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Park U Kaple těsně před dokončením

Úprava prostoru návsi a parku U Kaple, která byla hlavní letošní investiční akcí v obci, 
se pomalu chýlí ke svému konci. Stavba bude dokončena a předána ve druhé polovině 
prosince a začne tak naplno sloužit obyvatelům i návštěvníkům naší obce. Kromě 
nové úpravy všech povrchů došlo také k výrazné obměně a omlazení zeleně a doplnění 
prostoru prvky (lavičky, koše, osvětlení či pítko), které zpříjemní pobyt v parku. Už nyní 
prostor budí zaslouženou pozornost obyvatel obce a vyvolává dobré ohlasy. Diskusi 
pochopitelně vyvolaly také zásahy do zeleně, zejména pak kácení převážně jehličnatých 
stromů, na které jsme byli všichni tak nějak zvyklí. 

Při příležitosti dokončení této stavby jsme proto požádali hlavní autory projektu 
proměny prostoru U Kaple o shrnutí jejich pohledu na úpravy parku či uvažování o nich, 
o popis klíčových změn a jejich smyslu.

Ing. arch. Tomáš Rusín, RAW – architektonické řešení:

Hlavním principem projektu je doplnění obce o důstojnou centrální plochu – náměstí či 
náves, vytvářející nabídku k pobytu občanů a k pořádání různých spolkových a obecních 
akcí a tím i k bohatšímu společenskému životu obce. Vše, co z tohoto prostoru vytvoří 
vyhledávané místo pro občany a dá vyniknout přirozenému středu obce, dislokovanému 
tradičně v blízkosti jeho duchovního centra. 

Těžištěm je dlážděná plocha o půdorysu obdélníku umístěná před vstupem do kaple. Plocha 
je traktována jednoduchým systémem příčných pruhů tvořených kombinací dvou barev 
kamenné dlažby. Celý prostor je doplněn pravidelnou výsadbou solitérních stromů, čímž 
vznikne linie malokorunných stromů, která odcloní náměstí od frekventované komunikace. 
Součástí úprav prostoru je i výrazná kultivace stávající zeleně. Došlo k dendrologickému 
přezkumu všech vzrostlých stromů a byla provedena jejich rekonstrukce. Rekultivací a 
doplněním prošly také všechny travnaté plochy. Na plochu náměstí navazují parkové 
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cesty, jejichž povrch tvoří pískový mlat. Cesty se setkávají na malém parkovém náměstí, které je osazeno 
lavičkami a pítkem.

V celém řešeném území došlo k doplnění prostoru kvalitním mobiliářem, osvětlením a dlažbami tak, aby byl 
vytvořen předpoklad pro vznik vyhledávaného, bezpečného a snadno udržovatelného místa pro občany nejen 
Ostopovic. 

Ing. Petr Förchtgott – koncepce zeleně:

Nová výsadba zeleně navazuje svým charakterem na skupinu vzrostlých lip v okolí kaple. Hlásí se tak k historii 
místa, které bývalo venkovskou návsí, ale za použití soudobých prostředků. 
Výsadby stromů mohou být situovány pouze do míst, kam nezasahují ochranná pásma inženýrských sítí 
- kterými je však dané území protkáno hustě. K tomu přistupuje vyšší hladina podzemní vody, což omezuje 
výběr dřevin na druhy snášející takové podmínky. Hlavním nově vysazovaných druhem je červenokvětý 
jírovec, středně vysoký strom s kompaktní korunou, jehož předností je také odolnost vůči klíněnce. Jírovce pak 
doplňuje několik okrasných jabloní, které zpestří parčík nejen svým kvetením na jaře, ale i barevnými plody 
přetrvávajícími dlouho na podzim. Jabloně také symbolizují návaznost na zeleň okolních, převážně ovocných 
zahrad. Pro výsadbu do čtverců vymezených dlažbou v prostoru před kaplí byl vybrán jeden druh okrasných 
slivoní. Tento kříženec mezi třešní a višní vyniká bohatým květenstvím bílé barvy - zato plody, které by mohly 
znečišťovat dlážděné plochy v okolí, téměř nevytváří. Má kompaktní korunu malých rozměrů, hustě větvenou, 
zpočátku vystoupavě trychtýřovitou, později ploše kulovitou.
Rušivě působící objekt vodárny za kaplí bude zahalen pomocí popínavých rostlin na podpůrných konstrukcích. 
Na zastíněné straně poroste podražec velkolistý, naopak na osluněné opletka čínská. Doplňkovou výsadbu, kte-
rá má přispět k ochraně jejich kořenového krčku, tvoří nepravidelně rozmístěné keře zimostrázu vždyzeleného 
(lidově zvaného „krušpánek“). Tytéž keře, spolu s polostálezeleným kultivarem ptačího zobu, se vyskytují v roz-
volněných skupinách i na několika dalších místech. Keře se tak stávají sjednocujícím prvkem úpravy celého pro-
storu a dodávají mu zelenou barvu i během zimního období.

Ing. Adolf Jebavý, Ing. Lukáš Černý, ADOS – dopravní řešení, koordinace projekčních prací:

Vedení Ostopovic se rozhodlo vytvořit svým obyvatelům uprostřed obce příjemný zelený prostor, který jim 
poskytne příležitosti k setkávání, odpočinku i společným aktivitám po celý rok. Původní stará výsadba v podobě 
již přerostlých mohutných jehličnanů vytvářela neprostupnou hradbu, která bohužel znemožňovala jakoukoli 
komplexnější proměnu. Stávající asfaltový povrch navíc zcela neodpovídal kvalitativním standardům pro 
centrální shromažďovací prostor obce.

Při hledání ideálního řešení se spojilo hned několik odborníků – architekt urbanista, zahradní architekt i dopravní 
specialisté z projekční kanceláře – aby vytvořili a posoudili hned několik různých variant možné rekultivace této 
plochy. V rámci studie byl proveden i dendrologický průzkum stávající zeleně tak, aby byl dobře vyhodnocen její 
zdravotní stav a její sadovnická hodnota. V odborné diskusi pak byla vybrána nejvhodnější varianta.

Zvolen byl tak koncept, ve kterém se stávající asfaltová plocha a plocha s jehličnany proměnila v kombinaci 
dlážděného prostranství s parkovými cestami, které obklopují stálezelené keře. Vysazeno zde bylo také hned 
několik nových a zdravých malokorunných stromů, které zajistí odclonění náměstíčka od přilehlé silnice, 
nabídnou příjemný stín a zároveň ponechají prostoru jeho vzdušnost i za několik let. U původních zdravých 
stromů byl proveden odborný prořez jejich koruny, aby se jim ulevilo od suchých, odumírajících anebo nevhodně 
rostlých větví. Krom zeleně dostala plocha i řadu nových prvků, které prostor zpříjemňují a zabydlují. Nový 
parčík je tedy nově osvětlen parkovými „LED“ svítidly, došlo k plné rekultivaci trávníků a přibyly také nové 
lavičky a pítko, které přinese osvěžení odpočívajícím v parných letních dnech. Samozřejmě se nezapomnělo ani 
na zajištění bezpečného parkování vozidel i kol pro návštěvníky úřadu a kaple. Obyvatelé i výletníci si určitě 
brzy všimnou také nové bronzové desky připomínající významné mezníky v historii obce, která je zasazena do 
kamenné dlažby před kaplí.

Výsledkem celé popsané proměny parku U Kaple je vytvoření nového, zcela bezbariérového centrálního setkáva-
cího místa, které dává příležitost k odpočinku všem obyvatelům i návštěvníkům Ostopovic. Již na jaře, až se po 
zimě vše probudí, zazelená se i nový park a jeho půvab se v pravém slova smyslu ukáže v plné kráse.

A co si myslíte o úpravách prostoru U Kaple Vy?
Napište nám do zpravodaje, v příštím čísle uveřejníme výběr z Vašich reakcí.

Jan Symon

Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října proběhly za mírně nadprůměrné účasti voličů volby do obecního 
zastupitelstva. Kandidátka Společně pro Ostopovice obsadila 14 zastupitelských postů, 
kandidátka ODS má v obecním zastupitelstvu jednoho zástupce. Na ustavujícím zasedání 
byl starostou obce zvolen dosavadní starosta Jan Symon, místostarosty Jan Kubíček a 
Ladislav Polcar a dalšími radními Petr Vlach a Boris Canov. Seznam všech nově zvolených 
zastupitelů i informace o ustavujícím zasedání zastupitelstva najdete v tomto čísle 
zpravodaje. Děkujeme všem voličkám a voličům za projevenou důvěru, je pro nás zavazující 
a budeme se snažit ji nezklamat.

Opravy v obci
V průběhu podzimních měsíců probíhala v obci řada drobných oprav místních komunikací 
a chodníků. V době, kdy budete číst toto číslo zpravodaje, by již měly být zcela dokončeny 
nové povrchy části chodníků na ulicích Osvobození (zde vznikl vedle schodů i zcela nový 
sjezd pro kočárky) a spojnice mezi ulicemi Branky a Na Rybníčku. Ve fázi dokončování jsou 
pak opravy povrchů místních komunikací na ulicích Lípová a Vinohradská. Na ulici Osvo-
bození byla vyměněna část vodovodního řadu a dosluhující kanalizace. A konečně v parku 
na ulici Lípová roste nové hnízdo na kontejnery pro separovaný odpad.

Nové vodorovné značení na hlavním silničním tahu
Možná jste si všimli také nových středových čar na krajské silnici procházející naší obcí. 
Silnici více zpřehlednily a někdy se i může zdát, že nepatrně zpomalily projíždějící vozidla. 
Drobnost, řekl by si jeden. Tato „drobnost“ však od zahájení přípravy trvala více než rok 
a vyžádala si mimo jiné i řadu našich urgencí u krajské správy silnic, které se původní 
červencový termín nějak nepodařilo dodržet... Hezká ukázka toho, jak někdy zdánlivě 
jednoduché věci bývají složité.

Všechny spoje IDS budou zajíždět až do zastávky Ostopovice, smyčka
Od 14. 12. 2014 budou nově všechny spoje linek 403 a 404 i ve směru z Brna zajíždět až 
do zastávky Ostopovice, smyčka. Díky tomu bude obsluha této zastávky zajištěna po celý 
den a týden v odpovídajících intervalech a lidé směřující do této části obce už nebudou 
muset vystupovat o zastávku dříve. Dosud totiž průběžné spoje vedené přes Ostopovice do 
Troubska tuto zastávku míjely a bylo nutné vystoupit již na zastávce Ostopovice, rozcestí.

Poplatek za odpady v roce 2015
V právě končícím roce se po zavedení pytlového sběru plastu a papíru zásadně zvýšilo 
množství vytříděného odpadu. Podařilo se odstranit počáteční technické problémy při 
evidenci odpadu a nyní evidujeme při každém svozu kolem 900 kg separovaného odpadu 
(plast a papír). O výši poplatku za komunální odpad bude teprve rozhodovat zastupitelstvo 
obce na svém prosincovém zasedání, nicméně předpokládáme, že zůstane v příštím roce 
stejná jako letos. Novinkou je však započítávání slev za zapojení do pytlového sběru plastu 
a papíru a za domácí kompostování. Pro domácnosti, které během roku 2014 vytřídily 
a odevzdaly alespoň 6 kg plastu a 10 kg papíru na osobu, se tak poplatek na příští rok sníží 
o částku 100 Kč na osobu a o dalších 50 Kč na osobu, pokud domácnost kompostuje. V této 
souvislosti si dovolujeme upozornit všechny poplatníky, že úhrada poplatku za odpad 
bude v příštím roce možná až v termínu od 1. března do konce května 2015. Důvodem 
je skutečnost, že údaje o slevách musí být nejdříve zapracovány do evidence poplatků. 
Informaci o přesné výši poplatku po započtení všech slev, na něž máte nárok, obdržíte do 
Vašich poštovních schránek v průběhu měsíce února. V této souvislosti Vás také žádáme, 
abyste případné reklamace evidovaného množství odpadu, odevzdaného v rámci pytlového 
sběru v roce 2014, uplatnili nejpozději do 9. ledna 2015, kdy se evidence uzavře a údaje z ní 
se začnou převádět do předpisu poplatků. 

Vánoční strom letos v parku na ulici Osvobození
Přestože se kromě výše zmiňovaných drobnějších oprav v obci do finále blíží také úpravy 
parku U Kaple, nebylo bohužel možné umístit sem v letošním roce vánoční strom. Proto 
se letos tradiční zahájení adventního programu s rozsvěcením vánočního stromu odehrálo 
mimořádně v parku na ulici Osvobození. Po vystoupení dětí ze ZŠ Ostopovice se pod 
rozsvíceným stromem nad svařeným vínem a čajem potkaly děti, rodiče, prarodiče, sousedé, 
přátelé a společně se těšili na Vánoce.

Vážené občanky, vážení občané,
přeji Vám krásné prožití Vánoc a mnoho radosti a úspěchů v roce 2015!

Jan Symon

Radnice informuje

Výpis usnesení 
z  5. zasedání 
zastupitelstva 
obce konaného 
dne 18. 9. 2014
Zastupitelstvo obce 
Ostopovice schvaluje 
- za ověřovatele zápisu o průběhu 
5. zasedání zastupitelstva obce 
Borise Canova a Pavla Papajoanu.
- program zasedání zastupitelstva. 
- Rozpočtové opatření č. 4/2014. 
- Rozpočtové opatření č. 5/2014. 
- Rozpočtové opatření č. 6/2014. 
- Smlouvu o poskytnutí 
investičního příspěvku na akci: 
„Dělící stěna v areálu místního 
hřbitova“ ve výši 37.419,- Kč a 
pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce 
Ostopovice bere na vědomí 
- usnesení z jednání rady obce 
ze dne 12. 6. 2014, 19. 6. 2014,  
7. 7. 2014, 25. 7. 2014, 21. 8. 2014  
a 3. 9. 2014.

Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Výsledky voleb 
do obecního 
zastupitelstva 

Občanská 
demokratická strana 
11,41 % 

Zvolení zastupitelé za 
Občanskou demokratickou 
stranu:  
Lukáš Hanák 

Společně pro 
Ostopovice   
88,59 %

Zvolení zastupitelé za 
Společně pro Ostopovice:
Jan Symon, Jan Kubíček, 
Petr Vlach, Ladislav 
Polcar, Boris Canov, 
Pavel Papajoanu, Ondřej 
Tomašovič, David Šmídek, 
Jan Kubíček ml., Luboš 
Dobšík, Petr Šuman, Petr 
Polcar, Petr Martinů, Petr 
Řehořka
 

Celková volební účast:   
49,58 %
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Projev starosty obce Jana Symona při příležitosti 25. 
výročí sametové revoluce 17. 11. 2014

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
sešli jsme se zde, abychom si připomněli a oslavili jednu z klíčových událostí 
naší moderní historie.  Přesně před čtvrtstoletím událostmi na Národní třídě 
začala sametová revoluce, která do naší země po desetiletích totalitního 
útlaku vrátila svobodu a demokracii. 
Mnoho z Vás si jistě vzpomene na společné okamžiky sdílené naděje 
a vzájemného respektu, které jsme tehdy, v euforii konce roku 1989, prožívali. 
Revoluční atmosféra i pocity, které jsme zakoušeli, byly zcela jedinečné 
a nebývale intenzivní. Sen o životě ve svobodné společnosti, který po 
desetiletí snily celé generace československých občanů, se stával skutečností. 
Najednou zmizel všudypřítomný strach a významná část společnosti se 
aktivně a sebevědomě pustila do proměny věcí veřejných. Díky tomu je pro 
nás dnes samozřejmostí, že můžeme svobodně říkat, číst a psát, co chceme. 
Můžeme studovat, co chceme, můžeme cestovat, kam chceme. To není vůbec 
tak samozřejmé, jak by se dnes mohlo zdát.
Listopad 89 však nebyl zadarmo – byl vykoupen stovkami popravených 
a umučených, desetitisíci neprávem vězněných, statisíci perzekuovaných 
a miliony těch, kterým byla upřena základní lidská práva.
Není samozřejmostí, že dnes žijeme ve svobodné a blahobytné společnosti. 
My jsme před čtvrtstoletím měli štěstí. Právě proto však nelze přehlížet, že jen 
kousek od nás, na Ukrajině, se o svobodu a demokracii bojuje právě nyní. 
Je smutné a zarážející, že část naší současné vrcholné politické reprezentace 
v čele se současným prezidentem podporuje mocenské choutky putinovského 
Ruska nebo se veřejně zříká podpory lidských práv pod záminkou zlepšení 
obchodu s komunistickou Čínou. 
Totalita a její duchovní chudoba však zcela nezmizely ani z naší společnosti. 
Stále máme problémy brát se za vlastní pravdu, říkat otevřeně své názory 
nebo se aktivně zasazovat o zlepšování věcí veřejných. Svobodu a demokracii 
je třeba neustále chránit a aktivně budovat. Bez osobního nasazení nás 
všech se budou každodenní záležitosti k lepšímu posouvat jen velmi ztěžka. 
A o úrovni společnosti mnohé vypovídá i způsob, jakým tato společnost 
přistupuje k nejslabším a zranitelným či obětem různých forem diskriminace. 
Na tento rozměr svobody bychom neměli zapomínat právě při dnešní oslavě.
Je jen na nás, jak a kam se bude česká společnost ubírat v následujících letech. 
Je zřejmé, že i demokracie má své nedokonalé stránky, stále je to však pro 
svobodný život jednotlivce i společnosti historicky nejosvědčenější systém. 
Občas od některých lidí slýchám, že jich se veřejné věci či politika netýkají.  
To ale není pravda, protože lhostejnost a pasivita hrají ve prospěch těch, 
kteří možností demokracie spíše zneužívají. To platí dvojnásob v naší zemi, 
která má opakovanou historickou zkušenost se ztrátou svobody za přihlížení 
pasivní většiny.  
Na závěr tedy dovolte, abych nám všem popřál dostatek odhodlání, 
otevřenosti a sebevědomí při péči o naši stále ještě mladou demokracii. 

Jan Symon

Výpis usnesení z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA  OBCE dne 6. 11. 2014

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje 
- za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího 
zasedání zastupitelstva obce Borise Canova a Pavla 
Papajoanu.
- doplněný program ustavujícího zasedání 
zastupitelstva.
- zvolení dvou místostarostů.
- Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Ostopovice konaného dne 6. 11. 2014.
- Návrhovou a volební komisi ve složení: Petr 
Martinů, Magda Jelínková a Lukáš Hanák.
- volbu všech následujících funkcí aklamací 
v případě, že počet kandidátů bude odpovídat 
počtu funkcí. 
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: zřízení kontrolního a finančního výboru.
- Rozpočtové opatření č. 7/2014.
- poskytnutí zápůjčky ve výši 2 980 000,- Kč 
organizaci Mateřská škola a základní škola 
Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace. 
- Smlouvu o zápůjčce mezi Obcí Ostopovice a or-
ganizací Mateřská škola a základní škola Ostopovi-
ce, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,  
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice volí 
- do rady obce Ostopovice Borise Canova a Petra 
Vlacha. 
- starostou obce Jana Symona s počtem 
15 platných hlasů.
- 1. místostarostou obce Jana Kubíčka s počtem 
8 platných hlasů.
- 2. místostarostou obce Ladislava Polcara 
s počtem 8 platných hlasů.
- další členy rady obce: Borise Canova s počtem 
15 platných hlasů a Petra Vlacha s počtem 15 
platných hlasů.
- do funkce předsedy kontrolního výboru Pavla 
Papajoanu.
- členy kontrolního výboru Luboše Dobšíka 
a Davida Šmídka.
- do funkce předsedy finančního výboru Lukáše 
Hanáka.
- členy finančního výboru Borise Canova a Petra 
Vlacha. 

Zastupitelstvo obce Ostopovice zřizuje 
- finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné.

Zastupitelstvo obce Ostopovice určuje 
- že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na 
vědomí 
- zprávu okrskové volební komise o volbách do 
zastupitelstva obce Ostopovice pro volební období 
2014 - 2018.
- složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 
2 zákona o obcích.

Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Betlém
Z historie betléma v naší kapličce, kterou vyhledali a zapsali manželé Černí. S jejich souhlasem text opět po létech zveřejňujeme. 
V roce 1996 byl v naší kapličce na vánoční svátky poprvé postaven betlém z ručně vyřezávaných figurek. Zároveň s tím však vyvstaly 
otázky: Kde se betlém vzal? Kdo jej vyřezával? Byl zde již někdy postaven? Navštívili jsme pamětníky, ptali se zvláště starších věřících, 
ale pravdy jsme se nedopátrali. Až při vánočním nedělním odpoledni, kdy se na betlém
mohli všichni přijít podívat, si paní Otýlie Polcarová vzpomněla, že betlém kapli daroval někdo z rodiny Pazourků. Z pozdějšího 
setkání s paní Růženou Pazourkovou vyplynulo, že sestra jejího manžela, paní Cecilie Čížková, v roce 1947 odešla s manželem do 
pohraniční vesničky Hroznětín u Karlových Varů, kde v domku po německých obyvatelích objevili na půdě betlém. Nebyl poškozený 
a přáli si, aby patřil kapli v Ostopovicích. Byl přivezen, nějaký rok či dva postaven a pak byl celou dobu uložen na půdě v kapli.
Tolik tedy z historie. I my se nyní můžeme obdivovat práci dovedných rukou našich předků, ať byli jakékoliv národnosti, a také se radovat 
z jejich lásky k narozenému Spasiteli. Prohlédnout si tento historický skvost můžete na svátek svatého Štěpána, tj. 26. prosince 2014 
od 15.00 do 18.00 hodin.

M.K.

Háječek zazpíval a zatančil pro ostopovické jubilanty.
Ve čtvrtek 23. října proběhlo tradiční setkání jubilantů v sále 
restaurace U Volejníků. Seniorům k dosažení významného 
životního jubilea popřáli zástupci obce a poprvé také 
vystoupily s krátkým programem a v nových pestrobarevných 
krojích děti z folklorního souboru Háječek. Vystoupení mělo 
u oslavenců velký ohlas, a proto věříme, že se stane nedílnou 
součástí setkání jubilantů i v následujících letech.

Tříkrálová sbírka v roce 2015

Každý z nás může udělat dobrý skutek. Tříkrálová sbírka je jednou z možností, kterou lze podpořit dlouhodobý celostátní 
charitativní projekt  Charity v České republice. Koná se vždy první dva týdny v lednu (1. - 14. ledna), kdy dobrovolní koledníci 
v kostýmech tří králů navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili radostnou novi-
nu o narození Krista. Žehnání koledníkům bude v katedrále na Petrově v pátek 2. 1. 2015 od 15.00 hodin. 
Zahájení sbírky v naší vesnici proběhne 10. ledna v 9.30 hodin.

M.K.

Háječek zatančil jubilantům
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Povídání o víně - část 3.
V prvních dvou částech našeho povídání o víně jsem se věnoval faktickým údajům o jakostním třídění vín a o nejběžnějších 
odrůdách révy vinné pěstovaných v České republice. Vánoce jsou ale přede dveřmi, a tak je vhodné říct si dnes něco o snoubení 
pokrmů a vína a doporučit, jaké víno se nejlépe hodí pro štědrovečerní tabuli.

SNOUBENÍ POKRMŮ A VÍNA
Snoubení pokrmů a nápojů je v dnešní době již gastronomický rituál a bezmála vědní obor. A o víně to platí dvojnásob. 
Smyslem takového snoubení je to, aby byl pokrm s vínem opravdu v souladu a vytvořil vyvážený dojem, chutě obou se umocnily 
a navzájem respektovaly chuťovou a aromatickou intenzitu. Obecně rozlišujeme dva základní principy snoubení:
Harmonie: je založena na podobnosti chutí a vůní, které se navzájem podporují. K výrazným pokrmům se tak hodí výrazná 
vína, k neutrálním pokrmům spíš svěží, lehká vína, k sladkým pokrmům volíme vždy nejraději sladká vína apod.
Kontrast: je naopak založen na tom, že se některé chutě a vůně mohou navzájem doplňovat a vytvoří tak vyvážený 
a komplexní celek. Typicky např. slaný a hořký sýr se zelenou plísní ideálně doplňuje sladké víno, např. ledové či slámové nebo 
výběr z cibéb, tučný pokrm je podobně vhodné vyvážit hutným červeným vínem s výraznou tříslovinou, protože tyto chuti se 
navzájem zjemní.

 JAKÉ VÍNO JE OPTIMÁLNÍ PRO ŠTĚDROVEČERNÍ TABULI?
Štědrý večer je jedním z nejkrásnějších dní v roce. Většina z nás ho tráví s rodinou a snaží se, aby byl klidný a harmonický. 
A taková by měla být i štědrovečerní večeře. Proto je vhodné věnovat trochu času před Vánocemi výběru vína ke štědrovečerní 
tabuli. Kvalitní a správně volené a servírované víno určitě může přispět k příjemné atmosféře tohoto slavnostního dne. 

Výstava ZO Ostopovice ČSCH

Ve dnech 20. a 21. září t. r. byla uspořádána na ulici U Dráhy 
výstava drobného zvířectva, letos u příležitosti výročí 50 let od 
znovuzaložení naší organizace v obci. Výstava byla soutěžní mezi 
družebními organizacemi Ivančice, Ořechov,  Ostopovice, Ra-
dostice a Říčany. Vystaveno bylo 216 ks králíků, 345 ks holubů, 
150 ks drůbeže, 136 ks exotů a také asi 30 ks různých drobných 
hlodavců a jiných tvorů. Navíc pro zpestření byla k vidění také 
ukázka vajec od kanárů, exotů holubů, drůbeže a také pštrosí 
vejce. Zvířata dodalo 78 vystavovatelů z okolních 22 obcí. Ne-
malým lákadlem byla pro mládež bohatá tombola, pro ostatní 
dobrá cigára a také obvyklý burčák. I přes nejisté počasí na vý-
stavu přišlo 517 platících návštěvníků, mládež do 15 let tradičně 
měla vstup zdarma, což v souhrnu bylo asi 1000 návštěvníků. 
Výstava se tedy vydařila.
Ještě malá prosba, pokud by měl někdo fotografie nebo nějaké 
poznámky o dřívější činnosti spolku chovatelů, uvítali bychom 
zapůjčení.

J.T.

Jaké víno bychom tedy mohli servírovat ke štědrovečerním pokrmům: 

Přípitek: slavnostní večeře by určitě měla začínat přípitkem. Pro ten je samo-
zřejmě nejvhodnější kvalitní bílé šumivé víno (volíme raději suché – brut), lehké 
Prosecco nebo pro znalce pravé Champagne. Dojem samozřejmě umocní vhodná 
vysoká sklenice na perlivé víno. Ale pozor, k Vánocům se nehodí střílení zátek, 
takže šumivé víno spíš podchlaďte a otevírejte ho opatrně. Kdo není příznivec bub-
linek, může šumivé víno nahradit dobře vychlazeným bílým suchým vínem, lépe 
lehčím a mladým. 

Rybí polévka: mezi nejoblíbenější první chody patří tradiční rybí polévka. Tu 
může vhodně doprovodit víno zvolené k přípitku. Každopádně bychom se měli 
držet bílého suchého lehčího vína, zvolte například mladší Sauvignon, Aurelius, 
Rulandské bílé či Veltlínské zelené. 

Kapr s bramborovým salátem: kapr je stále nejběžnějším hlavním chodem 
u nás. Pro rybu se opět hodí nejvíce bílé víno. Jaké víno zvolit však záleží na úpravě 
kapra (či ryby obecně). Čím má ryba výraznější chuťovou úpravu, tím výraznější by 
mělo být i víno. Proto ke smaženému kaprovi s bramborovým salátem nebo úpravě 
kapra s česnekem, slaninou a jinými výraznými doplňky volíme starší bílá vína 
přívlastková, např. pozdní sběr či výběr z hroznů (ideálně odrůd Rulandské šedé, 
Ryzlink rýnský, Chardonnay, Ryzlink vlašský apod.). Zbytkový cukr není určitě na 
škodu a např. smaženého kapra si o to více vychutnáte.   

Smažený řízek nebo krůta: alternativou k rybě často bývá smažený vepřový 
řízek či krůta, se kterými se opět snoubí nejlépe výraznější bílá vína s pikantní 
kyselinkou a mírně zvýšeným zbytkovým cukrem. Nic určitě nepokazíte např. Tra-
mínem červeným nebo Muškátem moravským.

Dezert: pokud si po večeři pochutnáte na dezertu nebo alespoň vánočním cuk-
roví, volte k němu určitě sladká vína. Kdy jindy si už taky dopřát kvalitní a dražší 
víno typu ledové nebo slámové, případně výběr z cibéb. Vychutnejte si jeho zralost, 
nazlátlou barvu a vysokou hustotu, která způsobuje po zakroužení pomalé stékaní 
po sklenici a tvorbu tzv. slz.

Jednohubky a sýry: pokud si v průběhu večera ještě dopřejete nějaké slané 
dobroty, ať už jednohubky nebo sýry, budete k ideálnímu snoubení potřebovat spíš 
víno osvěžující a suché. Lze doporučit víno mladší s pikantní kyselinkou, např. 
Veltlínské zelené, Sylvánské zelené, Neuburské nebo Ryzlink rýnský.        

Už Alexander Dumas říkal,  
že víno je duchovní část 

gastronomie. Vhodně zvolené 
a správně servírované víno 

může určitě přispět ke krásné-
mu gastronomickému zážitku 
a umocnit pohodu a sváteč-
ního ducha Štědrého večera. 
Přeji vám úspěšné snoube-
ní vína a štědrovečerních 

pokrmů a co nejpříjemnější 
vánoční svátky.

Petr Havliš 

Výstava o změnách klimatu

Po zastávkách v Otevřené zahradě Nadace Partnerství a na 
Krajském úřadu JMK bude v naší škole od 3. do 18. února k vidění 
zajímavá a poučná výstava o dopadech změn klimatu na život lidí 
v různých částech světa. Dvanáct panelů výstavy „Zažíváme změnu 
klimatu“ představuje příběhy dvanácti konkrétních lidí, kterým 
klimatické změny bezprostředně ovlivňují každodenní život. 
Dočtete se například o lovci z Grónska, jemuž nezamrzající moře 
ztěžuje obživu, uvidíte, jak domorodým obyvatelům v Amazonii 
komplikuje život nepředvídatelné sucho nebo jak muž v Bangladéši 
musel 7x posouvat svůj dům dál od moře v souvislosti se stoupající 
hladinou a většími bouřemi.

A nenechte se mýlit - změna klimatu neovlivňuje pouze lidi žijící 
daleko od nás. Týká se i přímo Česka! Jeden z dvanácti příběhů 
vypráví osud 75leté ženy z moravského Jeseníku nad Odrou, kterou 
blesková povodeň málem připravila o život. Žádnou podobnou 
katastrofu přitom nikdo z okolí nepamatuje...

J.S.

Údržba obce a odpady

Pytlový svoz
Během pytlového svozu 1x za 14 dnů je z obce svezeno v průměru 900 kg vytříděného odpadu (400 kg plastů, 500 kg papíru). Svoz 
probíhá v průběhu dopoledne od 8:00. Jestliže nestihnete dát pytle s vytříděným odpadem před dům v den svozu, můžete je odevzdat 
ve sběrném dvoře v otevíracích hodinách. Na stránkách obce se po každém svozu můžete podívat do evidence pytlového sběru. Jestli 
Vám odevzdaná kila odpadů nebudou souhlasit, případnou reklamaci uplatněte do 9. 1. 2015. Po tomto dni se evidence letošního roku 
uzavře a data budou převáděna do předpisu poplatků. V roce 2015 bude svoz pytlů pokračovat každé úterý v lichém týdnu beze změny. 
Etikety vytisknuté v letošním roce platí i na rok 2015. Termíny budou opět vyvěšeny na stránkách obce a v obecních vývěskách.  
  
Třídění odpadu a odvoz separovaného odpadu
Po obci rozmístěné kontejnery na separovaný papír a plast jsou vyváženy v sudé týdny (úterý a středa), sklo se vyváží jednou za měsíc. 
Jestliže jsou kontejnery plné, je občanům k dispozici pytlový svoz, kdy stačí dát pytel s plasty nebo papírem v den svozu před dům, 
a také sběrný dvůr s pravidelnou otevírací dobou prosinec – březen, středa 13:00 - 17:00 a každá sudá sobota 8:00 – 11:00. Mimo 
otevírací dobu lze větší množství odpadu přivézt po domluvě s obsluhou. Jestliže jsou kontejnery plné, snažíme se v co nejkratší době 
nadbytečný odpad odvézt a jejich okolí uklidit. Bohužel i plné kontejnery mohou být podle některých ještě ,,plnější“, a tak se pytle 
s odpadem válí různě okolo sběrných míst, popřípadě kolem obce. Pokud budou kontejnery přeplněné, můžete využít další možnosti 
k vyhození odpadu výše uvedenými způsoby.

Úklid okolí obce, výsadba
V průběhu měsíce října jsme se s žáky ZŠ a pedagogickým sborem zapojili do projektu 72 hodin, v rámci kterého mohl každý přispět 
svými možnostmi a uklidit část místa, kde žije. S traktorem a čisticím vozem jsme chlapcům a děvčatům ukázali vysávání listí 
a zametání silnice a potom jsme traktorem odvezli několik pytlů odpadků z lesa. Mimo pytle jsme v lese našli několik rolí linolea, 
koberec, polovinu lednice a 3 pneumatiky. Tohle vše kolem lesní stezky na Přední hoře. 
Pravidelně objíždíme kontejnery na komunální odpad v chatové oblasti. Při těchto objížďkách kontrolujeme, zda se v okolí obce 
nehromadí černé skládky, a pokud se někde objeví odpad mimo sběrná místa, ihned jej odvezeme. 
Směrem k Šelši a na ,,Bosonce“ budou na jaře postupně dosázeny stromy k obnově alejí kolem cest. Nyní jsou vysázeny některé druhy 
třešní, hrušky, jabloně a vysázeny budou další odrůdy ovocných stromů. 
Přes zimu budou na cestičkách podél železniční tratě a u polních a lesních cest odstraněny náletové keře, aby byly cesty průchodnější. 
Jedná se hlavně o cestu za tratí od garáží ke sběrnému dvoru, potom o cestu podél tratě do Starého Lískovce a lesní cesty na Přední 
hoře.  

1. most na staré dálnici a psí hřiště
V okolí prvního mostu na staré dálnici byly odstraněny náletové keře, přes zimu musíme vykácet některé napadené stromy a místo 
nich na jaře vysadit nové. Celé prostředí se bude dál udržovat, abychom mohli kolem mostu trávit co nejvíce volného času v krásné 
a čisté přírodě. Jedním z nápadů, jak celé místo obohatit, je psí hřiště s překážkami, prolézačkami a cvičícími prvky pro naše čtyřnohé 
miláčky. Toto hřiště by mohlo být rozprostřené v celém okolí 1. mostu.  Abychom pejskům připravili pěknou zábavu a místo, kde 
s nimi mohou i jejich páníčci trávit volný čas, navrhujte a přispívejte vlastní fantazií, jaké překážky byste na psím hřišti chtěli. Tyto 
návrhy můžete sdělit pracovníkům údržby ve sběrném dvoře, nejlépe zaslat na e-mail: sbernydvur@ostopovice.cz.  

Zimní údržba
Po obci jsou rozmístěny bedny se zimním posypem. Jako posyp používáme jemnou kamennou drť, někdy smíchanou s pískem. 
V nejnutnějších případech technickou sůl. Jakmile se objeví sněžení nebo námraza, je připraven sypač a 2 shrnovací radlice na 
sníh. Hlavní silnice vedoucí přes Ostopovice patří Jihomoravskému kraji. Její údržbu zajišťuje SUS JMK. Ve správě údržby jsou 
obecní komunikace. K údržbě chodníků máme k dispozici zametací stroj s předním kartáčem, posyp a hrabla. Zimní údržba probíhá 
v souladu s Plánem zimní údržby 2014/2015, který je k dispozici na OÚ.  

J.Š.
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Lesní Párty pomáhá zušlechťovat okolí obce

Nezávislý festival hudby a divadel s názvem Lesní Párty obsadil o prázdninách 
prostor přírodního amfiteátru v Šelši poblíž Ostopovic. Tuto multižánrovou 
akci pořádáme jako skupinka dobrovolníků již několik let a naším cílem není 
vydělávat, ale zprostředkovat kulturu všem bez nutnosti platit vstupné, přesto 
ale na úrovni a s veškerým servisem. Letos jsme k vystoupení DJs a živých kapel 
přidali i dvě amatérská divadla, kavárnu, stánky s občerstvením a rukodělnou 
výrobou. 
S plným vědomím toho, že akci pořádáme v přírodě a nikoli v hale či kulturním 
domě, přistupujeme k organizaci co nejvíce profesionálně a snažíme se 
nezanedbat ani malé detaily - ať už se jedná o pořadatelskou a zdravotní službu, 
parkování mimo zelené plochy nebo následný dokonalý úklid po skončení akce. Je 
nám jasné, že především chataři z přilehlé zahrádkářské kolonie mohou festival 
vnímat jako rušivý prvek, a proto jsme rádi přistoupili na dohodu s vedením obce, 
že na oplátku pomůžeme zkulturnit zanedbané kouty v okolí Ostopovic.
V roce 2013 jsme vyčistili přímo areál přírodního divadla Šelše a po Lesní Párty 
se vrhli na vykácení náletových dřevin a úpravu pozemku podél cesty mezi 
Hitlerákem a vodojemem. V letošním roce jsme dostali za úkol zušlechtit okolí 
tzv. 1.  Hitlerova mostu za garážemi. Byl to dvoudenní koncert pro motorovou 
pilu, tři křovinořezy, čtvery hrábě a jedny vidle. Nebudeme zastírat, že nás tato 
práce bavila a máme dobrý pocit, že pouze nevyužíváme okolí obce pro vlastní 
potěšení, ale snažíme se, aby z Lesní Párty měli užitek i ostatní a po celý rok. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem obyvatelům Ostopovic za vstřícnost, 
trpělivost a toleranci, vedení obce za možnost pořádat festival a také všem našim 
návštěvníkům, kteří si stejně jako my váží lesa a přírody.

Děkujeme. 
Za pořadatele Lesní Párty Zdeněk Surý

V pondělí 17. listopadu t. r. bylo připo-
menuto 25. výročí sametové revoluce a 
skončení totalitního režimu lampionovým 
průvodem od  sokolovny k pomníku pad-
lým. I přes jistou nepřízeň počasí sešlo 
se  u sokolovny asi  20 lampionů v rukou  
dětí, s širším doprovodem jejich blízkých. 
V pohodě se prošlo obcí a u pomníku pan 
starosta Jan Symon pronesl krátký projev 
s připomenutím historické události a poté 
žáci  naší školy měli malé recitační vy-
stoupení a zazpívali ještě píseň Jaroslava 
Hutky  „Krásný je den“, na harmoniku je 
doprovodil pan řídící Petr Juráček. Na zá-
věr zazněla z reproduktoru státní  hymna. 
Místní seniorky připravily pro účastníky  
teplý čaj a svařák. Celá akce proběhla  v po-
hodě a bez problémů.

J.T.

17. listopad 2014 
– čtvrtstoletí svobody

Také v Ostopovicích jsme si připomněli už 
25. výročí pádu komunistického režimu 
a návratu svobody a demokracie do naší 
země. Na vzpomínkovém setkání, spoje-
ném s lampionovým průvodem, promluvil 
starosta obce a vystoupily s připraveným 
pásmem děti ze 4. a 5. třídy naší základní 
školy. Po české hymně jsme pak s teplým 
čajem nebo svařeným vínem mohli sledo-
vat videoprojekci historických záběrů i pís-
ní, které připomínaly přelomový rok 1989, 
nebo jen tak debatovat, jak se za to posled-
ní čtvrtstoletí proměnila naše obec i celé 
Česko. Velký dík patří všem, kteří se zajiš-
těním této akce i přes nepříznivé počasí, 
zimu a déšť s velkým nasazením pomáhali.

Nový duchovní správce naší farnosti Otec František Koutný

Můžete se nám stručně představit?
Jmenuji se František Koutný. Narodil jsem se v roce 1950, tedy jsem už pracující důchodce. Pocházím z malé vesnice Mysletice 
u Telče. Vesnice má nyní kolem 200 obyvatel. 

Z jaké rodiny a prostředí pocházíte?
Vyrůstal jsem s rodiči a třemi staršími sourozenci v atmosféře víry, která byla prožívána nikterak okázale, ale důsledně v prostředí, 
kde postupně mnozí z vesnice se začali odcizovat životu církve. 

Kdo a jak ovlivnil Vaše rozhodování pro duchovní povolání? 
Oporou mi bylo také setkání s mnohými kněžími, kteří u nás působili, nebo se kterými jsem měl možnost se setkat. Především to byla 
jejich radost z víry a vzdělanost, ze které jsem poznával opodstatněnost víry a její odpověď na život jako hodnotu, která rozhodně  
nepopírá „vědecký světový názor“, jak tehdy tvrdila oficiální protináboženská propaganda. 

Další životní cesta?
Po maturitě v roce 1968 jsem začal teologická studia v Olomouci. V roce 1973 jsem byl v Brně vysvěcen na kněze. Moje první působiště 
bylo Blansko, pouze 3 měsíce, neboť pak jsem byl povolán k dvouletému výkonu základní vojenské služby v Karlových Varech. Po 
návratu následovala další působiště: tři roky v Hodoníně, jeden rok v Jihlavě, pět let v Brně u Minoritů a pak tři roky v Doubravici 
nad Svitavou.
Poté jsem byl povolán do služby v církvi mimo území brněnské diecéze, a to do Litoměřic do kněžského semináře pro celou českou 
část tehdejšího Československa. Tři roky jsem vykonával funkci vicerektora pod vedením rektora Vojtěcha Cikrleho. Tam jsme prožili 
revoluční závěr roku 1989. Když se na jaře 1990 Vojtěch Cikrle stal brněnským biskupem, řídil jsem seminář do konce školního 
roku a připravoval jeho přesun do Prahy a Olomouce. V Litoměřicích pak byl zřízen přípravný ročník pro kandidáty kněžství. Byl 
jsem pověřen funkcí ředitele. Tuto funkci jsem vykonával dvanáct let, do roku 2002, kdy mne brněnský biskup jmenoval do funkce 
vicerektora české koleje Nepomucenum v Římě. Zde jsem strávil devět let. Před třemi roky mě pan biskup povolává zpět do služby 
v diecézi, do Brna, ke kostelu sv. Maří Magdaleny, který se podařilo na závěr mé služby obnovit. Tyto tři roky už tedy znamenaly návrat 
do pastorace, i když takové specifické, omezené na určité oblasti. Nové působiště je místem se všemi situacemi života a formami 
pastorace, na které si musím znovu zvykat. Doufám, že s pomocí Boží a v atmosféře dialogu poslání naplním. Přijímám tuto službu 
v duchu slibu poslušnosti, který jsem dal při kněžském svěcení, a s jistotou, že to je místo, kde mám nabídnout Bohu svou službu. 

Část Vašeho kněžského života byla naplněna výchovou kněží, nyní jdete do pastorace. Jak přijímáte tuto změnu?
Změna v mém životě přichází v předvánočním čase, a to je advent. Koresponduje to s novým začátkem. Pro křesťana to znamená výzvu 
k otevření se Kristu, který tluče na dveře lidských srdcí, aby ho lidé mohli přijmout jako největší dar života, aby v jeho duchu pomáhali 
přetvářet svět často roztříštěný osobními zájmy a neláskou. 

Rozhovor vyjde ve vánočním čísle zpravodaje. Jaké jsou Vánoce v životě kněze?
Kněz zde má nezastupitelnou roli službou smíření, které vede k pokoji. Vždyť Vánoce jsou darem pokoje všem, kteří mají poctivě 
dobrou vůli. Každý máme zodpovědnost za to, zda přinášíme do svého okolí světlo, nebo zatemnění. 

Co byste popřál čtenářům zpravodaje do roku 2015?
Přeji čtenářům zpravodaje radost z každého okamžiku, který skrze ně přinesl do společnosti více světla.

Otci Františkovi děkujeme za vstřícné a laskavé odpovědi a přejeme mu hodně zdraví, trpělivosti, radosti a Božího požehnání na 
novém působišti.

M.K.

Kříž

Drobné sakrální památky jsou snad v každé obci v okolí. Často už hodně 
pamatují a zub času na nich zanechává devastující stopu. Není tomu 
jinak ani u našich křížů v  Ostopovicích. Žalostný stav kříže nad dolinou 
k Troubsku volal po opravě i úpravě okolí. Od roku 2008 je to již čtvrtý 
restaurovaný kříž. Počasí umožnilo mistru kameníkovi provést všechny 
potřebné odborné práce a památka je opět předána zpět k ozdobě naší 
krajiny i k duchovnímu zastavení či poučení kolemjdoucích.

Popis opravy:
„Z povrchu kříže byly odstraněny nánosy prachu a lišejníky. U paty 
kříže byla odstraněna vrstva zeminy. Celý kříž jsem impregnoval 
přípravkem na hubení lišejníků. Dále bylo nutno vyčistit a nově vyplnit 
veškeré spáry, poškození a trhlinky v terasovém povrchu kříže. Celý 
povrch kříže byl přebroušen. Mramorová deska byla demontována, 
očištěna, jemně přebroušena a osazena zpět. Litinová soška byla od 
koroze očištěna tryskáním, potom opatřena zinkovým, stříbrným 
a bezbarvým lakem a osazena na kříž. Nápis na kříži a letopočet na 
podstavci bylo nutno vyčistit a vybarvit. Celý kříž je impregnován 
proti vodě. Věřím, že při mírné údržbě okolí kříže bude tato památka 
dělat obci Ostopovice čest po mnoho let. Jaroslav Vítek, Olomouc.“

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem, ať finančním příspěvkem 
nebo fyzickou prací, o opravu zasloužili.

Závěrem mohu dodat, že křížek nad dolinou k Troubsku bude vítat 
každého, kdo do naší obce přichází nebo přijíždí.

M.K.
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Cíl
Vylezení a lyžařský sjezd sedmé nejvyšší hory světa Dhaulágirí (8167 m n. m.)

Příprava
Příprava na expedici těchto rozměrů trvá prakticky celý rok. Trénink probíhá většinou 5x týdně 3-4 hodiny, dohromady 
vám to tedy dá asi 18 tréninkových hodin týdně. A nejkvalitnější příprava se odehrává samozřejmě v samotných horách. 
V zimě a na jaře roku 2014 jsem strávil na skialpech přes 75 dní, navštívil 48 různých vrcholů a nastoupal převýšení 
106 000 výškových metrů. Ale zdaleka tu nejde pouze o přípravu fyzickou. Je nutné se také starat o finanční a organizač-
ní stránku expedice, tedy komunikovat s nepálskou agenturou, shromažďovat materiál a výbavu expedice a v neposlední 
řadě shánět sponzory a jednat s nimi o podmínkách.

Tým
Každá horolezecká expedice, má-li být úspěšná, musí mít určitou pevně danou hierarchii a strategii. Každý člen týmu 
má svůj úkol zapadající do expediční strategie, ví, proč ho dělá zrovna on, a má všechny předpoklady svůj úkol splnit. 
Na dění v týmu dohlíží a koriguje ho tzv. vedoucí expedice, který často sám nemá vrcholové ambice. Jeho úkoly 
jsou především v základním táboře, kde působí jako hlavní komunikační uzel: přebírá z Evropy informace o počasí, 
komunikuje s horolezci ve výškových táborech, odesílá aktualizace o postupu expedice a rozděluje úkoly. Náš tým byl 
složen celkem z 9 horolezců, lékaře, nepálského kuchaře v základním táboře a dvou jeho pomocníků. Z devíti horolezců 
byli tři lyžaři, včetně mě. Šlo o slovenskou expedici a já byl jediným Čechem ve výpravě.

Výzbroj a výstroj
Horolezecká výzbroj se skládá z klasických částí: lyže, lyžáky, mačky, cepín, přilba, lezecký úvaz atd. Specialitou 
himálajské expedice jsou pak fixní lana, kterých jsme měli 2,5 kilometru. Mimo horolezeckou výstroj je potřeba také 
dobrý výběr oblečení. Horolezec se totiž během expedice pohybuje ve velmi rozličných podmínkách, od subtropických 
vlhkých pralesů až po vrcholové oblasti klimaticky připomínající polární pustiny. A člověk nesmí zapomenout na detaily: 
opomenutí omotávky kolem rukojeti a hlavy cepínu izolační páskou může znamenat omrzliny prstů na rukou, krém 
s nízkým UV faktorem zapříčiní těžké popáleniny kůže, špatné brýle sněžnou slepotu a nevhodné ponožky omrzliny 
nohou. A nespolehlivý vařič pak může mít fatální následky.
Sečteme-li veškerý materiál expedice, přepravuje se letecky z Evropy zhruba 860 kilogramů. V nepálském hlavním městě 
Káthmándú se poté nakoupí zásoby jídla a plynu do vařičů na dva měsíce a celková hmotnost materiálu, který musí být 

Skialpinistická expedice Dhaulágirí 2014
Jiří Švihálek

dopraven do základního tábora, stoupá na nějakých 1800 kg. Tento transport zajišťuje nejdříve nákladní automobil, 
poté karavana mul a poslední den pochodu samotní horští nosiči.

Taktika
Zvolili jsme expediční styl postupu k vrcholu. To znamená vybudování několika postupových táborů a zajištění některých 
zrádných míst pomocí fixních lan. To předpokládá mnohonásobné vynášky materiálu. Členové expedice tedy ,,pendlují“ 
mezi jednotlivými postupovými tábory a vynáší výš a výš potřebný materiál a zásoby. Během této práce se zároveň 
aklimatizují na vyšší a vyšší nadmořskou výšku. Tábory byly rozmístěny v těchto výškách: základní tábor - 4700 m, tábor 
1 - 5800 m, tábor 2 - 6600 m, tábor 3 - 7400 m (toho už nebylo dosaženo).

Události
Expedice šla do základního tábora z důvodu co nejlepší aklimatizace delší a pozvolnější cestou. Přístup pod Dhaulágirí 
tedy trval 7 dní pochodu. Trasa vedla většinou hlubokým údolím s vlhkými pralesy, kde dodnes žijí tygři. Každý den 
se nám na nohy nachytaly desítky pijavic, které způsobovaly krvácivé rány. Po příchodu do základního tábora začalo 
postupné budování výškových táborů. Nejdříve bylo potřeba najít nejvýhodnější cestu přes ledovec, který byl velmi 
rozbitý a členitý. Trasa vedla nepříjemným skalnatým svahem a dále přes množství ledovcových trhlin. Na mnoha 
místech jsme tedy trasu zajistili lany. Na rozlehlém severovýchodním sedle jsme postavili tábor 1. Kompletně vybavený 
a zásobený byl 6. 10. Druhý tábor jsme vybudovali 9. 10. už na strmé severovýchodní hraně Dhaulágirí, na plošince 
v 6600 m. V něm dokázali 4 horolezci včetně mě strávit noc a prožít kouzelné ráno, kdy téměř veškerá okolní krajina 
byla už hluboko pod námi. Rozhledy sahaly od hlubokých tropických údolí pod námi až po polopouštní náhorní planiny 
Mustangu a Tibetu daleko na horizontu. Přímo naproti nám se tyčila další osmitisícovka, Annapurna, se svou majestátní 
severní stěnou.
Po našem sestupu dolů do základního tábora jsme se věnovali odpočinku a chystání vrcholového pokusu. Bohužel 13. 10. 
se dramaticky zhoršilo počasí. Rameno cyklonu Hudhud zasáhlo oblast Dhaulágirí a Annapurny. Za méně než 24 hodin 
napadly v táboře 2 metry sněhu. Členové expedice bojovali o udržení stanů, které se hroutily pod tíhou sněhu. Všude 
bylo slyšet desítky lavin. 14. 10. v 21:30 zasáhla jedna z lavin i náš tábor. Zpod sněhových mas se dokázalo vyhrabat 
a zachránit 8 členů výpravy. Vedoucí expedice Jano Matlák (60), jeho zástupce Vlado Švancár (59), kuchař Kumar Rai 
(45) a jeho pomocníci Dorje Sherpa (30) a Gopal Rai (25) v této lavině přišli o život.

Autor je českým extrémním lyžařem, více se můžete dozvědět na www.svihalekski.com

boční hřeben Dhaulágirí

na cestě do druhého tábora

DhaulághiríDhaulágirí základní tábor

základní tábor
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24.12. středa Štědrý den farní kostel Troubsko mše sv. ve 22.00 hod.
25.12. čtvrtek Hod Boží vánoční farní kostel Troubsko mše sv. v 7.30 hod.

v 9.00 hod.
26.12. pátek  svátek sv. Štěpána farní kostel Troubsko mše sv. v 7.30 hod.

v 9.00 hod.
31.12. středa konec obč. roku

sv. Silvestra I.
farní kostel Troubsko mše sv. ve 15.30 hod.

1.  1. čtvrtek Nový rok farní kostel Troubsko mše sv. v 7.30 hod.
v 9.00 hod.

Přehled svátečních bohoslužeb

Poděkování
Po dvanácti letech odešel z Troubska do farnosti Letovice  pan děkan Otec Tomáš Mikula. 
Křtil, oddával a vyprovázel na poslední cestě i naše spoluobčany.
Za dlouholetou službu v kostele, v kapli i ve škole mu patří upřímné a srdečné poděkování.

Zápis do prvního 
ročníku v ZŠ  
Ostopovice

středa 21. ledna 2015 od 
15.00 do 18.30 
Školní 18, Ostopovice

- k zápisu se dostaví 
děti, které dosáhnou  
6 let do 31. 8. 2015

- je nezbytné se dostavit 
s dítětem osobně 

- s sebou přineste rodný 
list zapisovaného dítěte, 
případně jiné doklady 
dle vašeho uvážení

- je-li nutno smluvit 
náhradní termín, 
kontaktujte ředitele 
školy
tel.: 731 485 909, 
reditel@zsostopovice.cz

Dny otevřených 
dveří v MŠ a ZŠ 

úterý 13. a čtvrtek 15. 
ledna 2015 od 8.00 do 
16.30

možnost nahlédnout do 
výuky, setkání s peda-
gogy, prohlídka areálu

více na 
www.zsostopovice.cz

Rozsvícení vánočního stromu

V nedělní podvečer 30. listopadu jsme se v hojném 
počtu sešli, abychom zahájili adventní čtyřnedělí 
slavnostním rozsvícením vánočního stromu. 
I když se počasí rozhodlo akci znepříjemnit 
bodem mrazu a všudypřítomným mrholením, 
nezabránilo nám to vytvořit si příjemnou 
sváteční atmosféru. Jan Kubíček sešlost uvítal, 
pan starosta pronesl proslov a základní škola 
přispěla svým hudebně-poetickým vystoupením. 
Účastníky vnitřně hřál nejen horký svařák 
a čaj, ale jistě i dojemný pocit sounáležitosti 
z přicházejících Vánoc. Přeji všem klidný advent 
a krásné Vánoce.

SyČ

Ze života naší školy

Vážení čtenáři Ostopovického zpravodaje,
zveme Vás k počtení o naší škole, o životě a dění v ní i kolem ní. 

Učíme (se) a vychováváme
V podzimním čísle jsme Vás podrobně informovali o projektech výukových i investičních, 
které pomáhají naší škole v neustálém rozvoji a cestě k vytyčenému cíli.
Od letošního roku si vytyčujeme cíle nejen my, dospěláci, ale i naše děti. Pracujeme na 
rozvoji dětských i našich osobností uceleným systémem sebehodnocení a hodnocení paní 
docentky Jany Kratochvílové z PdF MU. Vyučujeme  metodami a formami práce, které 
jsou v souladu s moderní pedagogikou. Moderní pedagogikou, která neexperimentuje, 
ale vrací se ke kořenům a zdravému selskému rozumu, k pedagogice učitele národů J. 
A. Komenského. Ke Komenského pedagogice vzhlížejí nejlepší učitelé světa, jen my 
jsme na tohoto myslitele v minulosti jaksi pozapomněli.  Naše výuka se děje v souladu 
s Komenského zásadami, které jsou staré stovky let, přitom stále  moderní a aktuální.
Nepřijímáme tak názor, že  má ve škole dítě jen sedět, psát texty vytržené z kontextu 
života a učit  se je zpaměti bez hlubšího poznávání. Za Komenského myšlenkami 
jdeme jako jeden stále se sebevzdělávající tým pedagogů a žáků za neustálé péče našich 
starostlivých provozních pracovníků. 

Komenského zásady 
• zásada názornosti – přímá žákova zkušenost
• zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat,  
 nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi
• zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností,  
 využívat je v praxi
• zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat
• zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních  
 schopností dětí  

Spolupracujeme se seniory
Od listopadu ve škole probíhají večerní semináře práce s počítači především pro naše 
babičky a dědečky. Ti se také zapojují při čtení dětem ve školní družině v rámci projektu 
Celé Česko čte dětem. Každý měsíc nás navštíví jeden zájemce a vedle četby vede 
debatu s našimi žáky.  Malé překvapení v této spolupráci Vás čeká i na našem tradičním 
Předvánočním jarmarku, který se koná 13. 12. v sokolovně. 

Budujeme
V listopadu ukončila škola investiční akci - vybudování zelené střechy jako venkovní 
učebny, vybavení zahrady herními prvky, nákup nábytku a výpočetní techniky. Vše 
proběhlo v rámci projektu Technické zhodnocení základní a mateřské školy Ostopovice, 
registrační číslo: CZ.1.11/3.3.00/36.01466. Celkové náklady jsou kolem 3,7 milionu, 
dotace ze strukturálního fondu 3 miliony, zbytek naše spoluúčast.
Slavnostní otevření zahrady jako veřejného dětského hřiště plánujeme na květen 2015. 
V centru obce tak vznikne prostor, který bude sloužit všem.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru a přejeme našim dětem, Vám i nám klidné prožití 
svátečních vánočních dní a těšíme se na společné chvíle v novém roce.

Za zaměstnance organizace Mgr. Petr Juráček, ředitel školy

Nový druh odpovědnosti v podnikání

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento článek by měl být další 
drobnou pochvalou „nové“ právní úpravy. Vnímám, že panuje 
představa, že když někdo podniká například prostřednictvím 
společnosti s ručením omezeným, že v takovém případě nese 
odpovědnost za závazky a dluhy této společnosti pouze tato spo-
lečnost a nikoliv již samotná fyzická osoba. 
Ano, bylo tomu tak, nová právní úprava však rozšiřuje a prohlu-
buje odpovědnost statutárního orgánu (jednatele) společnos-
ti velmi významným způsobem. Může tedy nastat situace, kdy 
jednatel společnosti bude za závazky společnosti ručit vlastním 
majetkem, jako fyzická osoba.
Zákon č. 90/2012 Sb. v § 68 stanoví, že soud může na návrh 
insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace roz-
hodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního 
orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže a) bylo 
rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, a b) člen nebo 
bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděl nebo 
měl a mohl vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku 
podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hos-
podáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozum-
ně předpokladatelné.

Nově od října – svačinky v ZŠ

Od října připravujeme svačinky pro děti 
základní školy. Svačinky stojí 13,- Kč a 
probíhají ve formě malého rautu ve školní 
jídelně. To znamená ovocné a zeleninové 
talíře, čerstvé pečivo, pomazánky, čaje a 
mléka. Děti si svačinky chválí, zájem o ně 
se stále zvyšuje. Tímto chci poděkovat 
paní Hance C., která svačinky s láskou 
připravuje, a učitelskému sboru za jejich 
podporu. 

Lenka Balážová 
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„72“ v Ostopovicích
V říjnu se naše škola s dalšími kamarády zúčastnila 
celorepublikového projektu 72 hodin.  V naší vesnici jsme 
úspěšně realizovali dvě akce pod společným názvem Nejen 
prací živ je člověk aneb Nejdřív práce, potom zábava. 
Následující informace k projektu jsme zpracovali s dětmi  
pátého ročníku formou rozhovoru,  kdy ony zastoupily roli 
reportéra a dotazovaly se mě jako skutečného školního 
koordinátora této akce.

1. Co je to 72 hodin?
72 hodin je celorepubliková akce, při které se sdruží lidé 
mnoha spolků a organizací a uspořádají nějakou akci 
prospěšnou pro lidi, své okolí či přírodu. Naše škola 
uspořádala úklid veřejných prostranství obce a Přední 
hory a Drakiádu.

2. Proč jsme se do této akce zapojili?
Loni jsme se s tímto projektem seznámili na konferenci 
„Propojme se“ a velice nás zaujal svojí prospěšností 
pro společnost a přírodu. A protože rádi pomáháme 
a organizujeme akce, nic nám nebránilo připojit se také.

3. Kolik osob se této akce v Ostopovicích zúčastnilo?
Úklidu se zúčastnilo asi 50 dětí a 7 dospěláků, Drakiády 
o něco méně dětí, ale více dospělých.

4. Na kterých místech v Ostopovicích jste 
pracovali?
Uklidili jsme les na Přední hoře, hřiště Na Rybníčku 
a sběrné hnízdo na ulici Osvobození. S čisticím vozem 
jsme vysávali parkovací plochy a zametali chodníky 
u sokolovny.

5. Bavilo to děti?    
S mnoha dětmi jsem po úklidu mluvila a říkaly, že moc. 
Drakiádu můžu hodnotit pouze podle tváří na fotografiích 
a můžu říci, že ani na Drakiádě se nikdo nemračil :-)

6. Co nejvíce děti bavilo?
Pří úklidu Přední hory jásaly, že se mohou prodírat 
křovím, což mají obvykle zakázáno. Zametací četa si velmi 
užívala vysávání listí čisticím vozem.

7. Myslíte, že se děti kromě zábavy i něco naučily?
Minimálně to, že odpadky do přírody prostě nepatří a že kvalitní drak 
létá i v mírném vánku.

8. Kolik odpadu jste vysbírali?
Na Přední hoře jsme vysbírali 4 velké pytle odpadků, roli linolea 
a nějaké koberce. Bohužel jsme našli spoustu černých skládek, které 
nebylo v našich silách zlikvidovat.

9. Jaké pocity jste měli, když jste vysbírali tolik odpadu?
O pocitech jsme se bavili s dětmi ještě v lese. Někteří z nás byli velmi 
smutní z toho, kolik jsme viděli na tak malé ploše odpadu, pak v nás 
ale převládl krásný pocit z dobře odvedené práce a z pohledu na čistá 
křoví a meze podél cesty k Hitlerovu mostu. Tímto přeji nejen té naší 
přírodě, aby do ní nevstupovali její ničitelé a našlo se co nejvíce lidí, 
kteří ji budou obdivovat a chránit.

Mgr. Petra Turečková, pedagog školy, 
a žáci 5. ročníku MŠ a ZŠ Ostopovice

Školní družina a Klub seniorů Ostopovice

Uplynul více než rok od chvíle, kdy se naše školní družina zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Máme za sebou dvě 
nezapomenutelná velká čtení a mnoho navštívení při čteních malých. Letošním školním rokem nás provází jedna velmi milá novinka. 
Nadšeně jsme uvítali spolupráci s ostopovickým Klubem seniorů. Každé druhé úterý v měsíci tedy probíhá malé čtení s některým ze 
členů klubu. 
Poprvé k nám přišel pan Jaroslav Trávníček, který se s námi podělil o své znalosti o včelách, jejich životě a výrobě medu. Přinesl nám 
na ukázku včelí plástve a nakonec nechal děti ochutnat čerstvý med, čímž si děti naprosto získal. 
Podruhé jsme přivítali paní Tomašovičovou, která si s dětmi povídala o slušném chování a přečetla pohádku z knihy Draka je lepší 
pozdravit aneb o etiketě. Na závěr svého vystoupení ukázala dětem Čítanku z dob Rakouska-Uherska a dřevěné pouzdro, které nosila 
do školy, aby děti viděly, jak se vše s časem mění. 
Tato spolupráce nám pomáhá ukotvovat v dětech úctu ke zkušenostem starší generace i stále zlepšovat vztah ke knihám a četbě. Čtené 
slovo od toho, koho znají a mají ho rády, zní totiž vždy příjemněji a zajímavěji. 

SyČ

Dravci 5. 11.
Dnes po 9. hodině jsme vyrazili pěšky do Troubska. Za Ostopovicemi jsme 
zahnuli do Troubska a došli jsme až na fotbalové hřiště. Do Troubska jsme 
šli na přehlídku dravých ptáků. Na hřišti bylo vyhrazené místo pro více než 
30 dravých ptáků a sov. Postupně nám představili všechny ptáky od malého 
puštíka až po velkého orla. Každý z nás si mohl pohladit krásného výra 
velkého. Po představení všech dravců jsme dostávali otázky. Ten, kdo první 
správně odpověděl, dostal malý dárek a možnost jednoho z dravců vypustit. 
Mohli jsme se podívat, jak ptáci létají a chytají kořist za letu. Po skončení 
jsme se vydali na cestu do Ostopovic. Po cestě zpět jsme prošli hřbitov 
v Troubsku. Kolem půl jedné odpoledne jsme dorazili do školy na oběd.

Vypracoval: Jáchym Vérosta

zahrada MŠ
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POWER JOGA - Střelice * každý čtvrtek v 19 hod. * ZŠ Komenského 2/585, Střelice
Podložky s sebou * Těšíme se na Vás

                      sobota 13. prosince, sokolovna
15:00 prodej         16:00 Adventní kalendář - vystoupení všech žáků ZŠ
                                               Háječek + HájekÂ


