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Senioři na Šumavě (čtěte na straně 14)

Tržní řád a zákaz podomního prodeje v obci
Od srpna je v naší obci zakázán podomní a pochůzkový prodej. Rada obce tak reagovala na množící se 
stížnosti občanů na obtěžující chování některých prodejců, kteří se snažili vnutit do zdejších domác-
ností s nabídkou všemožného zboží. V případě nedodržení tohoto nařízení hrozí prodejcům přestup-
kové řízení a peněžitá pokuta. Informace o zákazu podomního prodeje je také viditelně umístěna na 
všech příjezdech do obce, prodejci by se proto ani neměli vymlouvat, že o nařízení nevěděli. Pokud se 
přesto s obtěžujícími prodejci v obci setkáte, můžete neprodleně informovat obecní úřad nebo rovnou 
policii.  

Nové posilovací stroje ve stínu borovic Na Rybníčku
V průběhu letních prázdnin byly v sousedství dětského hřiště v ulici Na Rybníčku instalovány nové 
cvičební a posilovací stroje. Stroje jsou konstruovány tak, aby cvičení na nich bylo zábavné, jednodu-
ché a bez velké námahy, a jsou vhodné téměř pro všechny věkové kategorie. Čas strávený v parku se 
tak může proměnit v aktivní zábavu, při které uděláte i něco pro své zdraví.

Konkurs na vedení MŠ a ZŠ Ostopovice
V měsíci červnu proběhl konkurs na ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice. Jako nejvhodnějšího kandidáta 
doporučila konkursní komise jednomyslně dosavadního ředitele Mgr. Petra Juráčka a rada obce ná-
sledně potvrdila jeho jmenování na další šestileté funkční období.

Nový vedoucí sběrného dvora
Na začátku července nastoupil na pozici správce sběrného dvora a údržby obce pan Jaroslav Šebánek. 
Kromě kompletního provozu sběrného dvora je v kompetenci nového správce i koordinace veškerých 
úklidových prací v obci i jejím okolí. S případnými dotazy na fungování sběrného dvora nebo třeba 
upozorněním na nepořádek v obci se tak nyní můžete kromě obecního úřadu obracet také přímo na 
pana Šebánka na telefonním čísle 775 539 230 nebo na emailu sbernydvur@ostopovice.cz.

Zahájení rekonstrukce parku U Kaple 
V polovině měsíce září byla po více než roce a půl příprav zahájena první etapa rekonstrukce parku 
a prostranství U Kaple. Do konce letošního roku by se tak prostor před kaplí a obecním úřadem měl 
proměnit v příjemnou a reprezentativní náves, která nabídne nejen dobré zázemí pro setkávání a spo-
lečenské události všeho druhu, ale i prostor k zastavení a odpočinku. Zhotovitelem stavby je společ-

Obec informuje
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pokračování z titulní strany...

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Pavla Papa-
joanu a Petra Vlacha.
● program zasedání zastupitelstva. 
● celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
● Rozpočtové opatření č. 3/2014.
● Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, č.j. 
UZSVM/B/12333/2014-HMU3 (č. BP-14/008), k pozemkům p.č. 69/4, 213/2, 
258/1, 413/1 a 430/2 mezi Obcí Ostopovice a Českou Republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových a  pověřuje starostu jejím pod-
pisem.
● 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 28. 5. 2014 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 Chaloupkovou Monikou,  bytem Na 
Rybníčku 312/11, 664 49 Ostopovice, Demlovou Marií, bytem Na Rybníčku 
312/15, 664 49 Ostopovice, Dostálem Jiřím, bytem Na Rybníčku 312/11, 664 
49 Ostopovice, Fialou Karlem, bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 Ostopovice, 
Fialovou Vlastou, bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 Ostopovice, Hédervári-
ovou Janou, bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 Ostopovice, Ing. Hubáčkem 

Výpis usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 
konaného dne 19. 6. 2014

nost Eurovia CS, a. s., která uspěla ve výběrovém řízení s nejnižší cenovou 
nabídkou ve výši 5 978 986 Kč vč. DPH.

Opravy místních komunikací a chodníků v obci
V závěru léta byla zahájena také série drobných oprav infrastruktury hned 
na několika místech v obci. Na ulici Krátká probíhá oprava veřejného osvět-
lení spočívající v položení nových rozvodů a nahrazení stávajících sloupů 
a svítidel novými a úspornějšími. Opravy se dočkají také poškozené míst-
ní komunikace na ulici Vinohradské a v parku na ulici Lípová. Zde bude 
kromě odvodnění komunikace vybudováno také nové sběrné hnízdo pro 
kontejnery na tříděný odpad. Na ulici Branky bude nahrazen dosluhující 
betonový chodník zámkovou dlažbou a opravy se dočká i chodník nad so-
kolovnou. Tady bude, kromě samotné opravy povrchu, vybudována i nájez-
dová rampa pro kočárky či invalidní vozíky.  A do konce roku by také měla 
být dokončena přeložka části vodovodu a kanalizace na ulici Osvobození.

Připomenutí 100. výročí začátku 1. světové války
V neděli 14. září jsme si u pomníku padlých na ulici B. Němcové připomněli 
sto let od začátku 1. světové války a vzpomněli a vzdali čest ostopovickým 
občanům, kteří na bojištích položili své životy. Při této příležitosti promlu-
vil také pan farář Mgr. Tomáš Mikula, který připomněl, že válka přinesla 
utrpení nejen přímým účastníkům bojů, nýbrž celé společnosti, a v závěru 
své řeči se pozastavil nad nesmyslností válek. Snad i kvůli špatnému počasí 
se vzpomínky zúčastnily necelé tři desítky občanů.

Volby do zastupitelstva obce – 10. a 11. října 2014
Ve dnech 10. a 11. října se budou konat volby do obecního zastupitelstva. 
O hlasy voličů se bude ucházet celkem 23 kandidátů a kandidátek na kan-
didátních listinách dvou volebních subjektů – společné kandidátky Strany 
zelených a nezávislých kandidátů „Společně pro Ostopovice“ a politické 
strany ODS. Představení obou volebních formací naleznete uvnitř tohoto 
zpravodaje. Nezapomeňte proto k volbám přijít a spolurozhodnout o slože-
ní zastupitelstva obce na příští čtyři roky! 

Poděkování
Na závěr bych rád poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům za spolu-
práci v tomto volebním období i za velký kus práce odvedené ve prospěch 
naší obce. A velký dík patří i dalším členům komisí a výborů, pracovnicím 
OÚ a dalším zaměstnancům, spolkům v obci i všem občankám a občanům, 
kteří svými aktivitami, náměty a připomínkami pomáhali zlepšovat život 
v naší obci. Jan Symon

Milanem, bytem Na Rybníčku 312/11, 664 49 Osto-
povice, KačeriakovouLenkou, bytem Na Rybníčku 
312/15, 664 49 Ostopovice, Královou Zdeňkou, by-
tem Na Rybníčku 312/15, 664 49 Ostopovice, Le-
icherovou Barborou, bytem Na Rybníčku 312/17, 
664 49 Ostopovice, Matýškem Martinem, bytem Na 
Rybníčku 312/17, 664 49 Ostopovice, Matýškovou 
Danou, bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 Osto-
povice, Mífkem Janem, bytem Na Rybníčku 312/17, 
664 49 Ostopovice, MUDr. Miklánkem Davidem, 
bytem Kupkova 712/35, Lesná, 638 00 Brno, 
MUDr. Miklánkovou Hanou, bytem Na Rybníčku 
312/11, 664 49 Ostopovice, Neubauerem Stanisla-
vem, bytem Na Rybníčku 312/11, 664 49 Ostopovi-
ce, Neubauerovou Vladimírou, bytem Na Rybníčku 
312/11, 664 49 Ostopovice, Pilnou Petrou, bytem 
Na Rybníčku 312/15, 664 49 Ostopovice, Poduškou 
Pavlem, bytem Na Rybníčku 312/11, 664 49 Osto-
povice, Poduškovou Danuší, bytem Na Rybníčku 
312/11, 664 49 Ostopovice, RNDr. Procházkou Lu-
bomírem, Ph.D., bytem Na Rybníčku 312/17, 664 
49 Ostopovice, Mgr. Ruberem Stanislavem, bytem 
Přátelství 1302, Hranice I-Město, 75301 Hranice, 
Růžičkovou Růženou, bytem Na Rybníčku 312/11, 
664 49 Ostopovice, Rybou Jiřím, bytem Na Rybníč-
ku 312/13, 664 49 Ostopovice, Rybovou Miluškou, 
bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 Ostopovice, Ry-
bovou Olgou, bytem Na Rybníčku 312/13, 664 49 
Ostopovice, Sovadinovou Květoslavou, bytem Na 
Rybníčku 312/13, 664 49 Ostopovice, Tomašovi-
čovou Kateřinou, bytem Na Rybníčku 312/15, 664 
49 Ostopovice, Bc. Vymazalovou Janou, bytem Na 
Rybníčku 312/17, 664 49 Ostopovice, Zitou Jiřím, 
bytem Na Rybníčku 312/17, 664 49 Ostopovice, 
Zitovou Marií, bytem Na Rybníčku 312/17, 664 49 
Ostopovice a Životskou Evou, bytem Na Rybníčku 
314/15, 664 49 Ostopovice jako kupujícími za do-
hodnutou kupní cenu ve výši 24.000,- Kč a pověřu-
je starostu jejím podpisem.
● revokaci usnesení č. 10.4. – 5/2013 ze dne 
19.  12.  2013, kterým Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schválilo Darovací smlouvu na objekt komunikace 
a inženýrské sítě na ulici Sadová mezi Obcí Ostopo-
vice jako obdarovaným a firmou ARCHATT, s. r. o., 
se sídlem v Ostopovicích, Branky 291/16, PSČ 664 
49, IČ: 46960180, jejímž jménem společně jednají 
Ing. arch. Petr Řehořka - jednatel společnosti, Ing. 
arch. Marek Tichý - jednatel společnosti a Ing. Jan 
Všetečka - jednatel společnosti, jako dárcem.
● upravenou Darovací smlouvu na objekt komu-
nikace a inženýrské sítě na ulici Sadová mezi Obcí 
Ostopovice jako obdarovaným a firmou ARCHATT, 
s. r. o., se sídlem v Ostopovicích, Branky 291/16, 
PSČ 664 49, IČ: 46960180, jejímž jménem společ-
ně jednají Ing. arch. Petr Řehořka - jednatel společ-
nosti, Ing. arch. Marek Tichý - jednatel společnosti 
a Ing. Jan Všetečka - jednatel společnosti, jako dár-
cem a pověřuje starostu jejím podpisem

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere 
na vědomí
● usnesení z jednání rady obce ze dne 20. 5. a 29. 5. 
2014.

Zastupitelstvo obce Ostopovice 
ukládá 
● redakční radě Ostopovického zpravodaje nezasa-
hovat do sdělení obecního úřadu a zpracovat návrh 
etického kodexu zpravodaje do konce srpna 2014.

zapsala Radka Švihálková

Hospodaření obce ve volebním období 2010 - 2014

Dovolujeme si Vás seznámit s hospodařením obce za končící volební období. 
Z níže uvedených údajů si lze udělat obrázek, jak jsme na obci hospodařili. Nad 
rámec běžných rozpočtových příjmů obec za poslední čtyři roky získala ve formě 
dotací či grantů přes 18 milionů korun, což je více než jeden celý roční rozpočet. 
Celková hodnota majetku obce a jejích příspěvkových organizací vzrostla oproti 
konci roku 2009 o 57 milionů korun. Vedle rekonstrukce MŠ a ZŠ Ostopovice, 
která jednoznačně dominuje investicím za poslední čtyři roky, lze zmínit ještě 
vybudování nového sběrného dvora, rekonstrukci křižovatky Školní x Družstevní 
x Osvobození nebo právě probíhající rekonstrukci parku a prostranství U Kaple.

Sestavil starosta obce Jan Symon a Magda Jelínková, účetní obce

běžné účty obce (KB a ČNB) 11 505 802 Kč
učet hospodářské činnosti 2 361 117 Kč
úvěr (jistina)   16 444 416 Kč

majetek ve správě obce 121 934 627 Kč  
(k 31. 12. 2009 byla 102 525 156 Kč)

majetek ve správě MŠ a 
ZŠ Ostopovice 

  42 032 466 Kč 
(k 31. 12. 2009 byla 4 473 867 Kč)

rekonstrukce MŠ a ZŠ 
Ostopovice

40 619 402 Kč (do-
tace 4 741 817 Kč)

sběrný dvůr Ostopovice  
 

7 160 759 Kč (dota-
ce 6 104 037 Kč)

křižovatka Školní x 
Družstevní x Osvobození

5 978 255 Kč

dětské hřiště 174 791 Kč
knihovna – technické 
zhodnocení budovy

199 408 Kč

naučné stezky (Přední 
hora, okolí Šelše)

998 218 Kč (dotace 
596 648 Kč)

vybavení pro odpadové 
hospodářství a údržbu 
obce (automobil pro pyt-
lový svoz, lis na odpad, 
traktorový nakladač, 
překopávač kompostu, 
mulčovač atd.)

1 718 653 Kč (dota-
ce 1 412 249 Kč)

MŠ a ZŠ Ostopovice 8 026 965 Kč
veřejné osvětlení     900 772 Kč
kultura v obci    793 873 Kč
opravy komunikací    431 131 Kč
opravy chodníků    838 412 Kč
kabelová televize    292 082 Kč
opravy vodovodu 1 206 585 Kč
opravy kanalizace    792 391 Kč
knihovna    347 979 Kč

TJ Sokol Ostopo-
vice

360 000 Kč

Klub důchodců   88 000 Kč
Mateřské cent-
rum Ostopovice

  20 000 Kč

Římskokatolická 
farnost Troubsko

150 000 Kč

Oblastní charita 
Rajhrad  

  72 500 Kč

ostatní sdružení 
a spolky  

  56 000 Kč

Stav účtů k 31.8.2014

Hodnota majetku obce k 31. 12. 2013  –  163 967 093 Kč

Investice (výběr)

Získané dotace 
za období  2011–2014  

– 18 534 648 Kč

Vybrané oblasti podpory 
za období 2011–2014

(reálné plnění plus předpoklad roku 2014)

Příspěvky a dotace na čin-
nost sdružení a spolků

Podle katastrálního záznamu z r. 1789 bylo tehdy 
v Ostopovicích 300 usedlostí, z toho 16 čtvrtláníků, 
12 půlláníků a 2 láníci - lán byl asi 18 ha. V roce 1836 
již bylo v obci 368 obyvatel a 59 domů - i hospoda. 
V roce 1914, na počátku 1. světové války, bylo v obci 
129 domů a v roce 1961 již 224 domů. Škola byla v obci 
od roku 1796.

Největší živelní pohroma postihla obec 16. 8. 1856, kdy 
úplně vyhořelo 23 domů - téměř půl obce. Hlavním dů-
vodem byl tehdejší stavební materiál, převážně dřevo, 
a krytina došky nebo šindele, tedy hořlavý materiál.

Druhá polovina minulého, tj. 20. století, již poměrně 
blízká historie, byla velmi převratná. Ještě v roce 1956 
chodil obcí bubeník - to byl předchůdce místního roz-
hlasu, a informoval o rozhodnutích vedení obce, tehdy 
národního výboru, i o jiných zprávách a záležitostech. 
Obcí chodil také ponocný.

V roce 1989 muži národní házené vyhráli v Mostě 
kvalifikační turnaj o postup do 1. ligy, čímž se obec 
zásluhou TJ Sokol více zviditelnila. V tomto roce byly 
kvůli této kvalifikaci hody o týden dřív, již 18. června, 

poněvadž většina hráčů stárkovala. V září téhož roku 
uspořádala folklorní skupina místních žen Staré hody 
a v krojích bylo 50 dospělých žen, 20 dětí a 32 žen 
z folklorní skupiny ze Slatiňan, které naše ženy pozva-
ly na přátelskou návštěvu. V té době se také stavěl za-
hrádkářský domek.

V roce 1992 vyšel první obecní zpravodaj, tehdy s ná-
zvem Náš reportér.
V roce 1993 se prováděla generální oprava naší kaple, 
kterou si místní občané postavili z veřejných sbírek v r. 
1893, měla tedy 100 let.
V roce 1995 starosta B. Vlach převzal v poslanecké 
sněmovně obecní znak, který je umístněn na obecním 
úřadě.

V polovině 60. let minulého století byl u silnice na roz-
cestí pod sokolovnou stožár, nazvaný po jeho tvůrci 
Dejlovka - výška 18 m. V polovině 70. let pak při úpra-
vě tamního prostranství byl jeřábem přenesen ve svis-
lé poloze na připravené patky u hřiště sokolovny, kde 
stojí dodnes a je na něm světlo pro večerní aktivity.

JT

Něco z historie obce



Jak byly naplněny priority zastupitelstva obce pro období 2010 - 2014
Na začátku volebního období si zastupitelstvo obce stanovilo priority pro celé volební období. Jak se tyto priority bě-
hem čtyřletého volebního období podařilo naplnit? Níže uvedený text na tuto otázku dává odpověď.

dokončení rekonstrukce školy 
a školky, důraz na kvalitu 
výuky a komunitní charakter 
školy 

Rekonstrukce školy byla úspěšně zrealizována a výuka zahájena v září 2011. Za vydatné pomo-
ci veřejnosti byla dobudována zahrada v okolí školy a školky. V současnosti je díky dotaci ROP 
JV realizována střešní zahrada, umisťovány herní prvky na zahradu školky a škola dovybavena 
novým nábytkem. Do výuky jsou postupně zaváděny inovativní prvky a škola se podílí na spole-
čenském životě v obci (např. jarmarky, cyklojízdy atp.).

zásadní nesouhlas a postup 
proti výstavbě JZ tangenty 

Ve spolupráci s dalšími obcemi Jihomoravského kraje jsme uspěli se žalobou u Nejvyššího 
správního soudu, který zrušil Zásady územního rozvoje JMK z důvodu nedostatečného posouzení 
negativních vlivů dopravních staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. Nadále velmi aktivně 
vystupujeme v souvislosti s přípravou nových ZUR JMK.

podpora elektrifikace 
železniční trati a výstavby 
železniční zastávky v obci a 
podpora zachování četnosti 
autobusových spojů

Projekční příprava je prakticky dokončena, bohužel v důsledku žaloby občanského sdružení Voda 
Tetčice bylo zrušeno územní rozhodnutí pro tuto stavbu. V současné době se předpokládá zaháje-
ní stavby v roce 2015.

dovybavení autobusových 
zastávek

Na všechny zastávky byly doplněny lavičky a zcela nová zastávka byla vybudována na křižovatce 
Školní x Družstevní x Osvobození.

zajištění pečovatelské služby 
pro občany obce

Byla uzavřena smlouva s Oblastní charitou Rajhrad, zajišťující dostatečnou kapacitu pečovatelské 
služby pro občany obce.

všestranná podpora sportov-
ních aktivit v obci

Obec finančně podporuje činnost TJ Sokol Ostopovice. Tři nové cvičební prvky jsou umístěny 
v sousedství hřiště Na Rybníčku.

podpora činnosti spolků a 
občanských sdružení v obci

Obec v uplynulém období podpořila mj. Mateřské centrum, Klub seniorů, chovatele, včelaře 
a další.

zachování bohatého kulturní-
ho života obce

Vedle tradičních kulturních akcí jako Mladé hody nebo adventní program probíhá řada kultur-
ních akcí na staré dálnici (Den Země, festivaly Husa na dálnici, Krákor) či akcí pro děti (čaroděj-
nice, pohádkový les, jarmarky).

oprava víceúčelové budovy na 
Lípové a rozšíření knihovny

Došlo k výměně oken, instalaci nového kotle a rozvodů topení a byly rozšířeny prostory knihovny. 
V knihovně je zdarma k dispozici také vysokorychlostní internet.

podpora volnočasových akti-
vit pro děti, kurzů pro seniory 
a širokou veřejnost

Kromě aktivit pořádaných školou či Sokolem obec finančně podporuje také Klub seniorů, Ma-
teřské centrum nebo spolek Dobromysl. Pro dětský folklorní soubor Háječek obec pořídila nové 
kroje.

rekonstrukce dětského hřiště 
Na Rybníčku

Dětské hřiště bylo vybaveno novými prvky – kladina, houpačka se skluzavkou, domeček a kolotoč.

pokračování v realizaci cílů 
„Koncepce nakládání s odpady 
obce Ostopovice“

Byly naplněny prakticky všechny cíle koncepce odpadového hospodářství, zbývá ještě zavést 
vážení směsného komunálního odpadu z jednotlivých domácností.

výstavba nového sběrného 
dvora a obecní kompostárny

Nový sběrný dvůr s kompostárnou byl uveden do provozu v září 2012.

zavedení systému tzv. pytlo-
vého sběru tříděného odpadu 
od domu

Pytlový sběr odpadu dům od domu byl zaveden v lednu 2014, množství vytříděného plastu se 
zvedlo řádově o 60  %, v případě papíru dokonce o více než 100  %.

změna systému platby za 
odpad tak, aby domácnosti, 
které třídí a vyhazují méně, 
platily adekvátně nižší částku

Bylo realizováno částečně - domácnosti, které se zapojily do pytlového sběru a kompostují, mo-
hou získat slevu až 150 Kč na osobu. V současné době se připravuje výběrové řízení na svozovou 
firmu, která zajistí vážení komunálního odpadu. Po zavedení tohoto systému budou domácnosti 
hradit pouze směsný komunální odpad, který skutečně vyprodukují.

možnost ukládat nebezpečný 
odpad ve sběrném dvoře

Nebezpečný odpad je možné odevzdávat v novém sběrném dvoře.

Kvalita života v obci

Odpadové hospodářství

Plnění priorit zastupitelstva obce v období 2010 – 2014

priorita jak byla naplněna

požadavky na realizaci opat-
ření chránících občany před 
hlukem a prachem z dopravy

Po otevření nového sběrného dvora bylo vyhláškou zakázáno pálení zahradního odpadu - obec už 
není každý pátek zahalena v kouři.
Pro snížení prašnosti v obci byl díky dotaci SFŽP pořízen zametací vůz se speciální filtrací pra-
chových částic. 

ošetření dřevin v parku na 
Lípové

Ošetření stromů bylo provedeno odbornou firmou, houbou napadené stromy byly nahrazeny 
náhradní výsadbou.

dokončení úprav parku na 
ulici Osvobození

Park byl doplněn o lavičky a je vyhledávaným místem her i odpočinku pro děti i dospělé.

výsadba nové zeleně, snižující 
prašnost a půdní erozi

Nové výsadby byly provedeny mj. v okolí rybníčku Šelše, u nového sběrného dvora, na křižovatce 
Školní x Družstevní x Osvobození, a to včetně kvetoucích štěrkových záhonů, nové výsadby jsou 
plánovány také v parku U Kaple.

chodník do Starého Lískovce Podařilo se prosadit oddělení pozemku pod silnicí a chodníkem, což je základní předpoklad 
převodu do vlastnictví obce. Celou věc komplikují neustálé personální změny ve státní organizaci 
ŘSD, které dokončení převodu bohužel brzdí.

další opatření ke zklidnění 
krajské komunikace III/15270 
přes obec Ostopovice

Byla zrealizována kompletní rekonstrukce křižovatky Školní x Družstevní x Osvobození, včetně 
vybudování bezpečného přechodu přes krajskou komunikaci.

nový chodník a povrch vozov-
ky na ul. Krátká

Kompletně zrealizováno v roce 2011.

postupné opravy chodníků Byly uskutečněny opravy částí chodníků na ulicích Osvobození, Branky, Družstevní a Školní.
úspornější a ekologičtější 
veřejné osvětlení 

Nové úsporné osvětlení bylo instalováno v rámci rekonstrukce křižovatky Školní x Družstevní x 
Osvobození, na podzim 2014 proběhla také výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení na ulici 
Krátká.

příprava projektové doku-
mentace pro úpravy křižo-
vatky Osvobození x Školní x 
Družstevní

Kromě přípravy a povolení proběhla i samotná realizace, která byla dokončena na jaře 2014. 
Bylo vybudováno  dostatečné množství parkovacích míst před sokolovnou i nový přístřešek na 
zastávce IDS.

příprava projektové dokumen-
tace pro úpravu návsi a parku 
U Kaple

Příprava byla již ukončena, nyní probíhá samotná realizace (zahájena v září 2014) s předpokláda-
ným termínem dokončení v prosinci 2014.

příprava projektové dokumen-
tace pro rekonstrukci ulice 
Nová vč. vybudování oddílné 
kanalizace

Dokončuje se příprava zadávací dokumentace pro výběr projektanta, zahájení projekčních prací 
se předpokládá začátkem roku 2015.

zachování samostatnosti obce Na zachování samostatnosti obce panuje v zastupitelstvu obce naprostá shoda.
zodpovědné územní plánování Byla dokončena změna č. 3 územního plánu, v rámci právě probíhající změny č. 4 usilujeme 

o vypuštění rezervy pro tzv. jihozápadní tangentu. Aktivně hájíme veřejný zájem v územních 
a stavebních řízeních. Nerozšiřujeme plochy pro další výstavbu.

důraz na zachování prostup-
nosti krajiny 

Prostupnost krajiny výrazně zlepšilo vybudování či obnova stezek pro pěší – Naučná stezka oko-
lím Šelše a Naučná stezka na Přední hoře.

hledání úspor ve všech oblas-
tech provozu obce

Ve výběrových řízeních rozhodujeme dle kritéria nejnižší ceny. Byla uzavřena smlouva na tele-
komunikační služby s novým operátem (úspora cca 40  %), v elektronické aukci jsme vybrali nové 
dodavatele energií s úsporou cca 30  %, byla realizována výměna veřejného osvětlení za úsporněj-
ší zdroje světla na ulici Krátká, křižovatce Školní x Družstevní x Osvobození. Ve vodárně U Kaple 
byl vybudován přepad studny, odvádějící nadbytečnou vodu přímo do toku Leskavy, což snižuje 
výdaje na stočné.

aktivní získávání dotací 
a grantů

Za období 2011 - 2014 jsme na dotacích do rozpočtu obce získali přes 18 milionů korun.

užší spolupráce s okolními 
obcemi a podpora vzniku 
mikroregionu 

S obcemi na jihu brněnské aglomerace koordinujeme postup ve věci krajského územního plánu, 
v rámci správního obvodu ORP Šlapanice se podílíme na nastavení systému sociální péče, bez-
pečnosti či odpadového hospodářství.  S okolními obcemi diskutujeme založení mikroregionu, 
formálně však zatím tento záměr nebyl dotažen.

Zdravější a krásnější prostředí pro život

Kvalitní infrastruktura, bezpečné komunikace

Udržitelný rozvoj obce

Jan Symon

O
ST

O
PO

V
IC

K
Ý 

ZP
RA

V
O

D
A

J 
 ro

čn
ík

 X
X

II
I, 

čí
slo

 3
 

 st
ra

na
 5

O
STO

PO
V

IC
K

Ý ZPRAV
O

D
A

J 
 ročník X

X
III, číslo 3 

 strana 4



O
ST

O
PO

V
IC

K
Ý 

ZP
RA

V
O

D
A

J 
 ro

čn
ík

 X
X

II
I, 

čí
slo

 3
 

 st
ra

na
 7

Odrůda Zkratka Synonymum Plocha SOK Vznik/původ
Muškát moravský MM MOPR 2,2 % 1987 Prachttraube x Muškát Ottonel;

vyšlechtěna v Polešovicích Ing.Křivánkem
Neuburské NG Neuburg, Neuburger 1,9 % 1941 Veltlínské červené x Sylvánské zelené;

pochází z Rakouska
Pálava PA Nema, Veverka 1,5 % 1977 Tramín červený x Müller Thurgau;

vyšlechtěna p. Veverkou ve  Velkých Pavlovicích 
a následně Perné 

Modré moštové odrůdy
Modré moštové odrůdy se pěstují na přibližně 1/3 plochy vinic (přibližně 6 tis. hektarů). Nejpěstovanější jsou následující odrůdy:

Odrůda Zkratka Synonymum Plocha SOK Vznik/původ
Svatovavřinecké SV Saint Laurent 7,8 % 1941 Patří do rodiny Pinot, kříženec Rulandského modré-

ho s dosud nezjištěnou odrůdou;
pochází z Francie

Frankovka FR Blauer Fränkisch, 
Lemberger

6,9 % 1941 Spontánní kříženec starobylé odrůdy Heunisch (Gou-
ais Blanc) s dosud nezjištěnou odrůdou; pochází asi 
z Dolního Rakouska nebo Německa

Zweigeltrebe ZW Zweigelt, Rotburger 4,8 % 1980 Svatovavřinecké x Frankovka;
vyšlechtěna p. Zweigeltem v Rakousku r. 1922

Rulandské modré RM Pinot Noir 4,2 % 1941 Starobylá odrůda z Francie (Burgundska), patrně 
přímá příbuzenská linie divoké révy; některé prame-
ny stále považují RM za spontánního křížence Pinot 
Meunier x Tramín červený 

Modrý Portugal MP Blauer Portugieser, 
Oportó

3,7 % 1941 Jeho původ není známý, možná pochází z Portugal-
ska, ale pravděpodobněji z Rakouska

André AN 1,5 % 1980 Frankovka x Svatovavřinecké; 
vyšlechtěna ve V. Pavlovicích Ing. Horákem v r. 1961

Cabernet Sauvi-
gnon

CS Bouchet, Bordeaux 1,4 % 1980 Cabernet Franc x Sauvignon Blanc;
spontánní křížení ve Francii, patrně v Bordeaux

A pamatujte, stará moravská moudrost praví: „Dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky, dobré myš-
lenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka člověkem.“ Přeji vám úspěšné objevování radosti z vína, spoustu 
dobré nálady a dobrých skutků a krásný podzim. 

Petr Havliš 
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Povídání o víně - část 2.
V první části našeho povídání o víně jsem se snažil sdělit základní fakta o jakostním třídění moravských a českých vín, detailněji roze-
brat jednotlivé jakostní kategorie vín s důrazem na vína přívlastková a rovněž vysvětlit rozdělení vín podle zbytkového cukru ve víně. 
V dnešní části bych se chtěl zaměřit na základní informace o odrůdách révy vinné nejčastěji pěstovaných v České republice.

RÉVA VINNÁ A JEJÍ ODRŮDY

Réva vinná (Vitis vinifera) je popínavá rostlina, jejíž stáří se odhaduje až na 65 milionů let. Patří do čeledi révovité (Vitaceae), rod réva 
(Vitis), podrod Euvitis, který má více než 60 druhů a právě réva vinná je nejznámější a nejdůležitější z nich. Ve volné přírodě může do-
růstat až 40 m a průměr jejího kmene může teoreticky dosáhnout až 1,5 m. Kořeny běžně dosahují hloubky i přes 10 m. Přesný počet 
odrůd révy vinné není znám, ale téměř jistě přesahuje číslo 8.000. Je to dáno velkou afinitou révy vinné k samovolnému křížení, pu-
penovým mutacím a v novodobé historii též značnou aktivitou člověka v oblasti křížení révy vinné a vytváření nových a nových odrůd. 
Některé odrůdy jsou celosvětově známé a velmi komerčně úspěšné (Chardonnay, Sauvignon, Merlot apod.), jiné mají jen nepatrné 
rozšíření a jsou pěstovány např. jen v jediné zemi a na malém území.

Odrůdy révy vinné můžeme obecně dělit na: 

  Moštové: jsou určeny k výrobě vína
  Stolní: slouží převážně k přímé konzumaci hroznů a nehodí se k výrobě vína
  Podnožové: používají se  jako podnože pro sazenice běžných odrůd vinné révy, aby byla zajištěna větší odolnost  
   sazenic proti cizopasníkům  

V tomto článku se budu věnovat pouze odrůdám moštovým, a to takovým, které jsou typické pro Českou republiku. Nejdůležitější 
odrůdy jsou ty, které jsou zapsané ve Státní odrůdové knize (SOK). Je to úřední seznam všech odrůd rostlin, které byly v České 
republice registrované pro zemědělskou, ovocnářskou, vinařskou a zahradnickou činnost. Zápis do Státní odrůdové knihy provádí  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) po splnění všech podmínek daných Zákonem o vinohradnictví a vinařství 
(321/2004 Sb., v aktuálním znění). Státní odrůdová kniha vnikla v roce 1941 a v jejím prvním vydání bylo zapsáno 13 moštových 
odrůd révy vinné (9 bílých a 4 modré). Poslední vydání Státní odrůdové knihy eviduje k datu 15.  6.  2014 již 57 moštových odrůd (30 
bílých a 27 modrých). Upřímně si ale přiznejme, že vedle běžně známých a dostupných odrůd je zde zapsána i řada odrůd, se kterými 
se i pravidelný konzument vína patrně nikdy nesetkal. Kdo z vás např. ochutnal víno z odrůd Auxerrois, Cabernet Dorsa, Cabernet 
Cortis, Erilon, Kofranka, Nativa, Rinot, Sevar, Tristar a podobně?

Povězme si proto raději několik nejdůležitějších informací o odrůdách u nás nejběžněji pěstovaných. Níže uvedené tabulky shrnují 
údaje o těchto odrůdách – běžně používané zkratky, synonyma, se kterými se můžete nejčastěji setkat, přibližné % osázení z celkové 
plochy vinic v České republice, rok zápisu do Státní odrůdové knihy a dostupné informace o původu a místu pravděpodobného vzniku.     

Odrůda Zkratka Synonymum Plocha SOK Vznik/původ
Veltlínské zelené  VZ Grüner Veltliner 9,7 % 1941 Tramín červený x St.Georgen (starobylá odr.);

spontánní křížení patrně v Dolním Rakousku, v Ra-
kousku zabírá až 1/3 plochy vinic

Müller Thurgau MT Rivaner, Müllerka 9,3 % 1941 Ryzlink rýnský x Madlenka královská;
vyšlechtěna prof. Müllerem ze švýcarského kantonu 
Thurgau r. 1882

Ryzlink rýnský RR Riesling, Rheinries-
ling

7,2 % 1941 Heunish (Gouais Blanc) x Tramín červený x divoká 
réva vinná; spontánní křížení v údolí horního Rýna

Ryzlink vlašský RV Welschriesling, Ries-
ling Italico

6,9 % 1941 Starobylá odrůda z Francie či Itálie, nemá žádný 
příbuzenský vztah k Ryzlinku rýnskému!

Sauvignon SG Sauvignon Blanc, 
Blanc Fúme

5,2 % 1952 Chenin Blanc x Tramín červený;
spontánní křížení v oblasti Bordeaux

Rulandské bílé RB Pinot Blanc, Bur-
gundské bílé

4,7 % 1941 Pupenová mutace odrůdy Rulandské šedé;
pochází patrně z Burgundska

Chardonnay CH Morilon, Chablis, 4,6 % 1987 Rulandské bílé x Heunisch (Gouais Blanc);
spontánní křížení patrně v Burgundsku

Rulandské šedé RŠ Pinot gris 4,6 % 1941 Pupenová mutace odrůdy Rulandské červené;
pochází patrně z Burgundska

Tramín červený TČ Gewürtztraminer, 
Traminer, Savagnin

3,5 % 1941 Jedna z nejstarších odrůd, blízký příbuzný révy 
lesní, pochází patrně z Itálie (vesnice Tramin) nebo 
severní Francie

NEJBĚŽNĚJŠÍ ODRŮDY RÉVY VINNÉ PĚSTOVANÉ V ČESKÉ REPUBLICE

Bílé moštové odrůdy
Bílé moštové odrůdy se pěstují na přibližně 2/3 plochy vinic (přibližně 12 tis. hektarů). Nejpěstovanější jsou následující odrůdy:
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Geocaching je celosvětová hra spočívající v hledání 
ukrytých schránek (cache = skrýš, česky běžně užíva-
né „keš“ nebo „keška“) pomocí navigační technologie 
GPS.  Původním smyslem geocachingu je upozorňo-
vat a přivádět lidi na zajímavá místa. Základem je 

zábava, poučení a pohyb v přírodě.

JAK TO FUNGUJE
Nejprve je třeba se zaregistrovat na stránkách www.geocaching.
com. Při registraci (základní registrace je zdarma) si každý hráč 
(cacher, český výraz kačer) zvolí svoji přezdívku (nick), která ho 
poté provází celým geoživotem. 
Na stránkách jsou evidované jednotlivé keše.  Každá keš má svoji 
stránku s popisem (listingem) a je definována svými souřadni-
cemi zeměpisné šířky a délky, kde je schována.  K jejímu nale-
zení je třeba mít navigační přístroj prakticky libovolného typu. 
Nejběžněji je to turistická navigace nebo chytrý telefon či tablet 
s nainstalovanou aplikací, která vám přehledně zobrazí veškeré 
informace potřebné k nalezení keše.  Keš může mít nejrůznější 
charakter. Ty nejmenší (velikost nano) jsou velké jako hrášek, 
ty největší třeba jako krabice od bot. Číslem 1-5 je označena ná-
ročnost terénu. Keše mohou být ukryty např. pod kamenem (ob-
tížnost 1) nebo jsou hůře dostupné a k jejich získání potřebujete 
zvláštní vybavení a schopnosti, kupříkladu je schována na vyso-
kém stromě, kam se bez lezeckého vybavení nedostanete (obtíž-
nost 5). Nejpodstatnějším obsahem keše je tzv. logbook (deníček, 
papírek apod.), do kterého kačer zaznamená svůj nález (zalogu-
je se) pomocí nicku a data. Zároveň takto učiní i na zmíněných 
stránkách, kde se mu přičte bod do seznamu nalezených keší. Ce-
lému tomuto procesu se říká „odlov keše“. 

Wostopowicske Prochazkovani 

Keška, kterou lze označit za ostopovickou. 
Jedná se o multino-mysterku s 15 zasta-
veními/úkoly, která vás potahá po obci 
a okolí a ukáže vám zajímavá místa, o kte-
rých možná ani nevíte. Finálka, tedy cílová 
krabka, má relativně náročnější terén 4.

..Ne kazdej netopyr je Batman! 

Tradiční keška, jejíž kouzlo spočívá v terénu obtížnosti 
5, tzn. bez jistého vybavení (v tomto případě lezeckého) 
a šikovnosti se neobejdete.

Ostopovice - dalnicni most pres polni cestu 

Tradiční keška, která vás přivede k pozůstatkům 
„Hitlerovy“ dálnice. Odlov spojený s příjemnou 
procházkou se může ukázat jako celkem zajímavý.

MATES

Další tradiční 
keš s moc pěk-
ně provedenou 
s c h r á n k o u 
odkazující na 
druhdy oblíbe-
nou loterii. 

Ztracena pumpa 

Tato keška vás přivede 
k zajímavému objektu 
na trochu nečekaném 
místě. Ideální na pro-
cházku s dětmi nebo čtyř-
nohým přítelem.

Pixarova prochazka

Tradiční keška pěkného prove-
dení na velice snadno přístup-
ném místě s nedalekým pa-
mátníkem k 90. výročí    založení   

Československé      republiky.

Vše, co potřebujete, se dozvíte na www.geocaching.com. 

Hodně štěstí a zábavy při lovu!
Hanes&Hanes

ZÁKLADNÍ TYPY KEŠÍ
¤ Tradiční keš neboli tradička: keš, jejíž souřadnice jsou 
jasně dané, po jejich dosažení stačí keš prostě nalézt.

¤ Mystery keš neboli mystérka: keš, jejíž souřadnice jsou 
nějakým způsobem skryty, například kódem, hádankou, nějakým 
úkolem. Ten musíte nejdříve vyřešit a to vás teprve přivede k sou-
řadnicím, kde je keš ukryta.

¤ Multikeš neboli multinka: keš, která vás ke schránce při-
vede přes několik zastavení, kde je obvykle úkolem nalézt infor-
mace typu „letopočet na pomníku“ a ty vám pomohou nalézt sou-
řadnice zastavení dalšího a nakonec ukryté kešky.

¤ Earth keš neboli zeměkeška: keš, která neexistuje fyzicky, 
ale jejím smyslem je přivést vás na zeměpisně či přírodovědně za-
jímavé místo, kde je třeba splnit nějaký úkol a informovat o tom 
emailem zakladatele keše. Pokud tak učiníte správně, můžete si 
svůj virtuální nález zapsat na stránkách.

KAM V OSTOPOVICÍCH NA KEŠKU
A jaké poklady můžeme nalézt v okolí nebo přímo v Ostopovicích? 
Přinášíme krátký výčet šesti keší jako nápad, jak si zpestřit pod-
zimní procházky:

GEOCACHING
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Možností, kam přihlásit svoje dítě nebo jak využít svůj volný čas coby dospě-
lý, je v Ostopovicích skutečně hodně. Připravili jsme pro vás přehled krouž-
ků a kurzů a věříme, že si z této pestré nabídky vyberete i vy.

KROUŽKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola nabízí svým malým žáčkům tři kroužky, do kterých se mo-
hou hlásit. 
V angličtině, kterou zaštiťuje nebovidský Tydlidům, jsou děti zábavnou 
a nenáročnou formou připravovány na výuku anglického jazyka.
Pro lepší koordinaci pohybu a zvýšení fyzické kondice mohou děti cvičit 
kung-fu. 
Taneční studio Kometa Brno vede v MŠ kroužek Tanec pro školky.

KROUŽKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Základní škola nabízí letos také mnoho zájmových kroužků. 
Tradičně se mohou děti „vyřádit“ s panem ředitelem Juráčkem ve spor-
tovním kroužku, kde si posílí „fyzičku“ při běhu, fotbalu, florbalu a dalších 
sportovních aktivitách. 
Ostopovický folklor opět podporuje a ukotvuje soubor Háječek, který vede 
paní Barbora Opršálová. 
Poněkud klidnější, ale přesto důležitou roli hraje ve výčtu zájmových čin-
ností i náboženství s panem děkanem Mikulou. 
Pro kreativní děti, které se chtějí výtvarně vyjadřovat, máme letos opět 
kroužek keramiky s paní učitelkou Hostinskou a po roce znovu i výtvarnou 
dílnu se Sylvou Čížkovou. 
Nově letos nabízíme i badatelský kroužek, ve kterém budou žáci objevovat 
a zkoumat přírodu s paní učitelkou Lidmilovou.
Pod vedením zkušeného lektora, Tomáše Olivy, se děti mohou v kroužku 
tancování stardance učit společenským tancům. 
Výčet školních zájmových aktivit ještě uzavírá němčina, kterou vede paní 
Vendula Kampánová z organizace Tydlidům.

SyČ

KROUŽKY V MATEŘSKÉM CENTRU

V mateřském centru bude probíhat výuka Základní 
umělecké školy Střelice v těchto oborech:  

hudební obor - hra na klavír, hra na dechové 
nástroje, zpěv, hudební výchova
taneční obor - taneční tvorba a interpretace

Pro nejmenší je připraveno tradiční středeční dopoled-
ní Cvičení a tvoření pro batolata.
Další nabídka kroužků pro děti se připravuje a program 
bude uveřejněn v průběhu září na stránkách OÚ - www.
ostopovice.cz.
Dospělým MC nabízí cvičení na balónech pro seniory 
a cvičení na balónech pro ženy. Informace poskytne 
Šárka Kopečková,  www.relax-ostopovice.page.tl.

SPORTOVNÍ KROUŽKY V SOKOLOVNĚ

Házená pro předškoláky, žáky a žačky, pro dorost i pro 
muže. Rozpis tréninků najdete na www.tjsokolostopo-
vice.cz.
Stolní tenis trénuje Petr Slezák, informace získáte na 
sokolovně.
Pilates je cvičení, jehož cílem je propojení a vědomá 
souhra těla a mysli a probíhá každou neděli navečer. 
Další informace si můžete vyžádat na mailové adrese 
pilatesostopovice@seznam.cz.

Jednou měsíčně v salónku restaurace U Volejníků pro-
bíhají rukodělná setkání spolku Dobromysl, kde si pod 
vedením Radky Švihálkové a Magdy Jelínkové každý 
vytvoří nějakou drobnost nebo dáreček. Informace zís-
káte na OÚ.

HH

Volnočasové aktivity v Ostopovicích
Už jste našli kešku v Ostopovicích?

Vémyslice jsou malebnou vinařskou vesničkou čítající kolem sedmi stovek obyvatel. 
Rozkládají se mezi Moravským Krumlovem a Znojmem a již pátým rokem, vždy koncem 
srpna, se počet obyvatel takřka zdvojnásobí. 
Místní cyklonadšenci  pravidelně končí léto  závodem horských kol pro všechny genera-
ce. Závodu s názvem KOLKOLEM se účastní poloprofesionálové i obyčejní smrtelníci. 
Přestože to pro místní byl již pátý ročník, pro nás, ostopovické, teprve první.

S ostatními závodníky z bližšího i vzdálenějšího okolí jsme se sjížděli  kolem deváté 
hodiny ráno. Po povinné registraci jsme měli ještě čas nabrat síly před startem v 10.30. 
Většina závodníků tuto dobu využila ke krátké strategické projížďce k brodu, který jsme 
museli v závodě překonat bezprostředně po startu.

Pokud jste  tuto část přípravy podcenili a nenastudovali hloubku vody v různých částech 
brodu říčky Rokytná,  hrozilo vám projet 30 či 50 km zmáchaní durch. Po velmi emo-
tivním hromadném startu následovalo projetí tras v již zmiňovaných délkách mezi poli, 
lesy a pastvinami, označených na rozcestích lépe i hůře šipkami (pár lidí z Ostopovic se 
prostě ztratilo :)). Polní cesty byly po předchozích deštích spíše klouzačkami, což nejen 
závodníkům přidalo na atraktivitě celé akce. Po neuvěřitelných dvou hodinách dorazili 
i ti nejpomalejší z delšího závodu. Na všechny čekalo skvěle vybudované zázemí s domá-
cím občerstvením a nepostradatelnou hadicí na očištění  od hlavy až k patě zablácených 
účastníků.

Samotný vrchol akce však nenastal vyhlášením vítězů těchto tras, ale závodem dětí od 
0 do 14 let. Ty měly na výběr z tras dlouhých 1 a 6 kilometrů. Jejich start provázelo hla-
sité povzbuzování, doprovod rodičů i jiných fanoušků, příjezd do cíle pak hlasitý  aplaus.  
Děkuji pořadatelům za profesionálně připravenou  akci pro milovníky jízdy na MTB 
a bezpečného adrenalinu a další z řady prorodinných akcí, kterých není nikdy dost.   

P.T.

Jak to dělají jinde – KOLKOLEM Vémyslic
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Množství akcí a jejich termínové kolize vedou mnohdy 
k tomu, že musíme některou z nich, byť je podle našeho 
gusta, oželet. Stejně tomu tak bývalo na začátku září i u nás. 
Ve stejný den jako Husa na dálnici se za dvěma mosty a tou 
opravdovou silniční tepnou konal v předchozích pěti le-
tech country-folkový festival Živý Lískovec. Letošek to ale 
změnil, zatímco se divadlo v amfiteátru u torza mostu ne-
dokončené říšské dálnice hrálo o druhém víkendu nového 
školního roku, lískovecký festival přispěl k dalšímu ožive-
ní panelového sídliště na východě Brna už 6. září. Velkým 
lákadlem bylo samozřejmě večerní vystoupení Hradišťanu, 
kterému předcházely koncerty Zelenáčů, Pavla Dobeše, 
pardubické skupiny Marien a možná trošičku méně zná-
mých, ale také kvalitních kapel Rendez-fou a Sakrapes. Zá-
bavu zde vedle příznivců dobré country a folk muziky našly 
také rodiny dětmi, hry a soutěže pro ně nachystali místní 
skauti.

Právě u nich to s lískoveckou přehlídkou všechno začalo, 
to mi ještě před festivalovou sobotou prozradil David Ko-
línek. „Živý Lískovec vychází z historických základů, kdy 
jsme na začátku září se skauty připravovali takový dětský 
den a v rámci toho nabírali skauty k nám do střediska.“ 
Dnes už se tito skauti přelili do organizačního týmu, ale jak 
David poodhalil, nejsou zdaleka jen oni. „Kromě toho se na 
nás nabalují kamarádi a kamarádi kamarádů, kteří by tohle 
chtěli vidět z druhé strany. Jezdí k nám třeba z východních 
Čech, protože by chtěli vidět podobnou akci jinak, než že si 
koupí vstupenku a poslechnou si kapelu a užijí si atrakce. 
Myslím, že pro mnoho z nich je to skutečně zážitek. Mo-
hou poznat ty hvězdy a velká jména country a folk nebe na 
vlastní oči a naživo. A mnohdy jsou překvapeni, že to jsou 
většinou úplně normální lidé, kteří dobře hrají a zpívají.“ 
To mohlo stejně jako loni posoudit na tisíc návštěvníků.

P.CH.

Jak to dělají jinde – Festival u sousedů3. ročník letního soustředění mladších 
a starších žáků a žákyň ve Vracově
23. – 30. 8. 2014

Dovolte mi krátké ohlédnutí za dalším ročníkem letního 
tréninkového kempu oddílu národní házené TJ Sokol 
Ostopovice ve Vracově.

Již potřetí v tradičním termínu (poslední týden v srp-
nu) uspořádal oddíl národní házené přípravný kemp pro 
svoje mladé svěřence. Kemp se opět konal ve Vracově, 
kde jsou pro nás každý rok připraveny vynikající pod-
mínky a domovské zázemí. Ať už co se týká ubytování, 
stravy nebo sportovní vybavenosti. K dispozici máme 
vždy kompletní areál, ve kterém se nachází házenkář-
ské hřiště, tělocvična, ale také například hřiště pro volný 
čas, na kterém se nacházejí hrací a posilovací prvky, kte-
ré lze využít k tréninku dětí. Ve Vracově je i krásné kou-
paliště, které při dobrém počasí vždy rádi navštívíme. 
O stravu a pobyt se nám stará paní Gasnárková s manže-
lem a jejich skvělý kolektiv z DDM Vracov.

Na začátek soustředění jsme sehráli přípravný turnaj 
starších žákyň s družstvy Svinova a domácího Vracova. 
Dlouhá prázdninová přestávka ukázala všem zúčastně-
ným mužstvům rezervy ve výkonnosti a další problémy, 
na které je potřeba se v tréninku zaměřit.

Tréninky probíhaly vždy dvoufázově, ale každý den zbyl 
také čas na odpočinek a trochu kultury. Náročnost tré-
ninků byla přiměřená, což vyplývá z toho, že do večera 
byli všichni k nezastavení a velice aktivní. Mezi ranním 
a odpoledním tréninkem měly děti dostatek osobního 
volna pro svoje záliby. 

Počasí nám letos moc nepřálo, a tak jsme jeden den na-
vštívili i aquapark v Uherském Hradišti. Myslíme si, že 
si toto zpestření všichni náležitě užili. Navštívili jsme ve 
Vracově také soukromou železnici a strávili tam příjem-
né odpoledne. Nezbylo než obdivovat šikovnost a nadše-
ní provozovatele. To se jen tak někde nevidí. 

Ve čtvrtek večer se konal tradiční táborák, opékali jsme 
špekáčky, hrálo se na kytaru a zpívalo se. 
Páteční program byl nejzajímavější pro naše mladší žá-
kyně, které sehrály přípravný turnaj s týmy domácího 
Vracova a Drakenu Brno. Turnaj se hrál dvojkolově a vy-
jma jednoho utkání s domácími hráčkami jsme ve všech 
dalších utkáních zvítězili.

Celé soustředění jsme zakončili páteční diskotékou, kterou si děti i dospělí 
dostatečně užili.
V sobotu už nás čekal jen úklid, rozloučení a návrat do Ostopovic. 
Soustředění bylo úspěšné a příští rok se rádi vrátíme do Vracova zase.

Luboš Dobšík

Házenkářský podzim 2014

„Úvodní kolo našim týmům nevyšlo,“ tak o poslední srp-
nové neděli informovaly stránky www.tjsokolostopovice.cz 
o vstupu dvojice našich týmů do nové sezóny. Tu prohrou 
otevřely starší žačky, když na závěr hráčského soustředění 
ve Vracově předehrávaly zápas 4. kola. Stejně se v úvodu na 
hřištích soupeřů nedařilo ani mužům, kteří body nepřivezli 
ani z Moravské Slávie, ani z Humpolce. Tam se vítězný vstup 
do soutěže podařil starším žákům a stejně tak první body 
přivezly i starší žačky. V sezóně 2014/15 se oddíl národní 
házené při TJ Sokol Ostopovice představí se šesticí týmů. 
Na úspěchy let minulých se pokusí navázat v soutěžích kraj-
ského přeboru mladší žáci a žačky, starší žáci i žačky a do-
rostenci a ve II. lize pak družstvo mužů. V jejich snaze napl-
nit tato očekávání je můžete na hřišti sokolovny na podzim 
podpořit ještě v šesti hracích dnech.

P.CH.

28. 9. st. žáci 9:00 SKNH Veselí n/M
muži 10:15 SKNH Veselí n/M
dorostenci 10:30 SKNH Veselí n/M

20. 9. muži 15:30 Sokol Dobruška
4. 10. ml. žačky 9:00 - 16:30 turnaj
18. 10. muži 15:30 Sokol Svinov
19. 10. st. žačky 8:00 SK Autonot Jihlava

st. žáci 9:00 SK Autonot Jihlava
muži 10:15 SSK Vítkovice
dorostenci 11:30 SK Autonot Jihlava

25. 10. st. žáci 8:00 1. NH Brno
st. žačky 9:00 1. NH Brno
dorostenci 10:15 1. NH Brno
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    Manželství a dluhy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v nedáv-
né době média informovala o změnách 
v právní úpravě společného jmění manže-
lů ve vztahu k dluhům a exekucím. Pojď-
me se tedy společně podívat na to, jaká 
změna se ve skutečnosti udála. 

Podle dříve platné právní úpravy se věřitel 
prostřednictvím exekutora nemohl uspo-
kojit na majetku, který patřil do společné-
ho jmění manželů, v případě, že se jednalo 
o dluh, který vznikl jednomu z manželů 
před uzavřením manželství. Nová právní 
úprava toto pravidlo prolamuje a stanoví, 
že exekuci na majetek patřící do společ-
ného jmění manželů lze vést také tehdy, 
jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za 
trvání manželství nebo před uzavřením 
manželství jen jednomu z manželů.

Může se to zdát jako nespravedlivé, ale 
vězte, že i toto nové oprávnění exekutora 
má svá pravidla. Zkusme si je demonstro-
vat na příkladu. 

Pan Hýřivý si vzal úvěr ve výši 200.000,- 
Kč, a to ještě před uzavřením manželství 
s paní Spořivou. Po svatbě novomanželé 
společně uspořili 100.000,- Kč. Vzhle-
dem k tomu, že pan Hýřivý úvěr nesplá-
cel, došlo až na exekuci. Exekutor je však 
oprávněn uspokojit se na společných 
úsporách pouze do výše 50.000,- Kč, to 
plyne z ustanovení § 732 OZ, které   sta-
noví, že v takovém případě může být spo-
lečné jmění postiženo jen do výše, již by 
představoval podíl dlužníka, kdyby bylo 
společné jmění zrušeno a vypořádáno. 
A není ani úplně jisté, že si exekutor přijde 
na oněch 50.000,- Kč. Paní Spořivá může 
namítat, že například ony úspory jsou po-
řízeny pouze z výlučných peněz paní Spo-
řivé, které nenáleží do společného jmění 
manželů, nebo že by postih jejich majetku 
byl v rozporu s potřebami nezaopatřených 
dětí. Na každý pád, pokud by se chtěla 
paní Spořivá bránit, musí podat příslušný 
návrh, a to excindační žalobu, resp. návrh 
na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin. Zásoby nerostných surovin na celém svě-
tě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, 
především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných zemin.

Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou 
zhruba 200krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství 
i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – 
stejně jako další země s prudce se rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje 
export těchto surovin. Důvod je prostý – začala je využívat sama.

Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobe-
jde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným 
zobrazováním a kvalitním zvukem - patří yttrium, lanthan, cer, praseodym, neodym, 
europium, gadolinium, terbium a dysprosium.

Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skon-
čení jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme 
si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve 
spotřebičích odstavených ve sklepech a garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba 
z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně se-
parovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu 
jich pak lze využít jako druhotné suroviny. 
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné 
využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily. 
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném 
odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti 
přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě 
sklo (16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, 
které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypič-
tějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních. 
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není 
výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může 
fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních 
systémech, jako je ELEKTROWIN. 

Recyklace a sběrná místa odpadu v naší obci
Občané obce Ostopovice mohou k recyklaci odpadu využívat třídicí nádoby rozmístěné 
po obci, tzv. sběrná místa separovaného odpadu, sběrný dvůr, systém pytlového sběru 
a obecní kompostiště, které je součástí sběrného dvora. 
Sběrná místa separovaného odpadu jsou v obci rozmístěna na ulicích Branky, Krátká, 
Na Rybníčku, Školní, Nová, Lípová.  Na těchto místech jsou umístěny kontejnery na 
papír, plast, barevné a bílé sklo. Dále jsou v obci rozmístěny sběrné boxy na baterky, ty 
najdete v obecní knihovně, v minimarketu na ulici Nová, na obecním úřadu a ve sběr-
ném dvoře. 

Seznam odpadů, které přijímá sběrný dvůr, naleznete na stránkách obce nebo se obraťte 
na pracovníky údržby, kteří Vám s recyklací a vytříděním odpadu poradí. 
Odpad odevzdaný ve sběrném dvoře se dále třídí na jednotlivé složky a předává k dal-
šímu zpracování. Dřevo je využíváno k výrobě OSB desek, plasty k výrobě granulátů, 
které se přidávají do asfaltových rohoží a izolačních materiálů, stavební suť je svážena 
na místa, kde se dále drtí a přidává jako podklad při stavbách silnic nebo jiných zpevně-
ných ploch. Papír se třídí na lepenku, dřevitý papír a směsný papír. Sběrný dvůr přijí-
má kompostovatelný biomateriál – tráva, větve, biologicky rozložitelné organické látky, 
rostlinný odpad, který se mísí s dřevní drtí, štěpkou, a kompostuje se.  

Tříděním a recyklací odpadu si vytváříme krásnější okolí, kompostováním vracíme 
živiny zpět do půdy.     

Jaroslav Šebánek
sberndyvur@ostopovice.cz

Vedoucí údržby a správce sběrného dvora

Proč je recyklace důležitá?

Poté, co v roce 2010 vyrostl v Brně první veřejný fit-park na jižní Moravě, začaly se 
pozvolna i v dalších městech a obcích objevovat v parcích, na hřištích nebo u dět-
ských prolézaček cvičební stroje. Od letoška je máme také v Ostopovicích, jsou zatím 
tři a najdete je vedle dětského hřiště Na Rybníčku. Tyto areály umožňují pravidelné 
cvičení lidem všech věkových kategorií. Jsou oblíbené nejen u mládeže, ale i u do-
spělých a také u seniorů. Stačí jen překonat ostych a zkusit si „protáhnout kostru“. 
Stroje jsou většinou vybírány tak, aby pomohly protažení horních a dolních končetin, 
posílení břišních a zádových svalů, zvýšení pohyblivosti kloubů, zlepšení všeobecné 
koordinace nebo srdeční a plicní kapacity. U nás je to TWIST, který pomáhá používat 
svalstvo pánevního pletence, oblasti břicha a bederní oblasti. S KONÍKEM můžete po-
sílit a rozvinout svalstvo a mobilizovat klouby horních končetin, zadní oblasti trupu 
a dolních končetin. BĚŽECKÉ LYŽE by pak měly pomoci rozvinout a udržet si aerobní 
schopnost či podporovat koordinaci a rovnováhu.

Tělocvična pod širým nebem

Cvičení je poměrně snadné, 
a zvládnout se dá bez velké náma-
hy. Pro dokonalé zvládnutí cviků 
nabízí výrobce toto doporučení:

TWIST: Uchopte oběma rukama madla (černá zóna), z přední strany 
si stoupněte oběma nohama na kulatou desku přístroje a otáčejte pán-

ví střídavě do obou stran. Zachovávejte normální držení.

BĚŽECKÉ LYŽE: Vystupte na pří-
stroj, uchopte oběma rukama madla 

(černá zóna) a pohybujte dolními 
končetinami a horními končetinami, 
jako byste chodili. Zachovávejte nor-

mální držení těla na dvou nohách, 
dívejte se kupředu se zvednutou 

bradou.

KONÍK: Posaďte se na 
lavičku, uchopte oběma 

rukama madla (černá zóna), 
táhněte rukojeti ve smě-
ru k sobě a tlačte pedály 

dopředu, až budete mít záda 
v přímé poloze. Pohyb musí 

být rytmický a nesmí být 
nikdy prudký.

P.CH.

Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 
CZ.1.04/3.1.03/C2.00084

Na sklonku minulého školního roku se konal KULATÝ STŮL v budově Městského úřadu Šlapanice na téma Spolupráce orgánů sociál-
ně právní ochrany dětí se školskými subjekty.  Kulatý stůl se uskutečnil první v pořadí a realizaci organizovaly pracovnice sociálního 
odboru, OSPOD, v rámci projektu Sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností Šlapanice. Pozváni byli ředitelé 
a výchovní poradci všech základních škol a gymnázií v obcích správního obvodu Šlapanice, kteří se dostavili v hojném zastoupení. 
V poutavých prezentacích pracovnice sociálního odboru zmínily zákonné normy orgánů sociálně právní ochrany, podaly informace 
o spolupracujících institucích, přiblížily metodu případové konference a především předestřely příklady dobré praxe a poukázaly 
na možnosti úzké vzájemné spolupráce OSPOD (oddělení péče o děti a oddělení sociální prevence) se školami a školskými zařízeními. 
V říjnu 2014 je naplánované druhé setkání u Kulatého stolu, kde se bude OSPOD věnovat tématu Záškoláctví, týraných dětí a úvodu 
do drogové problematiky dětí.

(Projekt „Sociálně-právní ochrana dětí pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/C2.00084 je spolufinancován 
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky)
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Senioři na Šumavě

Klub seniorů absolvoval svůj obvyklý 4denní podzimní zájezd, tentokrát 
na Šumavu. Při cestě na ubytování v Nových Hutích v hotelu Kodrea byla 
zastávka na oběd v Blatné a pak bylo na programu Lipno - areál V koru-
nách stromů. Procházka po krásné plošině 40 m nad zemí, délka přes půl 
kilometru. Nahoru i dolů se jelo lanovkou. Byla to krásná vyhlídka, nor-
málně nevídaná. Večer ještě návštěva soví voliéry v Borových Ladech při 
nočním krmení těchto dravců.

Druhý den návštěva Jezerní slatě s výkladem od strážce Národního par-
ku, který nás provázel i na Bučině. Pak ještě výklad o hraničním pásmu 
s krátkou návštěvou hranice s Německem a dále výklad o lesním hospo-
dářství v Národním parku Šumava. Poté jedna skupina odjela Zeleným 
autobusem na prohlídku Kvildy, druhá část tam šla pěšky přes prameny 
Vltavy. Odtud se společně odjelo na prohlídku nejkrásnějšího šumavského 
rašeliniště, tzv. Chalupské slatě, ve Svinných Ladech. Po večeři byla volná 
zábava s přípravou na Mikulášskou zábavu.

Třetí den odjezd na Modravu a vycházka na Rokytu kolem Vchynicko-
-tetovského plavebního kanálu, který měl minimální průtok kvůli opravě 
břehu. Část účastníků poté odjela na prohlídku Kašperských hor a ostat-
ní se vydali na překrásnou cestu kolem Vydry na Čeňkovu Pilu, odkud 
všichni společně odjeli do Dobré Vody u Hartmanic na prohlídku kostela 
sv. Vintíře, v němž je skleněný oltář, betlém i další výzdoba a skleněná je 
tam i křížová cesta. Opravdu velmi krásné a zvláštní. Večer byl se zpěvem 
a tancem za doprovodu jedné místní folkové kapely. Zábava všechny tak 
zaujala, že nikdo nechtěl končit, ani hudba, a tak o půlnoci to musel uza-
vřít sám předseda.

Cestou domů byla zastávka u zámku Kratochvíle s prohlídkou krásného 
zámeckého parku. Zastávka na oběd byla ve Stráži nad Nežárkou, kde ma-
jitel zámku ukázal výstavu o životě a práci Emy Destinnové i s velmi zají-
mavým výkladem.

Pokud se počasí týče, bylo typicky šumavské, sice občas pršelo, ale senioři 
moc nezmokli.

V letošním roce se budou konat U Volejníků ještě 2 akce seniorů, a sice 11. 
listopadu to bude obvyklé Martinské posezení a 3. prosince Mikulášská 
zábava s nadílkou. Na obě akce srdečně zveme.

Klub seniorů
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Volební program MS ODS Ostopovice 
2014 – 2018

Hospodaření obce
 - budeme intenzivně snižovat zadluženost obce

Rozvoj obce
 - zajistíme kvalitnější a levnější pitnou vodu pro obec
 - dále budeme podporovat třídění odpadu v obci
 - ve spolupráci s Jihomoravským krajem bude řešen průtah obcí, včetně úpravy křižovatky 
    Branky-Boženy Němcové-Krátká
 - budeme důsledně získávat a využívat dotací a fondů ČR a Evropské unie
 - zajistíme opravu obecního vodovodu a kanalizace
 - zajistíme opravu a osvětlení chodníku ze Starého Lískovce do Ostopovic

Samospráva
 - zvýšíme bezpečnost v obci ve spolupráci s Policií ČR (např. instalace bezpečnostních 
    kamer v obci)
 - budeme pokračovat ve zlepšování a zkvalitňování informačního servisu pro občany obce 
    ve všech formách
 - budeme podporovat důsledné dodržování místních vyhlášek (hluk, pálení, bezpečnost)

Doprava
 - dále budeme prosazovat odmítavý postoj k plánované výstavbě jihozápadní tangenty
 - ve spolupráci s KORDIS JmK budeme usilovat o zlepšení dopravní dostupnosti obce 
    k městu Brnu (zvýšení četnosti dopravních spojů)

Životní prostředí
 - ve spolupráci s ŘSD ČR budeme podporovat urychlenou výstavbu protihlukových opatření  
    na dálnici D1

Zdravotní péče
 - budeme podporovat zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro občany obce, pokusíme se 
    obnovit ordinaci lékaře přímo v obci, alespoň jeden den v týdnu

Školství
 - naší prioritou bude pokračovat ve vytváření podmínek ke zvyšování úrovně školství 
    a kvality výuky

Kultura a sport
 - ve spolupráci se sokolskou organizací budeme podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu jak  
    na výkonnostní, tak amatérské úrovni
 - podpoříme aktivní občanské, společenské a zájmové organizace v obci
 - budeme podporovat kulturní aktivity všech generací a skupin obyvatel

inzerce politické strany
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inzerce politické strany



Dovolte mi představit projekt 72 hodin, do kterého se letos 
zapojujeme i my s ostopovickými školáky a pevně doufá-
me, že i dalšími dobrovolníky. 

CO JE 72 HODIN?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdy-
koliv během těchto 72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň jakko-
liv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které 
pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto pro-
jektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané 
práce a mnoho dalších pozitivních účinků. Protože z předchozích 
dvou let již víme, že: BRBLAT NESTAČÍ!
 
CO JE CÍLEM PROJEKTU?
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že 
stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou 
sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupra-
covat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých 
projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit 
hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného 
času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a pod-
nikateli v obcích.

KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT?
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým 
organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrát-
ka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí 
nezištně pomoci druhým nebo svému okolí.
Vymyslete s kamarády projekt, který vás bude bavit, zlepší vaše 
okolí, pomůže lidem kolem vás nebo jen někoho potěší. Na na-
šem webu, či facebooku (www.facebook.com/72hodin.cz) nalez-
nete mnoho informací o tom, jak postupovat, aby se vaše nápady 
proměnily na skutečnost. Dívejte se kolem sebe! Ve vašem okolí 

North by Northwest aneb Učitelé se učí

Na sever severozápadní linkou, North by Northwest. To je ná-
zev klasického filmu z dílny mistra Alfreda Hitchcocka. Název, 
který jsem si bez dovolení dovolil vypůjčit pro své krátké po-
vídání, není v tomto případě úplně přesný. Nejeli jsme totiž 
na sever severozápadní linkou, nýbrž letěli na severozápad 
nízkonákladovými aeroliniemi. Nicméně motiv putování od-
někud někam je zjevný. Letošní hlavní prázdniny totiž nebyly 
pro nás, pedagogy ostopovické ZŠ, úplně standardní. Strávili 
jsme společně dva týdny ve Velké Británii v přímořském měs-
tě Hastings na jižním pobřeží. Vyjeli jsme tam v rámci pro-
jektu EU peníze školám, abychom se zdokonalili v anglickém 
jazyce, poznali trochu život a reálie Anglie a mohli po prázdni-
nách zdokonalovat i žactvo. 
Cestování z Brna do Prahy a let přes kanál mohu myslím z vy-
právění vypustit, vše proběhlo, jak mělo, vlak dojel, letadlo 
se ve vzduchu udrželo. Zajímavé věci se odehrály po opuštění 
letištního prostoru v Gatwicku. Pár perliček by bylo na místě 
zmínit: je dobré poslouchat hlášení ve vlaku, člověk pak ne-
skončí v prázdném vagóně na slepé koleji v jiném městě, než 
kam směřoval, terén, který na mapě vypadá jako placka, může 
být pořádný kopec, chůze s těžkým zavazadlem do kopce je 
namáhavá a únavná, není nutné a skoro ani možné dojít všude 
pěšky, ne každý marihuanou zapáchající britský výrostek vás 
chce okrást, může vám i pomoci. 
Když jsme přestáli útrapy cestování, čekalo nás milé přije-
tí v hostitelských rodinách. Bydleli jsme každý sám a každý 
u úplně jiného typu lidí. Někdo si užíval skvělé jídlo, pozvá-
ní do restaurací a komfort vlastní koupelny (jsem měl prostě 
štěstí, no...), někdo se detailně seznámil s tousty a sendviči, 
někdo jiný se zase seznamoval s pečeným ptactvem pochybné-
ho původu (všude byla kvanta dotěrných racků, nedivil bych 
se, kdyby mezi racky a večeří byla nějaká souvislost). Všichni 
do jednoho jsme ovšem čelili něčemu, co jsme coby dospěláci 
dávno zapomněli. Totiž být poslušný, dbát pokynů, nedělat si, 
co chci a kdy chci, oznamovat, kdy přijdu, prostě veškerou tu 
rutinu, kterou jako děti prožíváme a kterou pak po svých dě-
tech vyžadujeme. Zajímavá zkušenost, takhle po letech. 

Stěžejním programem pro nás ovšem bylo učení. Škola sídlila v ti-
ché části města, ve staré viktoriánské vile se zahradou. Výuka probí-
hala dopoledne i odpoledne. Byli jsme rozděleni podle svých schop-
ností a vědomostí do několika skupin. Naši spolustudenti pocházeli 
z různých končin světa a samotný pobyt s nimi byl velmi obohacu-
jící a inspirující (mě např. inspiroval ke snaze mluvit jako spolu-
žačka ze Španělska, což se neukázalo jako dobrý nápad). Vyučování 
vedl tým zkušených lektorů a pod jejich taktovkou jsme se všichni 
postupně stále více osmělovali ke komunikaci s domorodci (tímto 
zdravím Denise, Ronnieho a Tohotřetíhocosenepředstavil: Guys 
next July we will meet at The Fountain again, hope some Bishop´s 
fingers will be there too).
Dva týdny uběhly jako voda v Temži a my se museli vydat na cestu 
zpět. Bohatší o zážitky, o vědomosti a hlavně o pocit, že jsme tým, 
takový tým, který umí táhnout za jeden provaz. Bylo fajn na dva 
týdny se vrátit do školních lavic v roli žáků, ale teď vzhůru, vstříc 
novému školnímu roku, který právě začal. Tuším, že přinese zase 
jiné zážitky, ale ani ty nebudou zahalené do negativního hávu.

Mgr. Jan Lauer, pedagog školy

Svět kolem nás není úplně vždycky bez-
pečný. Je dobré na to pamatovat a pokusit 
se předcházet možnému ohrožení. Ve spo-
lupráci s kamarády z Modré linky pro vás 
Alík připravil pravidla bezpečného chování 
při pobytu venku. Upozorněte na pravidla 
své rodiče, kamarády i spolužáky, procvičte 
společně modelové situace. Nikdy není na 
škodu být připravený.

Pravidla bezpečného chování pro 
děti při pohybu venku

1. Vyhni se osamělým místům
Pokud chodíš po venku sám, choď po bez-
pečných místech a vyhýbej se opuštěným 
nebo nebezpečným místům.  
2. Nechoď venku sám
Bezpečnější je chodit ve více lidech, s kama-
rádem či kamarády.
3. Dej rodičům vědět, kde jsi
Rodiče by měli vědět o tom, kde se pohybu-
ješ. Pokud plánuješ nějakou změnu, dej jim 
vědět.
4. Pamatuj si čísla 158 a 112
Ve svém mobilním telefonu měj pod číslem 
1 uložené číslo:
158  na policii nebo
112 na tísňové volání 
Měj je uložené tak, abys mohl číslo v přípa-
dě nouze rychle stisknout.

Některé mobily mají „tísňové tlačítko“, většinou na 
boku telefonu. Při jeho stisknutí telefon sám volá na 
zvolené číslo, například rodičům.
S rodiči můžete takový vybrat a vyzkoušet jeho po-
užívání.
5. Nikdy nikam nechoď s nikým cizím
Nechoď nikam s člověkem, kterého neznáš, i kdyby 
žádal pomoc nebo sliboval něco lákavého, ani kdyby 
říkal, že jej rodiče pro tebe poslali.
6. Neber si nic od cizích lidí
7. Udržuj bezpečnou vzdálenost od cizích lidí

MÁŠ STRACH?

Když se bude dít něco, 
s čím si nebudeš vědět rady, 
je tu pro tebe  Modrá linka:

Telefon:   549 241 010
Mobil:   608 902 410
Skype:   modralinka

8. Nauč se říkat NE a utíkej pryč
V případě, že po tobě neznámý člověk cokoliv chce, říkej: „Ne.“ Můžeš říkat třeba 
také: „Nechci, nevezmu si, nepůjdu, nesmím mluvit s cizími lidmi, nesmím si nic 
brát od cizích lidí.“ Nenech se přesvědčit. Může se stát, že někdo řekne: „Já přece 
nejsem cizí, známe se,“ apod. Raději rychle uteč.
9. Křič hodně nahlas
Když se tě někdo pokusí ohrozit, chce tě někam odvést, neboj se okamžitě volat 
o pomoc. Hlasitě křič: „Pomoc!“ nebo: „Cizí člověk!“ Hlavně hodně křič.
Utíkej k někomu, k dalším lidem, k nějakému obchodu, budově.
Volej policii nebo tísňové volání. Stiskni tlačítko telefonu, nevadí, když nebudeš 
moci nic říct, stačí, když budeš křičet.
10. Můžeš se splést, přesto raději křič
Vůbec nic se neděje, když uděláš rozruch zbytečně. Lépe udělat zbytečný rozruch, 
než se bát, že uděláš ostudu, a dostat se tak do ohrožení.
11. Ihned informuj rodiče
V případě, že se stalo cokoliv mimořádného, volej ihned rodičům a oznam jim to.
12. Vyzkoušej si s rodiči
S rodiči si nacvičte různé situace dopředu.

Pro Alík.cz připravila Mgr. B. Horská (redakčně zkráceno)
Zdroj : http://alik.idnes.cz/

Oslovil vás už někdy cizí člověk?

Ano, nový školní rok 2014-2015 začal a my přináší-
me to nejzajímavější, co nám zatím přinesl a co se 
v něm chystá.
Před 1. zářím škola nespí. Uklízí se, opravuje, na-
kupuje a připravuje. Během prázdnin jsme nechali 
školu vymalovat a zvelebili jsme budovu jídelny. 
Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří se na 
těchto činnostech podíleli. Část pedagogů odjela 
na 14 dní do Anglie studovat tamější jazyk a další 
do Slovinska poznávat místní flóru a faunu. A po 
celou dobu jsme soutěžili – vybírali jsme firmy na 
stavební úpravy a nový nábytek. Do konce října tak 
budeme mít díky dotaci Evropské unie a naší obce 
novou střešní učebnu, na zahradě herní prvky a 
v učebnách nové skříně a stoly.
1. září jsme se potkali před školou (na chvíli přesta-
lo pršet a my toho využili). Sešel se rekordní počet 
žáků – do MŠ jich nastupuje 73 (školka je plná), do 
školy pak 84 + 2 studující v zahraničí (kapacita ZŠ 
je 100 žáků). Díky tomu se rozrostl pedagogický 
personál, dohromady se tak stará o děti 19 zaměst-
nanců.
A jaké jsou naše cíle pro letošní školní rok? Přede-
vším je to všestranný rozvoj žáků a jejich připrave-
nost na další vzdělávání a život. Zní to jako běžná 
fráze, ale přesto si za ní stojíme a vše ve škole je 
tomuto přizpůsobeno (od výuky po úklid). Od mi-
nulého roku cíleně zkvalitňujeme výuku anglického 

Už je to tady
jazyka i díky externímu lektorovi a zapojujeme používání cizího jazyka již v MŠ. 
Postupně přecházíme na výuku matematiky dle metody Prof. Milana Hejného 
a posun k lepšímu je vidět již nyní. V dubnu 2014 se žáci 5. ročníku zapojili 
do testování společnosti SCIO, kterého se účastnilo přes 6000 žáků z celé re-
publiky. Výsledek testování: „Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové. 
Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.“ Celá organizace 
se zapojila do ověřování celorepublikového projektu Pohyb a výživa, který pří-
mo podporuje ministerstvo školství. Díky partnerství s pedagogickou fakultou 
v Brně se zaměřujeme na častý a rozmanitý pohyb žáků nejen v hodinách TV, 
ale v průběhu celého dne. Změny se týkají i stravování (jako novinku nabízí-
me pro žáky ZŠ dopolední svačinky). Jsme tak jedna z 33 škol, které připravují 
změny, které do budoucna budou závazné pro všechny školy. Další změnou, 
kterou však již dlouhodobě nastavujeme, je hodnocení žáků – děti se nesmí učit 
pro množství jedniček, ale pro sebe samotné. Naše mateřská škola byla vybrána 
zástupci Mendelovy univerzity v Brně jako místo pro odborné stáže (příklady 
dobré praxe) pro pedagogy z jiných školek z celého kraje (viz další článek). Stali 
jsme se partnerskou školou ZŠ Budišov (kraj Vysočina), na které lektorujeme 
náš systém hodnocení.
Jak je vidět, škola si získává významné partnery, kteří potvrzují naši odbor-
nost, kvalitní vzdělávání, moderní postupy a jsou nám poradci. To je pro nás 
důkazem, že jdeme správným směrem. Pedagogové školy se tak stávají pevným 
týmem, který si stojí za svými rozhodnutími a stále se vzdělává. A to je cesta 
k profesionalitě. Můžeme si to dovolit i díky znovujmenování ředitele školy, 
který garantoval navazující kroky na stávající stav.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří nám držíte palce a celoročně nás pod-
porujete. Vážíme si Vás a jsme tu pro Vás! 

Za zaměstnance školy Petr Juráček

je spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují 
pomoc, a mnoho takových, kteří se chtějí při práci bavit! Už teď 
se na ně moc těšíme!

KDY TO CELÉ PROBĚHNE?
Projekty budou probíhat po celém Česku od čtvrtka 9. října 2014 
od 12:00 do neděle 12. října 2014 do 12:00. Projekty mohou být 
libovolně dlouhé. Může se tedy jednat jen o několikahodinovou 
aktivitu, či o třídenní maratón dobrovolnických prací.

KDO ZA TÍM CELÝM STOJÍ?
V České republice 72 hodin pořádá Česká rada dětí a mláde-
že. Kromě ČRDM se do projektu přidají také partnerské organi-
zace a další desítky dětských a mládežnických organizací, tisíce 
dobrovolníků a mezi nimi také vy! V minulých dvou letech se za-
pojilo téměř 30 000 dobrovolníků!
 
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 
osmi sdruženími dětí a mládeže. Dnes sdružuje téměř stovku 
organizací (mezi nimi většinu celostátních sdružení dětí a mlá-
deže), představujících více než 200 000 individuálních členů. 
Členy ČRDM jsou sdružení velmi malá i ta největší, včetně devíti 
krajských rad mládeže.
ČRDM je dnes jediná a vskutku reprezentativní střešní organi-
zace sdružení dětí a mládeže v České republice. Funkcí ČRDM je 
především servisní činnost členským sdružením, dále pak repre-
zentování organizací navenek směrem k veřejnosti, státní správě 
i zahraničí.
Tímto Vás tedy srdečně zveme ke spoluúčasti na letoš-
ní dvaasedmdesátce, ve které budeme ve dnech 9. a 10. 
října velebit veřejná prostranství obce i areál školy. Tě-
šíme se.

P.T.
Zdroj: www.72hodin.cz

Máme na to (nejen) 72 hodin
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Nevíte si rady s počítačem? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

Koupím byt nebo dům. I zadlužené. Platím hotově. Tel: 608 832 980

V letošním školním roce se naše MŠ, v rámci dalšího vzdělávání peda-
gogů, zapojí do projektu Mendelovy univerzity. Cílem této aktivity je 
realizace odborných stáží v MŠ, při kterých učitelky poznají nejen jiné 
pracoviště, ale i různé formy práce s dětmi. Při konzultacích budou 
navzájem sdílet praktické zkušenosti. 
Projektu se účastní 5 mateřských škol včetně naší. Jeho součástí jsou 
i vzdělávací kurzy, na kterých bude vytvořena metodika.
Věříme, že se kolegyním bude v naší MŠ líbit a pro nás budou tyto 
schůzky inspirativní. 
V novém školním roce máme opět připraveno plno osvědčených i no-
vých akcí. 
 • Těšíme se na divadelní, hudební a ekologické představení.
 • Těšíme se na program v nově opravené hvězdárně. 
 • Těšíme se na rodiče při odpoledních tvořivých dílnách, 
    na podzimní a jarní burzu,…

Prostě se těšíme na další školní rok s dětmi a jejich rodiči. 

učitelky MŠ 
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5. – 9. 9.
3. – 7. 10.
7. – 11. 11.
5. – 9. 12.

30. 12. – 6. 1.
30. 1. – 3. 2.

6. – 10. 3.
3. – 7.4.

7. – 12. 5.
5. – 9. 6.
3. – 7. 7.
7. – 11. 8. "

"
"

""

Termíny přistavení kontejnerů 
ve školním roce 2014 - 2015
– 1,30 Kč za kilo

MŠ HLÁSÍ - Začal nový školní rok


