ostopovic. Měli jsme příležitost učit se 
i v troubském kostele a o bylinkách v ekologic-
kých výukových centrech. Na školní zahradě hra-
bali listí a brodili se vypuštěnou Šelší. Předvánoč-
ní čas jsme strávili přípravami na  jarmark. Opět 
pestrý čas plný aktivit, které nabízí naše škola, 
obec, země,  planeta, kde máme tu čest býti.

#Petra Turečková 
MeTODA VýUky čTeNí V NAŠí ŠkOle
Metoda čtení v naší škole je jiná, než jak si pamatují 
rodiče či prarodiče prvňáčků ze svých školních let. 
Základem je činnostní učení (Tvořivá škola) spoje-
né s prvky metody Sfumato aneb splývavého čtení.  
Základními principy činnostního vyučování je pro-
bouzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky

názorně, vlastní činností a prožíváním, za pomo-
ci vhodných metodických materiálů, pomůcek 
a spousty didaktických her. Hodiny tak oživíme, 
zvýšíme zájem o práci, děti jsou činnostně zapo-
jeny, při práci se rozvíjejí jejich individuální schop-
nosti, tvořivost, fantazie, dítě dostává prostor pro 
samostatné rozhodování, sebekontrolu a sebe-
hodnocení.
Metoda Sfumato vychází z poněkud odlišných 
principů výuky čtení, než představuje tradiční sla-
bikotvorná metoda. Děti vyslovují každou slabiku 
dlouze do té doby, než jsou schopny přečíst další 
písmeno. Vzniká dojem, že zpívají. Od tohoto po-
malého čtení, kdy se spojují nejprve dvě, později 
tři i čtyři písmena, až po plynulé čtení, kdy se pro-
ces automatizuje a zrychluje, přičemž se dlouhé 
vyslovování hlásek zkracuje. 
Každé dítě má jinou paměť a představivost. Někdo 
je spíše pohybový, jiný hudební nebo matematic-
ký. Děti by se proto měly učit všemi smysly. Díky 
tvořivému, zážitkovému učení se krátkodobá pa-
měť převede na dlouhodobou. 
Toto učení činí naše hodiny radostnější a pro svou 
hravost a odlehčenost je bližší dětské přirozenosti. 

#Mgr. Jaroslava Knotková, 
třídní učitelka 1. ročníku

i n z e r c e

Za pomoci dobrovolníků a s podporou Nada-
ce OKD bylo vysázeno stromořadí podél cesty 
k rybníčku v Šelši. K výsadbě jsme vybrali třešně 
a hrušně tradičních odrůd z ovocné školky z Boj-
kovic. Za několik let, až stromy dorostou a začnou 
rodit, by tak mohly výletníkům poskytnout nejen 
stín, ale také příjemné osvěžení. Ostatně ještě 
před několika desítkami let cestu k Šelši lemova-
ly namísto stávajících nekonečných obilných lánů 
ovocné sady. Kromě všech, kteří se podíleli na sá-
zení stromků, patří náš dík také všem majitelům po-
zemků, kteří dali k výsadbě souhlas.   #Jan Symon

Z P R á V yZ P R á V y    Z  N a š í  š k o l y
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SVATý ONDřej – PATRON VŠech NeVěST
Apoštol sv. Ondřej se narodil v Betsaidě v Galile-
ji v Palestině. Nejprve se spolu se svým mladším 
bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, 
zabýval rybařením. Později se stal učedníkem Ja-
na Křtitele a potom i Ježíše Krista, k němuž přive-
dl i svého bratra. Po Ježíšově ukřižování měl kázat 
evangelium v Rusku (snad i v Kurdistánu a Gruzii) 
a na Balkáně. V řeckém městě Patrasu byl v roce 70 
(některé prameny uvádějí rok 60) pro svou víru za-
tčen a odsouzen k mučednické smrti na kříži. Kříž, 
na kterém skonal, však neměl ramena do pravého 
úhlu, jak bývá zvykem, ale do tvaru písmene X, tako-
vý kříž se proto dodnes nazývá ondřejským křížem. 

Svátkem sv. Ondřeje začíná období adventu, snad 
právě proto byl tento den lidmi považován, stejně 
jako Štědrý den, za den příhodný pro věštění bu-
doucnosti. Ovšem stejně jako u mnoha jiných křes-
ťanských svátků, i zde jsou pravděpodobně tradice 
věštění tohoto dne mnohem starší než křesťanství 
samo a souvisí s kultem pohanských démonů, 
ochranou před zlem a mocí nastupující zimy.
Snad každý svatý je patronem nějakého řemesla. 
Ondřej toho má na starosti úctyhodně. Je pova-
žován za patrona rybářů, obchodníků s rybami, 
řezníků, horníků, provazníků, nosičů vody a vda-
vekchtivých dívek. 
K známým ondřejským tradicím patří třesení be-
zem, stromem nebo plotem, který měl v duchu 
pronášené říkanky dívce naznačit, kdo bude jejím 
ženichem.
Třesu, třesu bez
ozvi se mi pes
kde můj milý dnes
Třesu, třesu tímto plotem
všecí svatí mým životem.
Kde je můj milý dnes,
ať mně tam zaštěkne pes.
Jestli místo štěkání psa zakokrhal kohout, zname-
nalo to, že se děvče vdá mimo svou vesnici nebo 
město. 
Drůbeže se týká i další zvyk – o půlnoci před sv. 
Ondřejem dívka zaklepala na kurník, říkajíc při tom: 
Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dosta-
nu, vědět mi dej. Slepičky vy nechte kokotání, 
nekažte mi, nekažte mi vdávání. 

Pokud se ozval jako první kohout, měla se do roka 
vdát, pokud slepice, zůstala svobodná. Jak to asi 
dopadalo, vzhledem k poměru slepic a kohoutů…
Kolem vdavků se točily i další zvyky. Děvčata po-
klekala u svých lůžek a prosila sv. Ondřeje, aby 
jim ve snu ukázal jejich vyvoleného. Mohla také 
zkusit napsat jména v úvahu přicházejících chlap-
ců na papírky a vložit je před spaním pod polštář. 
Jméno ženicha bylo na jednom z papírků, které 
v noci vypadly na zem. O půlnoci bylo také mož-
né spatřit obraz nastávajícího na hladině vody 
ve studni či díži, v zrcadle nebo dokonce v komí-
ně. Jistě znáte zvyk házení pantoflí. Mělo se házet 
přes rameno směrem ke dveřím – když pantofle 
směřovala špičkou ke dveřím, znamenalo to, že 
ten, kdo hodil, opustí z nějakého důvodu dům. Tím 
důvodem mohl být sňatek, cesta „do světa” nebo 
smrt. 
Při ondřejské noci se také měly objevovat skryté 
poklady. Získat poklad bylo údajně jednoduché, 
stačilo se prý postavit na místo, kde se kříží ces-
ty, a čekat, až okolo půjde čert s pokladem na zá-
dech. Co dál..., to už se neříká. 
A jedna velmi důležitá tradice nakonec – na svátek 
sv. Ondřeje musí být všechny zemědělské práce 
ukončeny dříve, než nastane soumrak. Pokud to 
nestihnete, máte smůlu, počítejte s návštěvou čer-
ta nebo čarodějnice.

#Věra Janáková, zdroj internet

SVATá BARBORA – BARBORA Z NikOMeDie
Od doby života Barbory z Nikomedie uplynulo více 
než sedmnáct století. Pocházela z města , které se 
nachází na území dnešního Turecka. Svůj dospě-
lý život zasvětila víře i přes protesty jejích bližních 
a byla za to zbavena života vlastní rodinou. Stala 
se mučednicí, jednou ze čtrnácti patronů, ke kte-
rým se lidé modlívali v největším utrpení. Část živo-
ta strávila ve vysoké věži, kterou nechal postavit je-
jí otec, a právě s věží bývá dodnes vyobrazována.
V naší zemi na ni lidé také nezapomínali a k datu je-
jího svátku 4. prosince se váže spousta pranostik 
a zvyků. Kromě stříhání a rychlení většinou třeš-
ňových větviček, které praktikujeme i dnes, měly 

v devatenáctém století tradici tzv. obchůzky Bar-
borek. Barborky chodívaly většinou ve trojicích, 
počet se však lišil oblast od oblasti. Byly to ženy bí-
le oděné, vysoké a štíhlé, s dlouhými vlasy sčesa-
nými přes obličej. Hlavu jim zdobil věneček či ko-
runka. Stejně jako Mikuláš nosily Barborky nadílku 
dětem. Byla to většinou jablíčka a ořechy. Ani na ty 
zlobivé však nezapomínaly a kromě nadílky nosily 
metlu z proutí. Ohlašovaly se zvoněním na zvone-
ček, tlučením metlou na okno a říkačkou: 
My tři Barborky jsme,
z daleké země jdeme,
dárky vám neseme.
Neseme, neseme, velice to krásné,
kdo se s námi modlit bude, tomu je dáme
a kdo nebude, tomu hodně nalupáme.
(www.cesketradice.cz)
Protože však Barborky chodívaly pouhé dva dny 
před obchůzkou mikulášskou, nadělování dětem 
splynulo v jeden zvyk a zvítězil ten „populárnější“ .
Barborky už nechodí a v předpovědi počasí se ne-
řídíme pranostikami.
Přesto jedna z nich, která říká, že „Svatá Barbora ví-
tr přivolá“, letos předpověděla bez chybičky. V ne-
zvykle teplý den 4. prosince 2011 se nám chladným 
větrem v podvečer Barborka připomněla. 

#Petra Turečková

ŠTěDRý DáRce SVATý MikUláŠ
5. prosince po setmění obchází domy Mikuláš, do-
provázený andělem a čertem. Podle české národ-
ní tradice se tak děje nejméně od 14. století, vždy 
v předvečer liturgické památky svatého Mikulá-
še. Kdysi chodily po staveních rozpustilé maška-
ry, v nadílku dětem se průvody změnily až pozdě-
ji. Podle Ottova slovníku naučného se svatý Miku-
láš ctí ve všech slovanských zemích jako patron dí-
tek. Byl totiž vzorem nevinnosti a jako biskup prý 
„děti velmi rád cvičil”. Jeho život je opředen mno-
ha legendami. Mnohé vyprávějí, že se nejvíce sta-
ral o lidi, kteří se ocitli v nějaké nouzi. Jednou za-
chránil před smrtí tři nevinně odsouzené muže, jiný 
příběh vypráví o třech měšcích zlata, které Miku-
láš potají vhodil do okna, aby pomohl třem dívkám 
k věnu. Další legenda líčí, jak zachránil námořníky, 
které stihla bouře.
Jak se však z biskupa v maloasijské Myře (dnes 
Demre v Turecku) stal náš Mikuláš, který v předve-
čer 6. prosince obdarovává děti nebo plní punčo-
chy sladkostmi? K jeho povinnostem patřil také do-
zor nad školami a on pravidelně navštěvoval školy 
a kontroloval znalosti žáků. Každý žák musel odří-
kat naučenou látku a ti, kdo uměli, byli také odmě-
něni. A tady je základ našich zvyků, proto děti ří-
kají Mikulášovi básničku, proto dostávají za odmě-
nu sladkosti. Jedna ze svatomikulášských legend 
vypráví o tom, že se i po smrti každý rok o Váno-
cích vracel do svého města. V přestrojení obchá-
zel obydlí chudých a kladl jim přede dveře pozlace-
ná jablka a ořechy. 
Odtud tedy ona štědrost Mikulášova. Kde se ale 
vzala lidová tradice jeho doprovodu, opět není jas-
né. Anděl má připomínat dobré skutky, které Mi-
kuláš oceňuje, a čerti pak varovat, třeba i menším 
trestem, před skutky špatnými. Ale i tady připojím 
jednu historku. Traduje se, že při návštěvě Evropy 
měl s sebou Mikuláš černošského sluhu na zna-
mení toho, že není zdejším. Lidé, kteří ebeno-
vou barvu kůže tehdy ještě neznali, pak černocha 
ve svých vyprávěních přeonačili na čerta.  

pokračování na str. 9 
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pokračování ze str. 8 
Mikulášské obchůzky se vlivem tradice, přes 
svou podobnost, krajově i národnostně odlišují. 
Součástí většiny je rozdávání dárků dětem. 
V Německu například v předvečer svého svátku 
navštěvuje muž s bílým vousem – často v dopro-
vodu čeledína Ruprechta – děti a obdarovává je 
nebo je kárá pro jejich nezpůsoby. Holinky posta-
vené přede dveřmi jsou ráno o sv. Mikuláši napl-
něny sladkostmi. V alpských zemích provozují za-
kuklené postavy v den sv. Mikuláše své neplechy.
Američané při kulturním sbližování s Evropou 
na konci 19. století vnímali, že jejich děti jsou 
o něco krásného ochuzeny, a tak si z u nás zná-
mého svatého Mikuláše (řecky Nicolause) udělali 
svého Santa Clause.

#Pavel Chaloupka

SVáTek SV. lUcie
„Svatá Lucie noci upije....“ Toto rčení plati-
lo v dobách juliánského kalendáře. Gregorián-
ský kalendář, který začal v českých zemích pla-
tit od 16. století, posunul svátek Lucie z období 
zimního slunovratu, kdy se opravdu den začíná 
pomalu prodlužovat, do hluboké „tmy“ 13. pro-
since. Přesto zůstala Lucie spojena se světlem, 
které koneckonců její jméno „plná světla“ i evo-
kuje. Pouze se k výše zmiňovanému rčení dodal 
dovětek„... ale dne nepřidá.“
Ve vlasti sv. Lucie, Itálii, byl její svátek od stře-
dověku spojen se světelnými průvody a lidovými 
slavnostmi. 

V severských zemích, kde je svátek velmi popu-
lární, prochází městy a vesnicemi průvody bí-
le oděných dívek nesoucích na hlavách zelené 
věnce s hořícími svíčkami. Zpívají koledy a zvoní 
drobnými zvonky. Luciin den neboli svátek svě-
tel, jak se zde tomuto dni říká, je jedním z největ-
ších národních svátků.

V českých zemích navštěvoval vesnické chalupy 
o svátku sv. Lucie průvod masek. Ženy byly ob-
lečeny celé v bílém, na obličeji měly bílou zobá-
kovitou škrabošku nebo si obličej natíraly sád-
lem a pudrovaly moukou. V jedné ruce nesly hu-
sí křídlo zvané kosinka a ve druhé dřevěný, v kr-
vi namočený nůž. Lucky procházely mlčky sta-
vení, kosinkou ometly symbolicky všechny kouty 
od všeho nečistého a zlého a zkontrolovaly, zda 
není porušován přísný zákaz předení lnu, který 
platil právě od 13. prosince. Poté zase tajuplně 
odešly. 
V průvodu Lucky doprovázely jejich družičky, ale 
i různí řemeslníci, jako kominík, řezník či ras, při-
dávali se i dráteníci, krajánci a cikánské rodiny. 
Průvod však doprovázely i hrůzostrašnější posta-
vy jako perchty, klibny, kozlíci či brůny a všech-
ny dělaly mnoho nepřístojností a dožadovaly se 
nějakého podarování. Například Perchta obleče-
ná do kožichu obráceného srstí navrch a s hla-
vou zabalenou do králičí kožky včetně ušaté hla-
vy nosila v ruce nůž a putýnku s koudelí. Hrozila 
dětem nedodržujícím půst, že jim rozpárá bříška 
a vycpe je koudelí. Tuhle hrůzostrašnou postavu 
později vrchnost s církví raději zakázala.
Dříve byla s tímto dnem spojena i řada magických 
praktik. Lidé věřili, že se o tomto dni scházejí ča-
rodějnice. Svatá Lucie byla považována za moc-
nou ochranitelku před jejich kouzly a čarami. 

#Zuzana Benešová
Zdroj: V. Vavřinová: Malá encyklopedie vánoc, K. 
Skopová: Hody půsty masopusty

     a D v e N T N í  Z v y k y     a  T r a D i c e

  v e  Z k r aT c e   o  v Z á c N é  N á v š T ě v ě

O druhé neděli letošního adventu do naší obce načas přibyl také Mikuláš se svoji družinou. Krátce 
po setmění se tu zčista jasna za vyzvánění zvonců objevil na koňském povozu spolu s andělem. A aby 
byl tradiční mikulášský průvod kompletní, přibyli do něj zakrátko i čerti. Hned tři si cestu z pekla do naší 
obce vyrazili nedaleko starostova stavení.
Jak sám Mikuláš prohlásil: „Přijel jsem za hodnými dětmi.“ A že jich na něj na návsi před kaplí čeka-
lo! Dosud mi není jasné, jak se o jeho příjezdu dozvěděly. V duchu dávných legend a tradice naše 
nejmenší kratičce vyzkoušel a následně i obdaroval pamlskem. Za rok prý přijede zase.

#Pavel Chaloupka
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Pozvánka kulturní komise
Pro období adventu připravila kul-
turní komise trojici nedělních setká-
ní pro malé i velké, která jste i letos 
mohli zažít na vlastní kůži, nebo si 
o nich můžete přečíst na stránkách 
našeho zpravodaje. Na další troji-
ci akcí bychom ještě jednou rádi po-
zvali. 
o druhém svátku vánočním, te-
dy v pondělí 26. prosince, si nene-
chejte ujít možnost potěšit se, nebo 
se třeba i pro příště inspirovat, osto-
povickým betlémem. K vidění bude 
v kapli sv. Jana Křtitele, ta své dve-
ře všem návštěvníkům otevře od 15 
do 18 hodin.

Na stejném místě, tedy v naší kap-
ličce, je na sobotu 7. ledna připra-
ven Tříkrálový koncert komorního 
barokního souboru Musica Poetica. 
Tento soubor zaměřený na dobovou 
interpretaci staré hudby ve svém vá-
nočním pásmu nabídne skladby Bux-
tehudeho, Scarlattiho, Seelinga, Te-
lemanna nebo Bacha. Vánoční at-
mosféru baroka se tak od 17 hodin 
pokusí navodit Jana Janků – mezzo-
soprán, Eva Kalová – housle, Kateři-
na Stávková – viola da gamba a Mar-
tin Jakubiček – varhany.
Třetí naše pozvánka je pak na tradič-
ní obecní ples. Ten v pořadí 17. mů-
žete prožít v sobotu 21. ledna. Pro-
gramem, který v sále sokolovny za-
čne ve 20 hodin, bude opět prová-
zet skupina Špunt. Vstupenky lze za-
jistit v prodejně DUO. 

#Pavel Chaloupka

informace o kulturních akcíchPoz vánka

rok 2011 a kulTura v obci
Rok 2011 byl prvním rokem pro nás, kulturní komi-
si v naprosto novém složení. Po vynikající několika-
leté práci týmu paní Dejlové to nebylo jednoduché, 
neboť laťka byla nastavena opravdu vysoko. Všichni 
jsme se shodli na tom, že program předchozí kultur-
ní komise byl pestrý a zajímavý a že se budeme sna-
žit v započatém díle pokračovat.
Začali jsme zvesela, a to obecním plesem, kde se 
tančilo a plesalo až do brzkých ranních hodin. Hned 
v březnu jsme s panem starostou a dětmi základní 
školy v Ostopovicích přivítali 12 nových občánků. 
Po posledním dubnovém dnu, kdy jsme spálili spolu 
s dětmi a tetami z mateřského centra čarodějnice, 
začaly mohutné přípravy na červnové hody. Myslím, 
že celý hodový víkend se vydařil, i když počasí bylo 
večer chladnější a tanečníky na předhodové zábavě 
občas zahnala přeháňka pod střechu. Po prázdni-

nových měsících jsme uspořádali dvě setkání osto-
povických jubilantů v pohostinství u Volejníků a další 
vítání občánků, kterých tentokrát bylo „jen“ 10. 
A protože advent letos začal už v listopadu, bylo 
načase začít s přípravou všech předvánočních akcí, 
které jste si všichni, doufám, opravdu užili. Upřímně 
řečeno, nikdy by mě nenapadlo, kolik času a práce 
za tím vším je, ale spokojené tváře dětí i dospělých 
za to stojí.
Děkuji všem, kteří se spolupodílí na organizaci, 
jmenovitě Sokolu Ostopovice, MŠ a ZŠ, obecnímu 
úřadu, mateřskému centru, klubu důchodců, ruko-
dělnému spolku Dobromysl a spoustě dalších, kteří 
jsou ochotni pomoci, a hlavně mým milým kolegyním 
a kolegům z kulturní komise.

 #Za kulturní komisi
Lenka Lebedová
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Stalo se již tradicí, že třetí víkend v září ostopovičtí cho-
vatelé pořádají výstavu králíků, drůbeže, holubů, exotů, 
morčat a drobných hlodavců. Pro zpestření byla letos vy-
stavena i miniprasátka. Protože jsme nevěděli, kolik bu-
deme mít prostoru, bylo vystaveno o něco méně zvířat, 
a to 53 voliér po třech kusech drůbeže ve 26 plemenech 
a barevných rázech, od velkých brahmánek až po zakrs-
lé sebritky a japonské křepelky. Králíků bylo vystaveno 
135 kusů ve 27 plemenech, holubů 128 kusů v 21 ple-
menech, exotů 120 kusů, od malých zebřiček až po ale-
xandry velké, 50 morčat různých barev, řada křečků a ta-
ké ukázka strakatých potkanů. Uspořádali jsme i výstav-
ku vajec, a to od všech tří druhů žijících pštrosů – aus-
tralského, afrického a jihoamerického, hus, kachen, veš-
keré drůbeže hrabavé, bažantů a holubů. K vidění bylo 
i  velké množství vajec exotů.

Králíky posuzovali MVDr. Miloslav Martinec a Ing. Milan 
Volentier, drůbež Mgr. Zdeněk Nečas a Petr Machálek 
a holuby dr. Silvestr Chrastil a Petr Slančik. V každé ka-
tegorii zvířat bylo uděleno 12 čestných cen a cena pro 
nejlepšího vystavovatele. Nejlepším vystavovatelem králí-
ků byl vyhodnocen Pavel Beránek, drůbeže Vladimír Pro-
cházka a holubů Jan Hadaček. Jan Hadaček byl také vy-

hodnocen jako nejlepší vystavovatel ZO Ostopovice. Ob-
držel pohár, který pro tento účel věnoval obecní úřad 
a osobně mu ho předal pan starosta MgA. Jan Symon. 
Výstavy se zúčastnilo celkem 52 vystavovatelů z 15 ob-
cí a z Brna.

Protože jsme měli štěstí na pěkné zářijové počasí, výsta-
vu navštívilo 773 platících návštěvníků a víc než 500 dětí 
a mládežníků, kteří měli vstup zdarma. Velice dobře byla 
hodnocena naše tombola, kvalitní a chutná cigára a tra-
dičně dobrý burčák. Tato akce je bez nadsázky nejpo-
pulárnější a nejnavštěvovanější akcí, která se v Ostopo-
vicích koná. 

Výstavu jsme mohli uspořádat proto, že nám obecní úřad 
uvolnil prostor a sám pana starosta a pracovníci obecní-
ho úřadu nezištně pomáhali. Za tuto pomoc obecnímu 
úřadu patří velké poděkování. Byli bychom vděčni, kdyby 
tato spolupráce trvala i nadále, abychom mohli naše ak-
tivity rozšířit. Děkujeme také všem vystavovatelům a rádi 
je u nás, i všechny návštěvníky, v příštím roce zase přiví-
táme, a to i proto, že tak pestrou výstavu na oblasti Brno 
žádná jiná organizace nepořádá. 
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