
O
S T O P O V I C K

Ý

Nejrůznější kříže a křížky, kapličky i Boží muka patří neodmyslitelně k naší české i morav-
ské vesnici. Na většině z nich se během staletí podepsal příslovečný zub času, nebo i leckterá 
lidská ruka v dobách nedávných. Těmto sakrálním památkám je z nedostatku financí, i zá-
jmu, věnována minimální pozornost. Pokud již byly před mnoha lety postaveny, je třeba je 
opravovat a udržovat tak, aby se opět staly důstojnou součástí obce. Během jarních a letních 
měsíců se díky investorovi, který si nepřeje být jmenován a jemuž patří veliký dík, podařilo 
opravit další z křížů, a to na ulici Lípové. Renovaci a obnovu kříže popisuje mistr kameník 
Jaroslav Vítek z Olomouce:

„Poprvé jsem křížek viděl 15. 3. 2013. Bylo to na popud pana investora. Práce probíhaly 
takto. Bylo nutné odkopat přebytečnou zeminu a překážející povrchové kořeny. Po omytí 
tlakovou vodou se ukázaly nevhodné zásahy (z minulé opravy) a další drobné znečištění. 
Také bylo nutné vyřešit předklonění sestavy. Jeden z povrchových kořenů zarostl mezi sokl 
a základ. Pomocí automobilu s hydraulickou rukou byla celá sestava zvednuta, po odstraně-
ní nečistot a kořene usazena zpět. Bylo též nutné opravit terasové schody. Nová ochranná 
kamenná zídka zabraňuje sesuvu zeminy k soklu kříže. Další nový prvek je stupeň mezi 
schody a soklem (zakrývá nevzhledný cihlobetonový základ). Nový je i mramorový kříž (po-
kročilá eroze materiálu). Mírně zkorodovaná litinová figura byla otryskána, pozinkována a 
pozlacena. Pozlaceny byly i části mramorové výzdoby. Obnoveno bylo písmo textu (čitelněj-
ší odstín). Na závěr jsem provedl impregnaci (omezení nasákavosti), která zpomalí opětov-
né špinění (řasy, prach). Práce probíhaly bez problémů díky vstřícnému přístupu obecního 
úřadu. Děkuji všem zúčastněným osobám. Věřím, že tato památka bude zdobit vaši obec 
nejméně dalších 100 let. Jaroslav Vítek, Olomouc.“

Kříž byl postaven v roce 1913. Uznání a vděk patří těm, kteří ke stému výročí kříže byli 
ochotni jakýmkoliv způsobem přispět. V sobotu dne 19. října 2013 v 10 hodin bude v naší 
kapli sloužena mše svatá. Po ukončení bohoslužby půjdeme průvodem ke kříži na ulici Lí-
pové, který bude po opravě znovu posvěcen.                                                                     

M. Kubová
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Kříž na Lípové
opravený kříž na Lípové, který bude v sobotu 19. října znovu posvěcen
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Letošní léto bylo na radnici velmi hektické, a to hlavně proto, že probíha-
la příprava a administrace výběrových řízení v souvislosti hned s několika 
dotacemi, které se nám podařilo získat. A v závěru roku by veškeré vynalo-
žené úsilí mělo přinést i očekávané efekty v podobě bezpečnější křižovatky 
ulic Školní, Družstevní a Osvobození, čistějších ulic, nových vycházkových 
tras i komfortnějšího nakládání s odpady.

Rekonstrukce křižovatky Školní x Družstevní x Osvobození
Největší letošní investiční akce, rekonstrukce křižovatky ulic Školní, Druž-
stevní a Osvobození, zahrnující vybudování nových parkovacích míst před 
sokolovnou, přechodu pro chodce na hlavním tahu obcí, nových autobu-
sových zastávek i veřejného osvětlení v této lokalitě, se po řadě průtahů 
dostala do fáze výběru stavební firmy, která bude celou stavbu provádět. Ve 
výběrovém řízení uspěla společnost Přemysl Veselý s nejnižší nabídkovou 
cenou ve výši 4 588 529 Kč. Stavební práce budou zahájeny ihned po pod-
pisu smlouvy s vítěznou firmou ve druhé polovině září. 

Pěšiny na Přední hoře
Naopak v plném proudu jsou již práce na obnově vycházkových pěšin v lese 
na Přední hoře. Veškeré práce, včetně přípravy naučné stezky, zajišťuje pan 
Zbyněk Lukavský z Omic a z 80 % budou hrazeny z dotace poskytnuté Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem. Vše by mělo být hotovo na začát-
ku měsíce října, a tak nezbývá než si přát, aby počasí přálo všem návštěvní-
kům, kteří si budou chtít ještě letos po mnoha letech zase užít vycházky na 
bezpečných pěšinách ve svazích Přední hory.

Zametací vůz pro Ostopovice
Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, snažíme se zlepšovat 
životní prostředí v obci mimo jiné i snižováním prašnosti. Prvním krokem 
v tomto směru byl loňský zákaz pálení zahradního odpadu, začátkem příš-
tího roku pak začne pravidelně zametat ulice Ostopovic speciální čisticí vůz 
od společnosti Dulevo. Tento vůz vyšel jako vítěz z výběrového řízení také 
proto, že velmi účinně zachycuje i ty nejjemnější prachové částice (PM10  
a menší), jejichž výskyt na území obce je dlouhodobě nad zákonnými limi-
ty. Hlavním zdrojem těchto prachových částic je doprava, v našem případě 
zejména na dálnici D1. Nový čisticí vůz sice prašnost v obci zcela neod-
straní, rozhodně však pravidelným měsíčním úklidem přispěje alespoň ke 
zlepšení kvality ovzduší i vzhledu obce.

Pytlový sběr odpadu a kompostéry domácnostem zdarma
Tak jako čisticí vůz, i projekt na separaci a svoz odpadu v naší obci může-
me uskutečnit díky získané dotaci od Státního fondu životního prostředí. 
Občané v rodinných domech i bytovkách se tak mohu těšit na nové kom-
postéry a od začátku příštího roku bude zahájen pravidelný pytlový sběr  
a svoz plastů, papíru i zahradního odpadu přímo od vašich domovních 
dveří. Více informací k tomuto projektu naleznete v samostatném článku 
uvnitř zpravodaje.

Aukce energií pro občany
Hned na začátku podzimu připravujeme ve spolupráci se společností B4F 
první hromadnou aukci elektřiny a plynu pro naše občany. Tento způsob 
zajištění levnějších cen energií pro spotřebitele se již osvědčil v řadě obcí a 
dobrou zkušenost s ním zaznamenalo například město Židlochovice. Opro-
ti nechvalně známým podomním prodejcům má tento prodej jednu zásadní 
výhodu, a to tu, že s nabídkou vás nikdo nebude obtěžovat doma a rozhod-
nutí je čistě na vašem uvážení. Více informací o aukci energií pro občany 
Ostopovic naleznete v samostatném článku v tomto čísle zpravodaje.

Přemnožené ryby v Šelši
Po vesměs příjemných informacích musím zmínit i jednu nepříjemnou. 
Přes opakované žádosti došlo k vysazení velkého množství nevhodného 
rybího potěru v rybníčku v Šelši, což mělo výrazný negativní dopad na pří-
rodní rovnováhu v nádrži. Ve spolupráci s Agenturou na ochranu život-
ního prostředí tak bohužel musí být rybník v průběhu září opět vypuštěn  
a veškerá rybí obsádka slovena. Chci věřit, že napotřetí už budou návštěv-
níci Šelše rozumnější a zajištění rybí obsádky ponechají na odbornících.

Jan Symon

Obec informuje

Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schvaluje 
● za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání za-
stupitelstva obce Pavla Matýška a Pavla Papajoanu. 
● celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 
za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za r. 2012 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě a přijímá opatření potřebná 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
● Rozpočtové opatření č. 3/2013 - viz příloha č. 2 
tohoto zápisu.
● nabídku Společenství vlastníků Na Rybníčku 
11-17, 664 49 Ostopovice, ze dne 25 . 6. 2013 na 
koupi pozemků p.č. 31/2, 31/3, 31/4 a 31/5  v k.ú. 
Ostopovice k  záměru, který byl zveřejněn od 29. 5. 
2013 doposud.
● kupní smlouvu na pozemky p.č. 31/2, 31/3, 31/4 
a 31/5 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako 
prodávající a Společenstvím vlastníků Na Rybníčku 
11-17, 664 49 Ostopovice jako kupujícím za dohod-
nutou kupní cenu ve výši 24.000,- Kč a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere 
na vědomí
● usnesení z jednání rady obce ze dne 23. 5. 2013.

zapsala Radka Švihálková

Výpis usnesení ze 3. zasedání za-
stupitelstva obce konaného dne 
27. 6. 2013

Dalších změn dozná v závěru letošního roku od-
padové hospodářství v naší obci. Občané v rodin-
ných domech i bytovkách se mohu těšit na nové 
kompostéry a od začátku příštího roku bude za-
hájen pravidelný pytlový sběr a svoz plastů, pa-
píru i zahradního odpadu. Domácnosti, které se 
do tohoto systému zapojí, se mohou navíc těšit na 
slevy z poplatku za odpady.

Jak bude celý systém fungovat v praxi? Domác-
nosti, které se do systému zapojí, obdrží zdarma 
kompostér o objemu 900 litrů, barevné pytle se 
stojanem na jednotlivé tříděné odpady a také ná-
lepky s unikátními čárovými kódy, kterými pytle 
s odpadem označí.  Naplněné a označené pytle 
pak už jen stačí v předem určených termínech 
postavit před dům a o zbytek se postarají zaměst-
nanci obce, kteří odpad svezou na sběrný dvůr, 
zaevidují a předají k dalšímu zpracování. Obča-
né tak už nebudou muset vytříděné plasty nebo 
papír nosit do sběrných hnízd. Ta sice zůstanou 
zachována, lze ale předpokládat, že už nebudou 
bývat přeplněná tak jako dosud. A odpadne i nut-
nost odvážet odpad z údržby zeleně do sběrného 
dvora, neboť i tuto službu bude nově zajišťovat 
obec. Za tímto účelem bude zakoupeno vozidlo 
s kontejnerovou nástavbou o objemu 3,5 m3. 

Smyslem všech těchto změn je zvýšení podílu vy-
tříděných složek odpadu a naopak snížení množ-

Pytlový sběr odpadu přinese 
domácnostem úspory

ství směsného odpadu, který končí v popelnicích. Tato opatření by ve svém důsledku měla vést ke snížení výdajů, které obec 
na likvidaci odpadu vynakládá. Jednoduše řečeno, čím víc odpadu vytřídíme, tím méně ho skončí na skládce či ve spalovně. 
Ulevíme přírodě a ještě ušetříme. A domácnosti, které se na této úspoře budou podílet, ji také poznají na svých peněženkách 
- zapojení do systému pytlového sběru a separace odpadu bude znamenat také slevu z poplatku za odpady. Výše slevy i další 
detaily fungování celého systému jsou zatím v přípravě a občané budou o jednotlivých krocích včas a podrobně informováni. 
Zavedení pytlového svozu plastů, papíru i odpadu ze zahrad je možné i díky dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR, 
kterou se podařilo v letošním roce získat. Kromě automobilu na svoz je z ní hrazen také software a hardware na evidenci od-
padu, 250 kompostérů do domácností, 4 komunitní kompostéry k bytovým domům a 250 stojanů na pytle o objemu 120 litrů. 
Pokud však chcete mít jistotu, že se na vás kompostéry a stojany na pytle dostanou, můžete si je už nyní rezervovat na obecním 
úřadu, a to osobně nebo na emailu starosta@ostopovice.cz.  

Jan Symon

Po loňském otevření nového sběrného dvora a rozšíření jeho otvírací doby se zvýšila návštěvnost tohoto zařízení. Jeho nejfrek-
ventovanějším koutem je pak skládka zahradního odpadu. To v odpovědi na otázku týkající se přínosu této změny potvrdil správ-
ce sběrného dvora František Franc: „Samozřejmě se to projevilo, už jen třeba proto, že jsme ve starém sběrném dvoře nebrali ten 
zahradní odpad. Asi nejvíc je to vidět na zvýšeném počtu návštěv, během týdne sem přijde asi stovka lidí, tak 20 v pondělí, 40 ve 
středu a 50 v sobotu. Rovnoměrně chodí ‚stálí zákazníci‘ i ojedinělí návštěvníci, dokonce se tu sem tam zastaví i z okolních obcí. 
Nejvíc sem, asi tak ze 2/3, vozí zahradní odpad. Myslím, že se to projevuje taky v okolí obce, už se neobjevuje tolik nepořádku. 
Přínosem je určitě také větší prostor dvora, lépe se to sem vozí a odpad může současně ukládat více lidí. Návštěvníci dvora si 
změnu spíše pochvalují, zaznívá ale také názor, že by na jaře a na podzim, kdy se produkuje nejvíce zahradního odpadu, měla 
obec povolit jeho pálení.“
Obdobný pohled měla také převážná většina „zákazníků sběrného dvora“, které jsme tam zastihli o jednom prázdninovém stře-
dečním odpoledni. Ptali jsme se na četnost návštěv, druh ukládaného odpadu, přínos nového sběrného dvora a také na jeho 
nedostatky:

Jaroslav, 70 let
„V poslední době sem jezdím až 2x týdně. Nejvíce asi se zahradním odpadem (větve, posekaná tráva), a protože trochu předělá-
váme barák, tak sem vozím i stavební suť. A dělali jsme tzv. průvan ve skříni, takže i textil a vyřazené věci z domu. Je tady větší 
prostor, mnohem větší možnost třídění -- že se může dát do každého kontejneru, co tam patří, není to na jedné hromadě. Hlavně 
je to pak poznat v okolí vesnice, na celým katastru, že ty divoký skládky a ‚špinavý, škaredý koutky‘, který byly v okolí Ostopovic, 
pomalu mizí. Teď momentálně mne nic nenapadá.“

Iva, 38 let
„Jezdíme tak 2x, možná 3x do měsíce, vozíme trávu, zahradní odpad. Lepší to určitě je, už jen proto, že starý dvůr nefungoval tak 
často a nedalo se tam odvézt tolik věcí co dnes. Vzhledem k tomu, že sem nejezdím moc často, mne nic nenapadá. Myslím, že je 
tady asi tak všechno.“

Jana, 67 let
„Je období na jaře a na podzim, kdy sem jezdím poměrně často. Nemohu říci, že pravidelně, spíš tak 1x za měsíc. Nejvíc asi na jaře 
a na podzim, kdy je velké množství odpadu. Nejčastěji vozím právě ten zahradní odpad, který se teď nesmí pálit a který nejsem 
schopna rozdrtit na štěpkovači. A potom 1x za rok sem jezdím s krabicovými kartony. Překvapilo mne, a tomu jsem velmi ráda, 
že se sem dá vozit úplně všechno. Pan Franc mi říkal, že se sem dá dovézt úplně všechno, od pneumatik přes nefunkční ledničky, 
tak to je úplně vynikající. A navíc, že je to zdarma. Já si myslím, že je rozhodně větší a může se sem vozit širší sortiment odpadu. 
No tak to mne nenapadá, já si myslím, že to stačí. Pondělí, středa, sobota, to je pěkná pracovní doba. Snad by na internetu (obec-
ních stránkách i obecných informacích získaných prostřednictvím vyhledávačů) mohlo být napsáno, co tady berou a kdy je tady 
otevřeno.“

Ludmila, 73 let
„Já tak často odpad nemívám, teď jsem donesla to dřevo. Když tak nějaký odpad ze zahrádky, většinou na podzim. Další odpad, 
igelity, lahve, papír, nosím do kontejnerů. Určitě je to lepší, tam to bylo takové omezené, teď to máme krásně rozdělený. A jsou 
tady i ochotný, Marek, když mne vidí, tak utíká a pomůže, když něco. Dobré to je. Změnit? Já nevím, jak sem tak často nechodím, 
tak nevím.“

Jaroslav, 78 let
„Spíš bych řekl, že skoro každý týden. Vozím odpad ze zahrady, poněvadž nemám žádná zvířata, tak posečenou trávu a taky třeba 
zbytky po sklizni. Za sebe spatřuju výhodu v té ochraně ovzduší, že to nebudeme pálit doma. A že se toho všeho můžu pohodlně 
zbavit. Museli jsme se vyrovnat s jinejma věcma, co přináší život. Zvykl jsem si i na toto. Taky se mi líbí, že je sem možné vozit 
taky stavební suť. Za velmi dobré pokládám také to, že zde můžu ukládat taky nebezpečný odpad. Jen mám trochu obavy, co s tím 
(zahradním odpadem) budou jednou dělat, jestli to nebudou muset taky podpálit. Tak by bylo potřeba vyřešit tu situaci, že by se 
to tady nehromadilo až tak moc, že by se ta likvidace měla vyřešit permanentně.“

Karel, 63 let
„Jezdím sezónně, podle toho, jak to roste, třeba 1x týdně -- jednou za čtrnáct dní. Vozím sem jen zahradní odpad, nejvíc větve. 
Lepší je to, že je to tady ucelenější, přehlednější, že sem jde všechno dát. A taky patří pochválit obsluhu dvora za jejich ochotu. 
Jen ten prostor pro zahradní odpad je malý, chtěl by zvětšit.“

P.CH.

Nepálíme a třídíme aneb rok nového sběrného dvora
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Rok se s rokem sešel, je tu září a husa opět září na dálnici. Již popáté a opět skvěle jsme se v sobotu večer pobavili u tělesa 
dálničního mostu v Ostopovicích. Festival zahájila Anežka Kubátová a Jiří Jelínek pohádkovým kabaretem pro štěňata 
od 4 let Dášeňka aneb psí kusy - HAF!, který pobavil nejen děti, ale i dospělé. Za toto představení získali oba představi-
telé několik ocenění, a není divu.
Kdo zná Jana Budaře pouze jako herce, byl možná zaskočen, ale jistě mile překvapen jeho hudebním vystoupením, které 
rozdovádělo nemálo malých fanynek a fanoušků. No a kouřové efekty vyvolaly u dětí doslova nadšení. Jan Budař v do-
provodu kytaristy Romana Jedličky zazpíval písně nejen z alba Lehce probuzený.
Marian Palla se ještě stihl zamyslet nad některými životními situacemi či otázkami, například zateplováním ptačí budky, 
a již přišel vrchol večera. Druhý díl legendárních improvizačních večerů Divadla Husa na provázku - Jirka Kniha hledá 
náhradu. O naši přízeň se ucházelo 8 herců a s nimi Jirka Kniha, který se převlékal, divoce gestikuloval, hýkal, mlčel, 
ryčel a mnoho dalšího při improvizacích, na jejichž provedení měli aktéři pouhé 2 a půl minuty. A tak jsme viděli, jak 
Jirka Kniha přestal dělat kompromisy, šel do baletu, byl slavnější než Ježíš (skutečně?) a mnoho dalších povedených 
skečí. Každý divák dostal na začátku představení skleněnku, kterou na konci vhodil do lahve té z hereckých dvojic, jejíž 
improvizace se mu nejvíce líbila. Kdo vypadne tentokrát? Mikluš? Kubátová? Donutil? Kokorský? Holenda? Nebo někdo 
jiný? To záleželo jen na divácích. Jedno je ovšem jisté, že vtipnější vyhrává a ten, kterému se úplně nezadařilo, jde z kola 
ven. Improvizační večírek skvělou hudbou doplňovali Sex Beatles, kteří to následně rozjeli i při  koncertu. A tančilo se  
a zpívalo se a bylo to veselé dlouho do noci.
Velký dík za skvělý kulturní zážitek patří organizátorům i sponzorům, bez nichž by se podobná akce neuskutečnila, ale 
samozřejmě také skvělým divákům a divačkám, kteří přišli v hojném počtu. Atmosféra i počasí bylo skvělé, občerstvení 
vynikající a kulturní zážitek k nezaplacení.
Jediné, co mohlo trochu zkazit krásný zážitek, je chování některých návštěvníků, kteří dorazili notně podroušeni a  
v domnění, že alkohol dává nejen křídla, ale i vtip, se snažili zapojit do představení rádoby vtipnými glosami. 
Za rok na viděnou. Z.B.

Jubilejní Husa na dálnici

Husa slaví nejen na dálnici, ale i na provázku. Další ročník Divadla v pohybu, který se uskuteční od 21. do 29. září 2013, 
je současně oslavou 45 let existence divadla a slibuje hodně. Uvidíte průřez tvorbou Husy na provázku, připomene české 
i zahraniční provázkovské divadelní projekty, festivalu se zúčastní řada zajímavých hostů, a to vše v 9 odpoledních a ve-
čerech a dokonce v jednom dvanáctihodinovém happeningu. Přesvědčte se, že divadlo žije nejen v divadle, ale i v parku, 
muzeu, galerii či v cirkusovém stanu. Kdo chce oslavit s Husou významné jubileum, neměl by ani na chvíli zaváhat. Za-
jisté uvidí nevídané a zažije nečekané. 
Všechno nejlepší k narozeninám, Provázku!

Z.B.

Husa slaví i na provázku
podvečerní publikum Husy na dálnici, foto Jan Symon

Počasí prvního zářijového víkendu přálo pro-
cházkám a výletům více než na počátku června, 
a tak právě na neděli 8. 9. pozval Večerníček 
děti z Ostopovic a okolí na cestu za hrdiny svých 
pohádek. Při malém putování od torza nedosta-
věného mostu říšské dálnice k myslivecké cha-
tě U Tří bříz je tak čekala řada setkání s hrdiny 
animovaných příběhů. Svoji pomoc nabídly víle 
Amálce, Malé čarodějnici, s úkoly na ně čekali 
také Křemílek a Vochomůrka, vodník Česílko, 
vojáci z vojny, kterou císaři pánu vyhlásili pro 
červenou sukni ševci, Mach s Šebestovou, Rum-
cajs s Mankou nebo kutilové Pat a Mat. A kdo 
dorazil až do Krakonošova, mohl si pochutnat 
na buřtíku, co šel hned do ledvin.

P.CH.

Pohádková tečka za prázdninami

Činnost kulturní komise v podzimních měsících probíhá ve znamení oslav životního jubilea našich spoluobčanů. V prů-
běhu září či října pořádáme pravidelná setkání jubilantů v restauraci U Volejníků. Tato setkání bývají vždy velmi pří-
jemná a my všichni, kteří se jich účastníme, se už teď těšíme na další oslavence. Následovat by mělo přivítání nově 
narozených dětí, která vítáme do naší obce dvakrát ročně. Měsíc listopad nás pomalu posune k blížícímu se adventu, 
jehož začátek v letošním roce připadne na neděli 1. 12. 2013. Na první adventní neděli plánujeme tradiční rozsvícení vá-
nočního stromu před ostopovickou kaplí. Následovat budou akce typické pro předvánoční období – posezení a zanoto-
vání si s cimbálovou muzikou, předvánoční jarmark a počátkem nového roku také tříkrálový koncert. Podrobný adventní 
program, na který jste všichni srdečně zváni, bude včas upřesněn a zveřejněn.

 
Za celou kulturní komisi přeji příjemné dny.

Lenka Lebedová

Kulturní komise připravuje

Husa na dálnici, foto Jan Symon
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Fotečky z tábora (David Tuška)

V letošním roce měli důchodci již počátkem února na so kolovně tradiční Plesové dostaveníčko, jež mělo bohu žel dosud 
nejmenší účast v historii, jen 62 návštěvníků, což pořadatele velmi mrzelo. V březnu se pak U Volejníků konalo již obvyklé 
jarní posezení s hudbou, tentokrát spojené s označením MDŽ. Tady již byla účast velmi dobrá - 55 účastníků - a všechny 
ženy dostávaly při příchodu v sou ladu s označením akce malou pozornost - růžičku. Počát kem dubna byla uspořádána ná-
vštěva Zemského archivu v bohunickém Kampusu s úvodní přednáškou o archivaci různých dokumentů a map. Po ní ná-
sledovala i prohlídka obrovských pohyblivých palet s uloženými mapami a jinými doklady. Byla to velmi zajímavá ukázka.
Obecního jarmarku ještě v dubnu se aktivně zúčastnily členky našeho výboru při prodeji různých sazenic a peče ných 
dobrot a také brigády na úpravě školního pozemku. V květnu jsme se zajeli podívat do zámku v Náměšti nad Oslavou, 
a jelikož na Dalešické přehradě, kam jsme také chtěli zajet, byla tamní vý letní loď v opravě, byli jsme se podívat na kozí 
farmě v Ratibořicích a ochutnali nějaké tamní produkty. Farma stála za podívanou, chova jí tam 300 koz a mají od nich 
mnoho kůzlat. Pěstují tam i levanduli. Byla to také zajímavá podívaná.
Dále jsme v červnu uspořádali zájezd do termálu. Počasí nám moc nepřálo, den propršel a nebylo moc teplo, ale v ter-
málním prostředí to zas tak nevadilo.
Ještě máme v plánu počátkem září již tradiční čtyřdenní zájezd, tentokrát to bude do Beskyd, ubytování máme zajištěno 
v Novém Hrozenkově. No a 13. listopadu plánujeme obvyklé Martinské do staveníčko a 6. prosince Mikulášskou zábavu 
s nadílkou, akci, na niž přináší účastníci anonymní zabalené drobné dárky, dávají je do koše, který později Mikuláš nosí 
po sále a návštěvníci si z něj vybírají. Vedle těchto aktivit chce me ještě uspořádat návštěvu nějaké kulturní akce v Brně, 
v obci pak besedu o bezpečnosti pro seniory.
Tolik o aktivitách místních důchodců v tomto roce.                                                                                                                       J.T.

O aktivitách našich důchodců

tajemných pustin. K osvěžení využívali bizoní napajedlo, 
za jasných nocí putovali na výpravy za potravou, lovili 
bizony, a nejen je. Ti nejodvážnější pak spali pod hvěz-
dami, zkrátka romantika.
O hodně více pilování házenkářských dovedností pak 
přinesl poslední srpnový týden na soustředění ve Vra-
cově. Nově sestavená družstva vedle tréninkových lekcí 
čekala modelová utkání, ale také společné vycházky, dis-
kotéka nebo opékání špekáčků.

Jak se to všechno podaří přenést na hřiště při mistrov-
ských soutěžích, můžete posoudit také vy při některém 
z utkání.
                                                 Kdy vyrazit na ta domácí?

P.CH.

Soustředění házenkářů ve Vracově, foto pravděpodobně  Jaroslav Střelec

Celkem šest týmů poslali ostopovští házenkáři do nového ročníku soutěží, formu ladili už o prázdninách. Samozřejmě 
sportem, ale hlavně indiánským duchem byl protknut jejich letní tábor v údolí Orlí řeky u Naloučan. První prázdninový 
týden tak vyráželi do prérií i do hor, aby zdokonalovali své dovednosti, bojovali se zrádnými bělochy a zdolávali nástrahy 

Â

Když se podzim zeptá, co dělali házenkáři v létě

22.9. st. žáci 14:00 1. NH Brno

22.9. dorostenci 15:00 1. NH Brno

28.9. ml. žákyně 9:00 2. turnaj ml. žákyň

29.9. dorostenci 8:30 SK Autonot Jihlava

29.9. st. žáci 9:45 SK Autonot Jihlava

29.9. muži 10:45 SK Autonot Jihlava

29.9. st. žákyně 13:30 SK Autonot Jihlava

6.10. st. žáci 10:00 KNH Mor. Slavia Brno

19.10. st. žákyně 10:00 TJ Miroslav

20.10. dorostenci 8:30 Draken Brno

20.10. st. žáci 9:45 Draken Brno

20.10. muži 10:45 Draken Brno

20.10. st. žákyně 12:30 Draken Brno

Podzim
ní utkání v O

stopovicích
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Eva Haunerová, mluvčí sdružení Český západ o.s.

Na následujících řádcích Vás seznámíme s malou vesnicí Dobrá 
Voda u Toužimi a s aktivitami občanského sdružení Český západ, 
které v této vesnici a v dalších vesnicích na Toužimsku a Tepelsku 
v Karlovarském kraji působí.

Dobrá Voda, místo, kde dávají lišky dobrou noc
Dobrá Voda leží v malebně zvlněné krajině Karlovarského kraje 
a je vzdálena od Ostopovic 275 km vzdušnou čarou. Ve vesnici, 
která spadá jako městská čtvrť pod 9 km vzdálenou Toužim, žije 
pouhých 110 obyvatel. Není zde obchod, hospoda ani telefonní 
budka a autobus sem v pracovních dnech zajíždí třikrát denně. 
O víkendu se musíte spoléhat na své auto nebo vlastní nohy. 
Ve vesnici je 22 domů, z nichž mnohé slouží pouze k rekreač-
ním účelům. Většina obyvatel bydlí v dvoupatrovém panelovém 
domu ze 60. let, který stojí na kraji vsi. V Dobré Vodě, ležící 650 
metrů nad mořem, najdeme ještě malý rybník, kamenný křížek, 
dřevěný altán, posezení u studny a autobusovou zastávku. Obcí 
prochází dvě naučné stezky a také Skokovská poutní stezka, která 
vás z Dobré Vody zavede mimo jiné také do dva kilometry vzdále-
ného trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. Ten zde 
byl založen teprve v roce 2002 na místě původního barokního 
statku. Zajímavostí je, že jeden z bratrů žijících v klášteře pochází 
z Ostopovic.

Ohlédnutí do historie
V roce 1880 žilo v Dobré Vodě údajně 282 obyvatel, byla zde 
škola, pošta, hospoda. Vše se však změnilo po 2. světové válce, 
kdy odsud původní německé obyvatelstvo muselo odejít a ves-
nice pak byla postupně osídlována novým obyvatelstvem, které 
v tomto kraji nemělo své kořeny. 

V roce 2002 zde začalo působit občanské sdružení Český západ, 
jehož vznik iniciovali právě bratři trapisté z nedalekého kláštera. 
Kromě dalších aktivit, kterým se budeme věnovat později, začala 
organizace v roce 2008 spolu s místními obyvateli plánovat úklid 
a obnovu zanedbané vsi. Nejdříve byla vybrána tři prostranství, 
která potřebovala největší péči, a Český západ svolal veřejné se-
tkání místních obyvatel, aby diskutovali o svých plánech a před-
stavách, jak by tato místa mohla v budoucnu vypadat. Tehdy se 
sešlo 90 obyvatel všech generací, kteří společně sepsali své nápa-
dy a důmyslným hlasováním jim určili prioritu. Český západ pak 
všechny nápady předal architektce Aleně Čechové a ta sestavila 
projekt, který měli obyvatelé možnost znovu společně prodisku-
tovat a navrhnout případné změny. Na jaře roku 2009 se mohlo 
začít s prací. Část financí potřebných na materiál a nářadí se po-
dařilo získat od Nadace VIA v rámci projektu „Pomáháme lidem 
zlepšovat místo, kde žijí“, zbytek Český západ získal z dalších 
zdrojů.

Když se přidá ruka k ruce
V roce 2009 si obyvatelé Dobré Vody naplánovali celkem šest so-
botních celodenních brigád, které probíhaly od jara do podzimu. 
Pracovalo se zadarmo a těm, co na brigádu přišli, byla odměnou 
za jejich práci svačina, oběd a opékání buřtů po skončení brigády. 
Na každou brigádu vždy přišlo 50 až 80 lidí. Pro každého, kdo 
chtěl přiložit ruku k dílu pro dospělé, stejně jako pro děti se na-
šla nějaké práce. Nabídka činností byla pestrá, například úprava 
zeleně, sekání trávy, srovnávání terénu, sběr odpadků, hloubení 
základů pro plánované drobné stavby, různé drobné opravy, pří-
prava a vození materiálu, natírání, příprava občerstvení či dřeva 
na závěrečný oheň a mnohé další.  

Proměna vesnice
Z pořádání brigád se stala každoroční tradice, která žije již pátým 
rokem. Schéma brigád se nezměnilo, pracuje se vždy od 9.30 do 
16 hodin s přestávkou na oběd. Brigádu vede šéf šéfů, který má 
pod sebou šéfy jednotlivých různě početných pracovních skupin. 

Každý si může na začátku brigády vybrat skupinu a činnost, které 
se chce věnovat. V sobotu 7. září 2013 proběhne v Dobré Vodě 
další, v pořadí již dvacátá brigáda. Dobrovolníci, kteří se brigád 
účastní, mají na svém kontě již několik tisíc odpracovaných ho-
din a vesnice se v mnohém změnila. Nejen že se výrazně promě-
nila tři veřejná prostranství, na která se obyvatelé zaměřili v prv-
ních letech, ale postupně se upravila také další místa ve vesnici 
i jejím okolí. 

V Dobré Vodě najdeme nový dřevěný altán a cyklostojan pro 
návštěvníky vesnice, nad obecní studnou stojí krásný rumpál, 
u kterého je možné posedět na nových lavičkách, upraveny byly 
také některé cesty. Před panelovým domem byly vybudovány 
chodníky, nově tu přibyly trávníky i živé ploty. Děti se také mo-
hou radovat z nového hřiště, kde nechybí houpačky, skluzavka, 
prolézačky či pískoviště. V okolí obce byla obnovena a opatřena 
stříškou stará lesní studánka, kterou místní pojmenovali Aurélie. 
Kolem ní vede také nová naučná stezka Naši ptáci, která vás na 
3 km seznámí s dvaceti druhy zde žijících ptáků. Díky spolupráci 
s městem Toužim se podařilo zajistit přeměnu prašné cesty před 
panelovým domem v asfaltovou silnici a omezení provozu ná-
kladních vozidel. Za pět let, kdy se brigády konají, se Dobrá Voda 
stala zkrátka daleko hezčím místem k životu i k návštěvě. 

Společenský život v Dobré Vodě
Kromě brigád se obyvatelé Dobré Vody scházejí během roku i při 
dalších příležitostech. Na konci května společně slaví již 7 let 
Evropský svátek sousedů, který má přispět k posílení soused-
ských vztahů. V rámci oslavy tohoto svátku se místní scházejí, 
aby společně strávili odpoledne při hrách a různých společných 
aktivitách, diskutovali o budoucnosti místa, kde žijí, nebo si jen 
tak u ohně povídali. Druhou významnou akcí je předvánoční pu-
tování k živému Betlému, kdy se obyvatelé Dobré Vody a další 
hosté z okolí vydávají se zářícími lucerničkami na krátké putová-
ní ztichlou zimní krajinou, aby se v Betlémě poklonili a zazpívali 
koledy Marii, Josefu a malému Ježíši. Vše je doprovázeno hud-
bou, vůní cukroví a svařeného vína a vánoční nadílkou pro děti. 
V letošním roce se také dobrovodští v sobotu 11. května připojili 
k celostátní akci Férová snídaně a společně posnídali fairtradové 
a lokální potraviny. Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž 
výrobě je brán ohled na lidská práva, životní prostředí a není 
zneužívaná dětská práce. Během roku se hlavně ženy scházejí na 
různých tvořivých dílnách, které Český západ organizuje. 

Textilní a keramická dílna
V Dobré Vodě funguje také řadu let malá textilní a keramická 
dílna, kterou provozuje Český západ. Díky internetovému prode-
ji si mohou originální výrobky dílen koupit zájemci z celé České 
republiky z pohodlí svého domova. V dílnách pracují ženy, které  
si v tomto regionu s vysokou nezaměstnaností jen obtížně hledají 
práci. V textilní dílně se šijí praktické tašky s ručním potiskem, 
pytlíky na pečivo, houby, zeleninu či bylinky, kuchyňské zástěry 
a chňapky, kapsáře či stolní hry. Dílna dokáže přijímat i zakázky 
ve stovkách i tisících kusů dle přání a potřeb zákazníka. Kera-
mická dílna zas nabízí dekorativní i užitkovou keramiku různých 
vzorů a barev. Výrobky z dílen Českého západu můžete potěšit 
své blízké, děti i dospělé, nejen o Vánocích. Vybírat můžete na 
internetové adrese www.eshop.cesky-zapad.cz a my Vám naše 
výrobky pošleme poštou. 

Obyvatelé Dobré Vody
Jednu informaci jsme si schválně nechali až na konec, abyste se 
mohli soustředit na samotné vyprávění o naší vesnici. Třeba Vás 
zaujala tradice brigád nebo byste chtěli vidět fotky z některých 
dalších akcí, které se u nás konají. Možná Vás napadlo, že by bylo 
hezké se projít po naučné stezce o ptácích či navštívit nedaleký 
klášter. Někoho jiného zas mohla zaujmout informace o textilní 
dílně a rád se podívá na internetu na její sortiment a třeba si i 
několik výrobků objedná. Možná Vám Dobrá Voda připadá jako 

docela obyčejná vesnice, podobná ostatním, a přemýšlíte, proč se o ní 
píše ve Vašem Zpravodaji? 

Důvod je prostý... v dnešní době, kdy našimi městy procházejí proti-
romské demonstrace, jsme Vám chtěli zprostředkovat pohled do ži-
vota obce, kde žije početná romská komunita, která má téměř 90 čle-
nů. Když vezmeme v úvahu, že v obci žije celkem 110 obyvatel, tvoří tu 
Romové většinu. Téměř celá komunita obývá panelový dům na kraji 
obce, jedna rodina žije v domku, který má v pronájmu. I když ne vše 
je vždy ideální, Dobrá Voda a její obyvatelé rozhodně neodpovídají 
obrazu Romů, jak jej lidé znají z médií. Vesnice je upravená a mají 
na tom zásluhu z velké části sami Romové, kteří spolu s ostatními 
pracují na jejím zvelebování při společných brigádách. A není to kvůli 
tomu, že jsou nezaměstnaní a nemají co dělat. Někteří z nich pracují 
již několik let přímo u Českého západu, některé ženy v textilní dílně 
či v továrně v Toužimi, několik mužů má práci u lesní společnosti 
a v zemědělském statku. Jedna z maminek dělá asistentku pedagoga 
na základní škole. Všichni stálou práci nemají, ale většina se ji snaží 
hledat. Díky mnohdy nízkému vzdělání to však není úplně jednodu-
ché, a to zvláště v našem regionu, kde je na venkově práce málo. Do 
budoucna by Český západ chtěl rozjet sociální podnikání, aby mohl 
zaměstnat více lidí z Dobré Vody a dalších podobných vesnic, kde 
chybí práce.   

O Českém západu
Český západ poskytuje svým klientům, jednotlivcům i celým rodinám, 
sociální služby. Nejčastěji za jeho pracovníky přicházejí obyvatelé so-
ciálně vyloučených lokalit, kteří řeší nějaký problém a neví si s ním 
rady. Tyto problémy se často týkají zaměstnání, vzdělávání, bydlení, 
zdravotní péče, zadluženosti či kontaktu s úřady a dalšími instituce-
mi. Český západ se těmto lidem snaží pomáhat tak, aby se učili danou 
situaci pro příště řešit samostatněji a nebyli závislí na pomoci zvenčí. 
Mottem Českého západu totiž je, aby lidé měli život ve svých rukou. 

Český západ také provozuje v Dobré Vodě Školičku pro děti od 2 do 
6 let a připravuje je na vstup na základní školu. Starším dětem nabí-
zí doučování a pomoc při studiu. Pro děti i mládež organizuje řadu 
volnočasových aktivit, protože platí, že kdo si hraje (nebo jinak aktiv-
ně tráví volný čas), nezlobí. Oblíbený je třeba taneční nebo fotbalový 
kroužek. V létě holky a kluci společně vyrážejí s Českým západem za 
kulturou i do přírody. Snahou je rozšiřovat nejen dětem a mladým 
lidem, ale také dospělým jejich obzory, přispět k jejich osobnímu roz-
voji a učit je být ve svém životě aktivní. Jedním z prostředků jsou 
třeba právě výše popsané brigády, které spolu s dalšími aktivitami 
tvoří pestrou mozaiku činností Českého západu.

O hledání toho, co nás spojuje
Naše vyprávění o Dobré Vodě a Českém západu končí. Chtěli jsme 
Vám představit naši práci a jednu z vesnic, kde od roku 2002 působí-
me. Věříme, že ačkoliv Dobrá Voda a Ostopovice jsou dvě od sebe vel-
mi vzdálené vesnice, mohou mít mnoho společného i navzdory odliš-
nému složení obyvatel. U Vás i u nás chtějí být lidé šťastní, ať to jsou 
či nejsou Romové, chtějí žít spokojený život, hezky bydlet, vychovávat 
své děti v pěkném prostředí bez strachu o jejich i své bezpečí. To je 
to, co nás spojuje a co někdy ve vzájemných vztazích zapomínáme 
hledat. Místo toho hledáme naopak to, co nás odlišuje a vzájemně od-
děluje. Učme se chovat ke všem lidem stejně a bez předsudků, být to-
lerantnější k odlišnostem. Nenechme si od nikoho vnutit, že co Rom, 
to zloděj zneužívající sociální dávky. Posuzujme jednotlivce, ne celek, 
protože každý člověk je jiný, má jiné chování i hodnoty. A až se někde 
zas bude mluvit o Romech, že nepracují, dělají nepořádek a neposílají 
děti do školy, vzpomeňte si třeba na tento článek a ohraďte se, že to 
není tak černobílé. Uděláte tím Romům a celé naší společnosti velkou 
službu. Děkujeme.

Více informací o nás:
Český západ o.s.
Mgr. Eva Halbrštátová, výkonná ředitelka
Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim
tel.: 724 732 247, email: info@cesky-zapad.cz, www.cesky-zapad.cz
www.eshop.cesky-zapad.cz

Český západ 275 km od Ostopovic

Český západ - putování k Betlému

Český západ - brigády

Český západ - textilní dílna
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6. – 10. 9.
4. – 8. 10.
1. – 5. 11.

6. – 10. 12.
3. – 7. 1.
7. – 11. 2.
7. – 11. 3.
4. – 8. 4.
2. – 6. 5.

6. – 10. 6.
4. – 8. 7.
1. – 5. 8.

V sobotu 10. 8. 2013 oslavily Nebovidy výročí své 
obecní školy (dnes školy mateřské). Přesně před 
100 lety zahájila obec nový školní rok 1913/14 ote-
vřením obecní školy.
Oslavovalo se celé odpoledne až do noci, k všeo-
becnému veselí a setkání rodáků nesměla chybět 
klasická cimbálka a dechovka, občerstvení v po-
době domácích buchtiček a symbolický jarmark 
v tradičním duchu. Slavnosti doprovázela výstava 
dobových školních pomůcek, hraček, vysvědče-
ní a originálních fotografií. Nebývalou vzácností 
byla vystavená kronika školy, po desítkách let za-
pomenutí znovunalezená v rajhradském archivu.  
O program  pro děti se postaralo skvělé pouliční 
a loutkové divadlo Cirkus Žebřík a celá akce vyvr-
cholila slavnostním ohňostrojem. 
Stoletou historii nebovidské školy výstižně shr-
nuje publikace vydaná při této příležitosti. Škola 
v Nebovidech tak začíná další etapu, a tak jí všich-
ni přejeme ještě dlouhé trvání její záslužné sbližu-
jící činnosti.

m&m kožuská

100 let školy v Nebovidech

Kronika obecné školy v Nebovidech

V sobotu 7. září jsem se jako divák zúčastnila 2. ročníku mistrovství ČR a SR v pojídání pálivého s názvem Chilližrout, 
který proběhl v areálu Lodních sportů Brno na Brněnské přehradě. Takřka dva a půl tisíce lidí zaplnilo nevelký areál, aby 
povzbudilo 35 soutěžících v pojídání chilli papriček a pálivých extraktů, nakoupilo všemožné dobroty ostřejší chuti, pose-
dělo na čerstvém vzduchu či poklábosilo  třeba o zážitcích z pěstování. Vskutku zajímavá akce, na kterou mě pozval hlavní 
organizátor, kamarád, tak trochou příbuzný, ale hlavně nadšený pěstitel, zpracovatel a konzument chilli papriček Petr 
Klemeš. Záměrně píšu pěstitel na prvním místě, neboť jak jsem poznala filosofii chilližroutů, jde jejich zájem o konzumaci 
plodů těchto rostlin nejprve přes pěstování a zpracování.  Petr Klemeš je sympatický mladý muž a  stejně jako většina ob-
dobně zapálených do pálivého rozhodně postrádá image typického českého zahrádkáře.  Při diskusi s ním jste však během 
pár minut ztraceni v jeho odborných pěstitelských výrazech, navzdory tomu, že máte maturitu ze zahradnictví, zatímco 
jemu, jak říká, „ještě před pěti lety uschnul i kaktus“. On a další chilliborci  nejenže umí vypěstovat kvalitní plody papri-
ček, ale také z nich dokáže  vyrobit spousty druhů pochutin a dokonce kvalitní osivo.  V době, kdy většina mladých lidí  už 
nezná jarní vůni čerstvé humusovité půdy, strhávají chilli pěstitelé každoročně jen v ČR stovky dalších zájemců o chilli 
zejména k pěstování  těchto exotických rostlinek, což je určitě společensky velmi záslužné, a za to jim patří obdiv i dík.

Chilli jako životní styl

Část rozhovoru s Petrem Klemešem z  poloviny letošního srpna, kdy vr-
cholily přípravy na druhý ročník  soutěže Chilližrout. Jeho celé znění si 
můžete přečíst na www.kultura21.cz .

Zúčastnil byste se vy sám Chilližrouta? Nakolik si věříte?
Sám se ho v podstatě účastním každý rok několikrát, když chystáme 
soutěžní stupnici a vcelku ji několikrát procházíme. Nepředkládáme nic 
neověřeného, množství dávkujeme podle toho, jak je pálivost daného 
stupně (ne)snesitelná. S ohledem na zmíněné si tedy troufám říct, že si 
věřím, ale nedovedu si představit model soutěžícího i organizátora do-
hromady. Navíc by to nebylo férové vůči ostatním. Obsah stupňů znám 
předem, jsou doma v lednici nebo dozrávají na zahradě. 

Co tedy vy a pálivé jídlo? Kdy jste ho začal mít rád?
Nedovedu si představit jídelníček, ve kterém by chybělo! První kroky 
i roky byly krušné. Je to už řadu let, ale v podstatě za tím stojí můj táta 
se svým vypečeným kamarádem, který na zahradě pěstoval nějaké ca-
yenny. Že prý dostanu stovku, když sním dvě. Čtvrt bochníku chleba do 
mě padlo, jak mi huba hořela. Ale ten pocit (postupně jsem se dozvěděl, 
že za tím stojí adrenalin a endorfin) je nepopsatelný. Časem šla odol-
nost, chuť i záliba dál, až dorostla do současného měřítka, kdy není dne 
„bez“. Největším paradoxem je, že moje manželka ze zdravotních důvo-
dů nemůže vůbec kořeněná jídla, natož pálivá. Avšak ochotně a ráda 
mi pomáhá na zahradě, v kuchyni i na webu. Kolem chilli je toho tolik, 
že nám téměř nezbývá čas na nic jiného. A jsme šťastní :-)

Máte nějakou oblíbenou odrůdu chilli? V čem jsou jeho před-
nosti?
Desítky a s ohledem na množství druhů, co jsem ještě nevyzkoušel, si 
troufám tvrdit, že jich budou stovky. Mezi moje nejoblíbenější patří 
druh Chinense, do kterého spadají Habanera, Jolokie, 7POTy, Scorpio-
ni, Morougy a další. Lusky tohoto druhu jsou nejaromatičtější na světě 
a po stránce chuti nemají konkurenci. Jen pro představu... Rozkrojíte 
lusk chilli a obratem vás obstoupí vůně manga, limetek, papáji, pome-
rančů a dalších exotických plodů. A co teprve chuť! Pálivost v tomto 
nehraje zas až tak roli, primárně jde o chuť. Právě kvůli tomu mezi pěs-
titeli chilli najdete množství gurmánů, kteří tráví svůj volný čas u plot-
ny. Zavařují, pečou, vyrábí omáčky, vymýšlí recepty, nakládají, suší, 
a to vše s chilli.

Pěstujete si papriky i doma nebo kde je sháníte?
Chilli pěstuji v podstatě všude, kde to jde. Na naší zahradě, doma, u ro-
diny i přátel. Trávím rád spoustu času hledáním nových odrůd, o které 
bych mohl rozšířit svoji sbírku a zkrášlit tak záhony, které například 
letos lemuje cca 400 ks rostlin o stovce relativně nových odrůd. Ale 
s ohledem na to, že jich je na světě něco ke čtyřem tisícům, mám pořád 
co dohánět. Každý pěstitel si však časem najde druhy a odrůdy, které 
mu vyhovují, a vrací se k nim.

P.T.

Prázdniny skončily a  děti se opět vrátily do školních lavic. Dva měsíce 
většina školáků trávila mimo domov, ať už na letních táborech nebo na 
dovolených s rodiči. Nyní jsou zpět v obcích a s jejich návratem a  začát-
kem školního roku je tady zvýšený provoz a pohyb dětí na silnicích. Prv-
ní školní den spěchají děti do školy plné dojmů z prázdnin a zapomínají 
na dodržování základních pravidel bezpečnosti v silničním provozu. Na 
správné a bezpečné přecházení silnic v měsíci září dohlíží i policisté. Pre-
ventivní akce „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“  probíhá na 
celém území Jihomoravského kraje.  Strážci zákona se  dětí dotazují, zda 
vědí, jak správně přes silnici přecházet a jaké zásady mají při přecházení 
dodržovat. 

S dětmi, které usednou poprvé do školních lavic, by rodiče měli cestu do 
školy několikrát projít a najít nejbezpečnější místa pro přecházení vozov-
ky. Cesta do školy by měla být bezpečná, i když je o nějaký ten krok delší.  

Rady pro rodiče malých chodců:

● Povídejte si se svými dětmi o nebezpečích, která jim hrozí v silničním 
provozu.

● Názorně s nimi procvičujte orientaci v silničním provozu (vozovka, 
chodník, přechod pro chodce, semafor…).

● Základní pravidlo pro přecházení:  3x se rozhlédnout: VLEVO, VPRA-
VO, VLEVO, navázat s řidičem oční kontakt a RYCHLE PŘEJÍT!!

● Naučte děti poznávat barvy, tvary, seznamujte je s různými dopravními 
prostředky a jejich využitím, procvičujte pravé a levé strany. 

● Naučte je znát význam dopravních značek, které jsou v blízkosti vašeho 
bydliště a při cestě do školy.

● Nepodceňujte vlastní příklad. Dospělí ve spěchu (s dítětem za ruku) 
klidně přeběhnou cestu na červenou či před projíždějícím vozidlem.

● Upozorňujte při každé příležitosti své děti, jak velkou rychlostí se k nim 
auto blíží. Neumí zatím odhadnout vzdálenost vozidel a tím ani vzdále-
nosti bezpečnou pro přecházení.

● Vybavte své ratolesti reflexními doplňky. Vysvětlete jim, jak důležité je 
v provozu být viděn.

● Děti vědí, že chodník je pro chodce a silnice pro řidiče. Zdůrazňujte 
jim, že to nejsou místa vhodná pro hraní. (A to ani místa s malým provo-
zem.)

Bezpečně do školy

● Také hraní v blízkosti 
silnice je velice nebez-
pečné. I to by měly děti 
pravidelně slýchat. 

● Upozorněte děti, jak je 
nebezpečné se s někým 
cizím dávat do řeči na 
ulici či sedat s ním do 
auta.

nprap. 
Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství 
policie JmK
Preventivně informační 
oddělení
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Jedna plus jedna plus jedna rovná se tři. Ano, již potřetí začínáme nový škol-
ní rok před novou budovou naší MŠ a ZŠ v Ostopovicích. Číslo tři také může 
znamenat trojlístek tří pilířů – žáka, učitele, rodiče, na kterých stojí úspěšnost 
výchovně-vzdělávacího procesu každého dítěte. 
Osmnáct nových trojlístků vzniklo příchodem osmnácti nových prvňáčků,  pro 
které byl druhý zářijový den  vkročením do něčeho nového, někdy náročného, 
nejistého, ale také radostného. I pro školu je nový školní rok vstupem do nové-
ho. V návaznosti na odchod několika pedagogů proběhla o prázdninách výbě-
rová řízení a naše škola tak má již 2 muže - učitele, což je na 1. stupni úspěch. 
Pevně věřím, že se podařilo stabilizovat rozbouřené hladiny a do našeho středu 
přichází čerstvý vítr. Věřte tomu i vy, kteří máte o školu zájem. A pokud se vám 
něco nebude zdát, přijďte se zeptat přímo ke zdroji, nejlépe do ředitelny. Škola 
je otevřena všem a o to více těm, kteří od ní nejen chtějí brát, ale i dávat.
A co zásadního nás letos čeká, čím v novém pilně pracujícím týmu již pár dnů 
procházíme?
Především výuka dle nového školního vzdělávacího programu. Od 4. 9. naplno 
rozjíždíme výuku AJ od 1. ročníku. Díky dotačnímu programu EU školám jsme 
prohloubili spolupráci s občanským sdružením Tydlidům. Výuka tak bude 
probíhat v malých skupinách a v rámci individualizace u nás bude působit ex-
terní lektor. Připravujeme se na další spolupráci s Pedagogickou fakultou MU 
v oblasti pohybu a zdravé výživy žáků – ve škole budou působit pedagogové 
z univerzity. Projektem Global Storylines ukazujeme dětem, že je v životě čeká 
mnoho situací, které jim nebudou příjemné a budou je muset řešit. V rámci 
sportovních aktivit jsme se obrátili na atletický klub AC Track&Field Brno, 
s kterým připravujeme sportovní akce pro naše žáky a zapojení se do dalších 
aktivit. Spoluprací na těchto projektech není nijak omezena kvalita běžné výu-
ky, naopak ji obohacuje a rozvíjí dovednosti žáků i samotných pedagogů. Pře-
ji nám školní rok plný porozumění, šťastné a naučené děti, spokojené učitele  
a klidné rodiče. 

Petr Juráček, ředitel

Na konci prázdnin jsme se všichni připravovali na nastávající školní rok.
Myslím, že se žáci moc netěšili, ale my, 5. ročník, jsme se těšili hlavně na 
sebe.
 
1. den školy se všichni přišli podívat na proslov pana ředitele a proslov 
pana starosty (Jana Symona).
Také jsme se přišli podívat na nové prvňáčky a na nové paní učitelky  
a nového pana učitele.
 
2. den školy si všechny třídy rozdávaly sešity a učebnice.
5. ročník montoval lavice tak, aby všem vyhovovaly.
Také 5. ročník upravoval žákovské knížky novým prvňáčkům.
 
3. den školy 5. ročník vyslechl pár žáků, jak se jim líbily prázdniny a jak 
jsou spokojeni ve svých nových třídách.

„Těším se na tělocvik.“ (Honza Hladký)
„Netěším se na nic.“ (Vojta Matýšek)
„Těším se na vše.“ (Mikuláš Tureček)
„Těším se na angličtinu.“ (Lukáš Chlup)
„Těším se na školu.“ (Natka Sovová)
„Těším se na matematiku.“ (Tobiáš Kříž)

„Těšil jsem se na nové kolegy, nové žáky.“ (Jan Lauer)
„Na společnou práci v krásné ostopovické škole.“ (Jan Lauer)
„Těšila jsem se na nové usměvavé prvňáčky a jejich upovídané pusinky.“ 
(Milena Šilhánová)
„Těšila jsem se na děti a novou práci.“ (Petra Turečková)
„Na to, že děti nebudou už zlobit.“ (Lenka Vosáhlová)

Na co jsme se těšili

Zahájení školního roku 2013/20141+1+1
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Obr od Bodláčí hory
Na úpatí Bodláčí hory ležela vesnice. V té vesnici žil malý kluk a ten se rád toulal po okolí. Když se jednoho sobotního 
odpoledne procházel lesem, překvapil ho strašlivý rámus. Rychle se schoval za keř. Netrvalo to dlouho a začalo se 
ozývat hlasité dupání. Dup! Dup! Za chvíli se kousek od kluka objevil  velikánský Obr. A vypadal dost rozzlobeně!
„Do prkýnka dubovýho!!!” zakřičel Obr. Potom vrazil hlavou do stromu, až všechny listy popadaly na zem jako sně-
hové vločky. 
„Ke všem čertům!” ozvalo se za chvíli. Obr vyvrátil strom, a jak si ho házel na ramena, porazil dalších sedmadvacet 
stromů. Stále si pro sebe něco brblal a škrábal se do kopce po cestě k vrcholu Bodláčí hory. Kluk vzal nohy na ramena 
a utíkal domů.
„V lese jsem viděl Obra! V lese jsem viděl Obra!” povídal všem ve vesnici. Ale lidé se jen usmívali a ujišťovali ho, že 
žádní obři přece neexistují...

Skotsko v Ostopovicích – Ostopovice ve Skotsku

Úvod příběhu o Obrovi vtáhl koncem srpna v naší škole  takřka 30 pedagogů z Jihomoravského kraje  do skotské vý-
ukové metody Global Storylines – výuka příběhem. Učitelé ze základních škol včetně té naší, pedagogové z Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity, školitelé ze společnosti NaZemi a lektorky ze skotské společnosti Wosdec a University 
of Strathclyde strávili dva dny intenzivní výukou  příběhů, kterými budou někteří žáci naší školy jako jedni z prvních 
v republice procházet ve výuce napříč předměty. Skotská výuka příběhem je ve světě s úspěchem používána již více než 
40 let a u dětí rozvíjí kromě získávání vědomostí také tyto dovednosti a postoje:

● motivaci pro učení a kritické myšlení – příběhy  
imaginární komunity probouzejí větší zájem dětí o dění  
v reálném světě

● zlepšení vztahů mezi žáky a i s učitelem, rozvoj  
dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím dialogu 
a spolupráce

● přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování

● sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně 
ovlivňovat věci kolem sebe

● rozvoj empatie – schopnosti vcítit se do situace jiného

● rozvoj psaní – příběhový kontext učení poskytuje  
žákům účel a motivaci

● rámec příběhu umožnil i nesmělým žákům překonat 
stud a role jim dala hlas

● berou učení za vlastní

Prozradím vám, že Obr v blízkosti vesnice skutečně pobýval a lidem z vesničky přinesl mnohá trápení. Trápení obyvatel 
bylo způsobeno nikoliv Obrovou touhou škodit jim, ale jeho odlišností a lidskou nevědomostí. Příběh však skončí dobře 
jako každá pohádka vzájemným porozuměním a oboustrannou snahou o společné soužití. 

P.T.

„Global Storylines – výuka příběhem“ je tříletý projekt, který od roku 2013 realizuje NaZemi ve spolupráci s Pedago-
gickou fakultou Masarykovy univerzity.
Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

seminář Global Storylines

seminář Global Storylines
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Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií se obec Ostopovice rozhodla jít podobným směrem jako některá další 
města a obce a umožnit svým občanům ušetřit na ceně za elektrickou  energii a zemní plyn prostřednictvím elektronické 
aukce.
Na základě posouzení jednotlivých nabídek firem, které e-aukce provádějí, jsme se v naší obci rozhodli spolupracovat 
s firmou B4F – www.b4f.cz, www.aukce-energie.cz.
Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele zajímavý objem, o který poté budou soutěžit a předhánět 
se ve svých nabídkách. Vítězem se pak v této průhledné veřejné soutěži  stane ten, kdo nabídne nejnižší cenu za dodávky 
elektřiny a plynu pro jednotlivé domácnosti.
Naše obec bude fungovat jen jako nezávislý prostředník, poskytne Vám informační servis a prostor k setkání se zástupci 
odborné firmy.
Občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim nabízejí „mezi dveřmi“ nejasné smlouvy, kdy 
logicky vychvalují všechny výhody nové smlouvy a často zatají skryté poplatky, sankce apod. 
Občané, kteří se elektronické aukce zúčastní, nic neriskují. Pro občany je tato služba zcela ZDRAMA. Pořadatelské fir-
mě neplatí za zprostředkování e-aukce nic ani město. Náklady  uhradí po skončení e-aukce vítězný dodavatel. Občan 
s odborníkem pořadatelské firmy jen vyplní jednoduchou, naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjištění vítězného 
dodavatele s nejnižší cenou se lehce vypočte Vaše úspora a teprve po posouzení její „zajímavosti“ pro Vás se rozhodnete, 
zda podepíšete smlouvu s novým dodavatelem. V případě kladného rozhodnutí za Vás vyřeší i všechny administrativní 
kroky spojené s převodem.
Čím více občanů se do společného nákupu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem pro energetické společnosti budeme. 
Využijte  této příležitosti  spojit svůj nákup energií s ostatními občany a ušetřit.
Zájemci o účast v elektronické aukci  se mohou dostavit do zasedací místnosti obecního úřadu od 16. 9. do 25. 9. 2013 
vždy v pondělí a středu  od 14 do 18 hodin. Vezměte si s sebou kopii posledního ročního vyúčtování a kopii platné smlou-
vy se současným dodavatelem energií (elektřina i plyn).

Obec Ostopovice a společnost B4F

Elektronická aukce elektřiny a plynu - úspory za energie pro občany


