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Obnova veřejné zeleně
Letošní mírná zima se pomalu chýlí ke svému konci a na-
stává čas jarního úklidu a péče o zeleň. První letošní mě-
síce jsme proto využili mimo jiné i na přípravu plánu pěs-
tebních zásahů do veřejné zeleně v obci s cílem zlepšit její 
stav a usměrnit její vývoj do budoucna. V průběhu násle-
dujících týdnů proběhne první část naplánovaných prací 
– nejdříve v březnu prořízka stromů a keřů a v průběhu 
května pak výsadby nové zeleně v lokalitách kolem křižo-
vatky ulic Branky a B. Němcové, v okolí pomníku padlých, 
v parcích na ulici Osvobození a Lípová a v okolí bytových 
domů v ulici Na Rybníčku.

Obousměrný provoz pro cyklisty v ulici 
U Dráhy
Vyšli jsme vstříc také často vyjadřovanému přání cyklistů 
a připravili projekt na zavedení obousměrného provozu 
pro cyklisty v ulici U Dráhy.  V praxi to znamená, že pro 
motorová vozidla zůstane ulice U Dráhy i nadále jedno-
směrná, cyklisté však budou moci, po instalaci dopravní-
ho značení, projíždět touto ulicí v obou směrech.

Úpravy jízdních řádů IDS
Od prvního března došlo na základě námětů či připomí-
nek cestujících k několika změnám v jízdních řádech Inte-
grovaného dopravního systému. 
Díky finanční podpoře obce Ostopovice byl zaveden nový 
spoj v pracovních dnech s odjezdem ve 20:53 hod. ze za-
stávky Brno, Labská do Ostopovic. Zároveň je o 10 minut 
opožděn následující spoj na nový čas odjezdu 21:53 hod. 
z Brna, Labské, a to po celý týden. Večerní spoje v zastáv-
ce Brno, Osová u tramvaje vyčkají na přestup cestujících 
z tramvaje linky č. 8 s odjezdy ze zastávky Hlavní nádraží 
v časech 20:45 (prac. dny), 21:45 a 22:45 hod.
Pro optimalizaci návazností na ostatní linky či z provoz-
ních důvodů došlo k drobným minutovým posunům u ně-
kterých spojů – například spoje s odjezdem v 6:06 a 7:06 
ze zastávky Brno, Labská ve směru do Ostopovic nebo 
v 7:14 ze zastávky Ostopovice, smyčka ve směru do  Brna.
Úprava času odjezdu se týká také spoje s odjezdem v pra-
covních dnech v 7:28 hod. z Ostopovic, smyčky do Brna, 
který je  nově opožděn o 10 minut (nově odjezd v 7:38 hod. 
ze zastávky Ostopovice, smyčka). Tento spoj bude zasta-
vovat i na zastávce Brno, ZŠ Vedlejší. Důvodem úpravy je 
zlepšení dopravy do škol především na území Brna-Staré-
ho Lískovce.

A zavádí se také nový spoj v pracovních dnech s odjezdem 
v 7:56 hod. z Brna, Labské do Troubska a dále nový spoj 
s odjezdem v 8:51 hod. z Ostopovic do Brna v době letních 
a vánočních prázdnin.

Infokanál kabelové televize nově na 
webových stránkách obce
Na základě návrhu od veřejnosti jsme na stránkách obce 
nově zpřístupnili aktuální vysílání infokanálu kabelové te-
levize. Obsah aktuálního vysílání najdete v nabídce v pra-
vém sloupci menu. 

Změna ve vedení obecní knihovny
Od února působí ve funkci knihovnice obecní knihovny 
paní Alena Vamberová, která vystřídala dlouholetou ve-
doucí knihovny paní Libuši Pálkovou. Za působení paní 
Pálkové došlo mimo jiné k zavedení elektronické evidence 
knihovního fondu či rozšíření prostor knihovny. Paní Pál-
kové patří velké díky nejen za svědomité vedení knihovny, 
ale také za to, že dokázala čtenářům vždy nabídnout tipy 
na zajímavé a kvalitní knižní tituly. 

Zřízení nové ulice „Pod Vývozem“
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozho-
dovalo o názvu nové ulice, která během posledního roku 
vyrostla kolmo na ulici Osvobození, naproti ulici Větrné. 
Na základě ankety mezi občany obce zastupitelé obdrželi 
přes deset návrhů a nakonec se přiklonili k názvu „Pod Vý-
vozem“. Tento název vychází z historického označení této 
lokality.

Farmářské trhy nově i v Ostopovicích
Jistě jste v posledních letech zaznamenali rozvoj farmář-
ských trhů a prodejen s místními potravinami. Navíc 
opravená náves k uspořádání podobné akce přímo vybízí, 
a proto v letošním roce plánujeme uspořádat hned čtyři 
farmářské trhy, na kterých budou své  výrobky nabízet 
producenti z jižní Moravy. První trh proběhne už v so-
botu 4. dubna od 8:00 do 12:00 hod., další pak v sobotu 
16. května. Bližší informace o farmářských trzích nalezne-
te v článku v tomto čísle zpravodaje.

Slavnostní „otevření” parku U Kaple
První termín farmářských trhů, tedy sobota 4. dubna, je 
dobrou příležitostí také pro oslavení dokončení rekon-
strukce prostranství U Kaple. Za přítomnosti autorů pro-
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Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje: 
• za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání zastupitel-
stva obce Petra Martinů a Jana Kubíčka st.
• program zasedání zastupitelstva a vypuštění bodu č. 7 
- Dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému 
IDS JMK
• Rozpočtové opatření č. 8/2014 
• změnu návrhu rozpočtu v paragrafu 3119 s navýšením 
o 150 000,- Kč na celkových 2 431 000,- Kč
• změnu návrhu rozpočtu v části financování na celkovou 
částku – (mínus) 1 659 000 Kč
• Rozpočet obce na rok 2015, včetně změn dle usnesení 
4.1-7/2014 a 4.2-7/2014 s celkovým navýšením výdajů na 
16 561 000,- Kč
• Rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2019 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která 
stanovuje výši místního poplatku pro občany obce pro rok 
2015 na 600,- Kč
• rozdělení agendy místostarostů obce
• opravu fasády kaple v rámci projektu „Veřejné pro-
stranství Ostopovice U Kaple – část A“ v celkové výši 
112 224,- Kč

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí: 
• usnesení z jednání rady obce ze dne 18. 9., 2. 10., 30. 10., 
13. 11., 27. 11. 2014.

Zastupitelstvo obce Ostopovice stanoví: 
• měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolně-
ných členů zastupitelstva takto: 
místostarostové 4.500,- Kč
člen rady obce 520,-Kč

jektu budou slavnostně odhaleny pamětní desky připomí-
nající významné události z historie obce a na prostranství 
před kaplí vystoupí folklorní soubor Háječek. Začátek je 
v 9:30 a všechny občany obce co nejsrdečněji zveme.

Spolupráce s okolními obcemi
Dlouhodobě dobrá spolupráce s okolními obcemi vykrys-
talizovala během posledních týdnů v přípravu „Místní 
akční skupiny Bobrava“. Místní akční skupiny (dále též 
MAS) jsou společenstvími občanů, neziskových organiza-
cí, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, která 
spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získá-
vání finanční podpory pro svůj region z EU a z národních 
programů. Území připravovaného MAS Bobrava by mělo 
zahrnovat mimo jiné území obcí Silůvky, Radostice, Omi-
ce, Popůvky, Troubsko, Střelice, Ostopovice, Moravany, 
Nebovidy, Želešice a města Modřice. Jedním z prvních 
projektů, na kterých už nyní část obcí spolupracuje, je pří-
prava vyhledávací studie sítě cyklotras a cyklostezek na 
území obcí Ostopovice, Troubsko, Střelice, Omice, Popův-
ky, Moravany a Nebovidy. Studie by měla být hotova do 
konce letošního léta.

Jan Symon
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předseda výboru nebo komise (kromě komise kulturní) 
450,- Kč
předseda komise kulturní 800,- Kč
člen komise (kromě komise kulturní) nebo výboru 350,- Kč 
člen komise kulturní 600,- Kč
• že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného čle-
na zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 1. 1. 2015. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funk-
cí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, 
předsedy či člena výboru, předsedy či člena komise), bude 
odměna náležet od prvního dne měsíce následujícího po 
zvolení do této funkce. V případě souběhu funkcí člena ko-
mise nebo výboru, předsedy komise nebo výboru a radního 
se odměny za jednotlivé funkce sčítají. Sčítání odměn se 
netýká místostarostů.

Zapsal: Ladislav Polcar

Výpis usnesení ze  7. zasedání zastupi-
telstva obce konaného dne 19. 12. 2014

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje: 
• za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitel-
stva obce L. Dobšíka a B. Canova
• upravený program zasedání zastupitelstva
• Rozpočtové opatření č. 9/2014 
• Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 
• Rozpočtové opatření č. 1/2015
• cenu vodného a stočného na období 4/2015 – 3/2016 ve 
výši:
vodné – 26,43 Kč/m3 bez DPH
stočné – 38,35 Kč/m3 bez DPH
• Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 11. 2014 mezi 
Obcí Ostopovice a Mateřskou školou a Základní školou 
Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 
a pověřuje starostu jeho podpisem
• zařazení svého území do územní působnosti MAS Bob-
rava, z. s., na období 2014–2020
• členství Obce Ostopovice jako zakládajícího člena ve 
spolku MAS Bobrava, z. s.
• vznik nové ulice „Pod Vývozem“ v lokalitě Pod vývozem, 
vedoucí od křižovatky s ulicí Osvobození směrem k želez-
niční trati, dle přiložené mapky

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí:
• usnesení z jednání rady obce ze dne 19. 12. a 
30. 12. 2014 a 22. 1. a 12. 2. 2015.

Zapsala: Magda Jelínková

Usnesení ze zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 5. 3. 2015

K  31. 12. 2014 bylo v Ostopovicích evidováno 1.647 obča-
nů (z toho 831 žen a 816 mužů). V roce 2014 zemřelo 13 
spoluobčanů (7 žen, 6 mužů) a narodilo se 18 dětí (9 děv-
čat, 9 chlapců). Uskutečnilo se 6 sňatků, 3 manželství byla 
rozvedena, 9 partnerů ovdovělo. K trvalému pobytu se při-
hlásilo 87 občanů, z obce se odhlásilo 21 občanů. Nejstarší 
občanka je ve věku 95 let a nejstarší občan ve věku 90 let. 
Obec má 462 čísel popisných.

Statistika obce Ostopovice

Zimní úklid obce
Letošní zima nás několikrát mírně potrápila sněhem a le-
dovkou. K údržbě chodníků jsme používali kolečkový sy-
pač a smeták s pohonnou jednotkou. Silnice jsme odme-
tali traktory a sypačem. K údržbě místních komunikací 
můžeme využít technickou sůl, k posypu chodníků ale ne. 
K tomuto účelu máme po obci rozmístěné bedny s jemnou 
kamennou drtí. Děkujeme občanům, kteří nám pomohli 
s odmetáním sněhu z chodníků. Zbytkový štěrk a prach 
bude uklizen zametacím vozem. Letošní zima byla z pohle-
du údržby chodníků a silnic klidná a díky tomu jsme čas 
využívali k úklidu odpadků v okolí obce.

Psí hřiště a okolí „prvního mostu“
Okolí prvního mostu jsme s dobrovolníky zbavili všech 
nevhodných náletů. Větve jsme poštěpkovali a vyhrabali 
jsme z celého prostranství odpadky a binec, který tam byl 
nasypán. Od stavební suti, přes sklenice, plechovky, barvy, 
plasty, linolea, až po pneumatiky a zadní dveře od auta. 
V průběhu jara budeme montovat překážky a hrací prvky 
pro psy. Součástí hřiště bude malé posezení pro pánečky, 
lavička a odpadkové koše, aby se odpadky dávaly tam, kam 
mají. Hrací prvky a překážky budou z přírodního materiá-
lu, hlavně použijeme popadané stromy na Přední hoře a od 
Šelše. Zároveň se pomocí těchto stromů také opraví lesní 
cesty a schody na Přední hoře. Do stavby hracích prvků se 
budete moci zapojit. V průběhu jara plánujeme brigádu, 
při které bychom chtěli uklidit okolí obce a zároveň můžete 
také pomoci se stavbou psího hřiště. 

Štěrkové záhony
Štěrkové záhony u sokolovny jsme v prvním březnovém 
týdnu ostříhali, zůstaly pouze nové výhonky trvalek. Vysá-
zené druhy trvalek jsou doplněny botanickými druhy cibu-
lovin, botanickými tulipány, narcisy a krokusy. Botanické 
druhy se od normálních liší nižším růstem. Více se o štěr-
kových záhonech můžete dočíst v samostatném článku. 

Odpady v obci, roky 2013 a 2014
V loňském roce bylo z obce odvezeno 311 tun  směsného 
komunálního odpadu (2013: 304 t), 27,5 t vytříděného pa-
píru (2013: 12,3 t), 18,2 t vytříděných plastů (2013: 8,7 t), 
18,3 t skla (2013: 12,1 t). Ze sběrného dvora bylo odve-
zeno 2,5 t pneumatik (2013: 2,55 t), 63,1 t stavební sutě 

Údržba obce
(2013: 56 t), 7,7 t dřeva na další využití (2013: 8,3 t), 4,8 
t železa (2013: 7,5 t), 3,5 t nebezpečných odpadů (2013: 
0,15 t), 25,4 t objemného komunálního odpadu (2013: 
49,5 t) a 65 t bioodpadu na další využití (2013: 58 t). Opro-
ti roku 2013, kdy nefungoval pytlový svoz, bylo v roce 2014 
v obci vytříděno o 14,2 t papíru, 9,5 t plastů a 6,2 t skla 
více než v roce 2013.  Ze sběrného dvora bylo odvezeno 
o 25 t objemného komunálního odpadu méně. V roce 2014 
již v obci nefungoval mobilní sběr nebezpečných odpadů, 
protože mají občané možnost odevzdat nebezpečné odpa-
dy ve sběrném dvoře. Pytlový svoz a sběrný dvůr výrazně 
přispívají k třídění odpadu v obci a jeho dalšímu využití. 
Je to vidět na nárůstu vytříděných materiálů. Čísla jsem 
vypsal z ročních hlášení statistickému úřadu.

Černé skládky    
V průběhu zimy jsme v okolí obce zlikvidovali několik čer-
ných skládek. Okolí druhého mostu uklízíme prakticky po-
řád, protože se stále najdou tací, kteří jsou líní ujet ještě ty 
dva kilometry a odpad předat ve sběrném dvoře. Opět jsme 
odvezli dvě vlečky dveří, linolea, dřeva a pytlů se ,,všeho-
chutí“. Další takové hnízdo jsme objevili za vodárnou, 
hned kousek od mostu. Lednice, pračka a několik pytlů. 
V protější stráni ležely koberce, lahve a rozbité sklo. Tak-
to bych mohl pokračovat dál a dál. Bohužel pracovníkům 
obce tito ,,bordeláři“ akorát přidávají práci. Čas bychom 
mohli věnovat něčemu jinému, pro obec prospěšnějšímu. 
Místo toho se zaobíráme likvidací následků lenosti bezo-
hledných spoluobčanů. 

Pytlový sběr a třídění odpadu
Díky svozu papíru a plastů z domácností jsme v obci vytří-
dili více materiálu, který se předal k dalšímu využití a ne-
skončil na skládce nebo ve spalovně. Etikety vydané v loň-
ském roce platí i letos, takž je možné je dál lepit na pytle 
s odpadem. V rozpisu poplatků za popelnice byly vyčísleny 
slevy na odpad za vytříděný papír. Aby pro vás bylo třídění 
přehlednější, najdete jako přílohu tohoto zpravodaje recy-
klační značky jednotlivých materiálů, které můžete přiložit 
k etiketám. Některé obaly se mohou tvářit jako papír a jsou 
hliníkové, jiné se tváří jako plast a jsou papírové. Tabulka 
je přehledně sestavená, a proto Vám třeba pomůže s orien-
tací mezi materiály, které se jako obaly na potraviny pou-
žívají.

Jaroslav Šebánek

Štěrkové záhony

Štěrkové záhony představují novou možnost při ozeleňo-
vání měst a obcí. Jedná se o modifikovanou variantu tr-
valkového záhonu, kdy je výsadba provedena do speciál-
ně vytvořeného souvrství, kterým je stanoviště především 
důkladně oddrenážováno. Při použití vhodných druhů su-
chovzdorných rostlin – zejména stepního původu – se tím 
podstatně sníží následné zaplevelování a tudíž i náklady na 
údržbu. Zároveň je možné vytvářet pestřejší směsi, které 
nejen obohacují často monotónní vzhled veřejné zeleně, 

ale jsou i odolnější vůči negativním vlivům, ať už klimatic-
kým, či plynoucím z urbanizovaného prostředí. 

Trvalkové směsi pro tento způsob výsadby jsou sestaveny 
tak, aby v nich byly zastoupeny v určitém poměru různé 
funkční kategorie rostlin. Jednotlivě se vysazují nejvyš-
ší solitérní druhy, které vytvoří základní kostru záhonu. 
O něco nižší doplňkové druhy jsou uspořádány v menších 
či větších skupinách, mezery mezi nimi pak vyplňují druhy 
půdopokryvné. Zvláštní roli plní vtroušené trvalky – jedná 
se o druhy snadno se šířící vysemeňováním, a tak mohou Â
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rychle vyplnit prázdná místa, zejména v počátečních letech 
vývoje záhonu.

Štěrkové záhony v Ostopovicích jsou navrženy jako sa-
mostatný prvek veřejné zeleně či jako podrost doplňující 
výsadbu stromů. Pro ty jsou v osazovacím plánu urče-
na místa, plynoucí z limitů daných inženýrskými sítěmi. 
Vzhledem k provozu na přilehlých komunikacích – včetně 
autobusové dopravy – byl vybrán kultivar javoru babyky 
s velmi úzkou korunou, aby ani v budoucnu nedocházelo
ke vzájemným kolizím. 

Trvalky jsou vysázeny do trojsponu v rozvržení podle osa-
zovacích plánů jednotlivých záhonů. Druhy nemají být 
navzájem ostře ohraničené, ale naopak vytvářet postupné 
plynulé přechody. Při předpokládaném dalším vývoji výsa-
deb dojde k dalšímu přirozenému promíchání jednotlivých 
druhů prostřednictvím odnožování, případně i přesévání.
Mezi vysázenými druhy jsou svíčkovec, druhy levandule, 
krásnoočko přeslenité, kakost vznešený, oman mečolis-
tý, čistec vlnatý, třtina ostrokvětá, rozchodník nádherný, 
třapatka Sullivantova, pryšec chvojka, rozrazil ožankovitý 
a botanické druhy cibulovin.

Petr Förchtgott

Â

Kam budou kráčet Ostopovice?

Čas od času se každý z nás zamýšlí nad tím, jak se mu daří, 
co by chtěl změnit, jaké sny si splnit. Pro obce může mít 
podobná úvaha podobu přípravy strategického plánu. Mít 
strategický plán bylo v jisté době pro obce spíše pragma-
tickou záležitostí. Hlavním důvodem byla schopnost odká-
zat se na něj v žádostech o dotace nejrůznějšího charak-
teru. Tento důvod jistě platí dál, zvláště pro následující 
programové období (2014–2020), kdy možná naposled 
bude Česká republika intenzivně čerpat evropské dotace. 
Důvodů pro to mít strategický plán je ale určitě víc. Je to 
rozhodně důležitý podklad pro zpracování plánu územní-
ho, který Ostopovice také čeká. Jedno bez druhého trochu 
ztrácí smysl, i když samozřejmě územní plán je (na rozdíl 
od plánu strategického) z formálního hlediska nezbytností. 
Je to, jako byste si nakoupili stromy na zahradu a pak zjis-
tili, že na ně nemáte tolik místa, nebo naopak si vykopali 
díry a teprve potom začali přemýšlet, jak by vaše zahra-
da měla vypadat. A jistě Vás u toho napadne důvod další, 
ekonomický. Má-li obec více méně jasný roční rozpočet a 
snaží-li se alespoň zhruba plánovat dlouhodobější rozpoč-
tový výhled, potřebujeme k tomu znát své priority nejen na 
rok, ale na pět i více let. K tomu pak můžeme přičíst ještě 
jednu nezanedbatelnou výhodu. Vědí-li občané, jaké jsou 
dlouhodobé priority obce, na jaké projekty se obec chystá, 
jak tyto projekty mohou ovlivnit jejich život, budou patrně 
ve větší pohodě a klidu, protože nespokojenost a nervozita 
vzniká právě díky překvapením. 

Strategický plán ale není jenom otázka vedení obce a už 
vůbec ne několika sebelepších odborníků. Proto se stra-
tegické plány stále častěji chystají v užší spolupráci s ve-
řejností. Nejinak tomu bude v Ostopovicích. Každý občan 
bude mít možnost ke strategickému plánu říct svoje, a to 
hned několika způsoby. V období do prázdnin na Vás 
čekají dvě veřejná plánovací setkání. Na jednom se 
soustředíme spíše na území a budeme mapovat místa, 
která si zasluhují pozornost, ať už z toho důvodu, že jsou 
významná pro obec nebo nějakým způsobem zanedbaná 
či nevyužitá. Druhé setkání diskuzi doplní o hodnocení 
„vnitřního života obce“, kde už nepůjde jen o fyzické úze-
mí, ale spíše o život v něm, tedy o vzdělávání, kulturu, služ-
by, zdravotnictví, zkrátka všechno to, čím obec žije. Tato 
dvě setkání budou doplněna dotazníkovým šetřením, 
ve kterém budete moci své názory zpřesnit a doplnit. Po 
prázdninách přijde na řadu setkání třetí, na kterém už 
budete seznámeni s pracovní podobou strategie a budete ji 

mít možnost definitivně upravit tak, aby ji posléze mohlo 
schválit zastupitelstvo obce. Jak bylo naznačeno výše, ta-
kový strategický plán bude nejen sloužit jako podklad pro 
plán územní, ale ve svém výhledu by měl dávat mantinely 
a doporučení na cestu i budoucím nástupcům ve vedení 
radnice. 

Pokud ve Vás smysl strategického plánu vyvolává spíš roz-
paky a nejasnosti, nenechte se odradit. Diskuze rozhodně 
nebudou připomínat formální jednání zastupitelstva, ale 
budeme se snažit, aby to byla práce, která nás společně 
bude bavit a současně nás přivede k potřebným výsled-
kům. 

Martin Nawrath, Partnerství, o. p. s.

Tři králové a Tříkrálová sbírka

Svátek Tří králů (6. ledna) odjakživa doprovázely různé li-
dové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při 
němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, 
u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně 
počáteční písmena jmen „tří králů“: Kašpar, Melichar a 
Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského 
„Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto 
domu“. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, 
Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ 
mezi iniciálami. Správný  nápis na dveře je tedy C+M+B+ 
a letopočet.

Svátkem Tří králů končí Vánoce. V tento den chodí malí 
koledníci převlečení za tři krále. V dřívějších dobách cho-
dívalo králů více a byli mezi nimi nejen děti, ale i dospě-
lí.  Původně vykonával tříkrálovou koledu kantor se svými 
žáky, později kněz s ministranty a někdy i s kostelníkem. 
Přišli do domu, modlili se a zpívali, vykuřovali kadidlem 
a kropili svěcenou vodou, kterou den předem spolu s kří-
dou posvětili. Na dveře nebo silný dřevěný trám nad nimi 
napsali písmena K+M+B a letopočet. Tato obchůzka měla 
slavnostní ráz a jejím smyslem bylo požehnat všem navští-
veným domům i lidem, kteří v nich bydleli, a uchránit je 
tak od neštěstí, nemocí a podobných nepříjemností. Děti 
se jako koledníci začaly na venkově objevovat o něco poz-
ději, nakonec to byly převážně děti z nejchudších rodin. 
Jejich masky byly jednoduché a tvořily je většinou dlouhé 
bílé košile přepásané provazem, červeným šátkem nebo 

šerpou. Na hlavách měly děti papírové koruny zdobené 
malůvkami a zlatým nebo stříbrným papírem či staniolem, 
vousy z koudele nebo vaty.

V současnosti tříkrálová koleda na mnoha místech podivu-
hodně ožívá. Dnešní koledníci mívají skvostné a dokonalé 
kostýmy, hodné královských rouch.

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně 
Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovod-
né akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé 
místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či 
různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky 
tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republi-
ky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálo-
vá sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme 
rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům 
jsme  ji v roce 2015 mohli uspořádat již popatnácté.

U nás v obci
V naší obci se Tříkrálové sbírky účastní nejen děti z MŠ a ZŠ 
Ostopovice, ale i mladší. Letos bylo nejmladšímu koledníkovi 
8 měsíců! Chtěla bych zvlášť poděkovat rodinám, jejichž děti 
se zúčastňují již několik let této akce. Letos se koledníkům 
podařilo v naší obci vykoledovat 53 460 Kč. Celkově Charita 
Česká republika letos vybrala 89 317 730 Kč. Děkujeme tímto 
všem lidem, kteří přispěli. Díky Vám se podařilo vybrat více 
peněz než v předchozích letech. Rovněž chceme touto cestou 
poděkovat za sladké odměny pro naše koledníky.

M. Kozlová

Aktivity seniorů

Výbor klubu seniorů Ostopovice připravuje pro naše seni-
ory během každého roku různé akce pro zpestření jejich 
života. Akce jsou zábavné i přiměřeně aktivní. Začalo se 
jako obvykle Plesovým dostaveníčkem. Zábava byla po-
hodová, s velice pěknou kulturní vložkou mladého páru a 
ukázkou různých tanečních druhů. Účast místních seniorů 
však byla velmi slabá, což pořadatele mrzelo. Samozřejmě 
nechyběla ani obvyklá, letos dost bohatá tombola, ani na-
bídka zákusků.

Dále se připravuje na 21. května zájezd do termálních láz-
ní, 11. června pak poznávací zájezd na jižní Moravu a ješ-
tě  8. až  11. září čtyřdenní zájezd do Jeseníků. Na sklonku 
roku pak ještě chystáme 11. listopadu Martinské dostave-
níčko U Volejníků a 11. listopadu Martinské dostaveníčko a 
4. prosince Mikulášskou zábavu s nadílkou. Kromě těchto 
akcí bude vybrána nějaká zajímavá a vhodná kulturní akce 
v Brně a v obci se uskuteční beseda pro seniory. Senioři 
se budou podle možností zúčastňovat společenských akcí 
pořádaných jak obecním úřadem, tak i místní školou.

J.T.
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v e l i k o n o c e
Velikonoce či pascha (hebr. pesach přejití) jsou nejvýznam-
nějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Je-
žíše Krista, k němuž podle křesťanské víry došlo třetího dne po 
jeho ukřižování, asi kolem roku 30 či 33. V západní křesťanské tra-
dici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy 
na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se 
vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen.

Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi ni-
miž lze vybírat, příliš není. Isaac Newton došel svými výpočty roku 
1733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30, 
3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával 
přednost. 

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 1. nikajský 
koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následu-
jící po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne 
na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční 
podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. 
března do 26. dubna.

Květná neděle
Tato neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán 
Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. Jede na oslátku 
ulicemi Jeruzaléma. Začíná velký děj záchrany člověka. 

Zelený čtvrtek
V křesťanském kalendáři je Zelený čtvrtek součástí Svatého týdne 
a velikonočního třídenní. 
Kristus naposledy večeří s apoštoly. K tomuto dni se váže hostina 
a obřad umývání nohou starcům. Je to den milosrdenství a obda-
rovávání.  
 
Velký pátek
Nejtišší den v roce. Den zpěvu pašijových písní a modliteb, den 
bez práce i bez obyčejů, čas pozastavení všeho vnějšího běhu světa. 
Lidové přívlastky bolestný, tichý pátek vyjadřují smutek, pokání a 
půst věřících pro památku ukřižování a smrti Ježíše Krista.

Bílá sobota
Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání 
a návštěvy Božího hrobu a přináší zlom. Tmu a ticho v katolic-
kých kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany, aby myšlenka 
Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání. 
 
Boží hod velikonoční
Vzkříšení Ježíše Krista je hlavní velikonoční svátek. Základ celého 
křesťanského poselství a ústřední bod Velikonoc. 
Podle pamětí z počátku 20. století bylo nepsaným zákazem o tom-
to velkém svátku pracovat. 
 
Velikonoční pondělí
České Velikonoce charakterizuje živá tradice pomlázky, konané 
po církevních velikonočních slavnostech převážně na Velikonoční 
pondělí, které patří k hlavním dnům jarního koledování. 

Velikonoční symboly

Velikonoční beránek
Beránek představoval v židovské tradici Izrael 
jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň 
Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připo-
mínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství 
je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, ne-
boť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, 
obětovaný za spásu světa.

Kříž
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, 
protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižová-
ním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým 
a ponižujícím. 

Vejce
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, sym-
bol nového života, neboť samo zárodek života 
obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem 
plodnosti, života a vzkříšení. V souvislosti s lido-
vou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat.

Zajíček
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své ko-
řeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční 
symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské 
doby. Například zajíček má zřejmě původ v po-
hanských rituálech oslavujících příchod jara.

M.K.

Cesta k vrcholu

Vystoupit na vrchol hory, dosáhnout úspěchu ve vrcho-
lovém sportu, učinit objev ve vědeckém výzkumu – co to 
všechno obnáší? Jsou to hodiny náročného tréninku spor-
tovce, hodiny, dny, týdny, měsíce a možná i roky trpěli-
vého pozorování, zkoumání a pokusů vědce, který často 
musí nasadit čas nad rámec běžné pracovní doby. Zname-
ná to notnou dávku toho, čemu se dá říci sebezápor nebo 
půst, tedy situace, kdy vědec se musí obrnit trpělivostí, 
nenechat se odradit momentálním neúspěchem. Sporto-
vec si nemůže dopřávat to, co nějaký gurmán, ale musí 
pečlivě vážit vyváženost skladby jídla, aby mu přísun po-
travy nebránil ve sportovním výkonu. A každý to bere jako 
nutnou samozřejmost, nikoho neděsí tato slova, pokud je 
někdo použije v této souvislosti. Jinak tato slova nejsou 
sympatická, znamenají ztrátu, omezení a tomu se člověk 
přirozeně brání. Proto když se mluví v těchto pojmech 
v souvislosti s náboženstvím, tak to mnohým vytváří obraz 

křesťanství jako něčeho nesympatického, nepřátelského 
vůči životu. Možná praxe mnohých křesťanů takovýto ob-
raz svému okolí podává. To je zkreslený obraz. Naopak, 
když mluvíme o křesťanském postu, tak máme na mysli 
půst, který posiluje. Především to znamená důslednější 
sebekázeň a obnovu věrnosti poselství Krista. To není vždy 
snadné, ale je to úsilí, které nevede k přechodným stup-
ňům vítězů, nýbrž k vítězství trvalých hodnot, jednoduše 
k vítězství života nad smrtí. A to má být radostná cesta 
k Velikonocům. Takový cíl stojí za to.

František Koutný, farář

Velikonoční povídka

Pastor George Thomas v malém městečku v Nové Anglii 
vedl svůj sbor. Jedno nedělní velikonoční ráno přišel do 
kostela a přinesl s sebou rezavou, zkřivenou starou ptačí 
klec, kterou položil vedle kazatelny. 

Více lidí v údivu zdvihlo obočí, když pastor začal mluvit. 
Říkal, jak se včera procházel po městě a uviděl naproti 
chlapce, který nesl tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, tře-
soucí se chladem a strachem. Zastavil ho a zeptal se: „Co 
to tam máš, synku?“ „Jen pár starých ptáků,“ odpověděl. 
„Co chceš s nimi dělat?“ zeptal se pastor. „Sebrat je domů a 
hrát si s nimi,“ odpověděl. „Budu je dráždit a vytrhávat jim 
peří, aby se porvali. Vsadím se, že se dobře pobavím.“ „Ale 
dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to ba-
vit. Co uděláš potom?“ „Ale, mám i pár koček,“ řekl malý 
chlapec. „Rády si na nich pochutnají, dám ty ptáky jim.“

Pastor na moment ztichl. „Kolik chceš za ty ptáky, synku?“ 
„Coo??!!! Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní 
ptáci z pole. Ani nezpívají - a vůbec nejsou pěkní!“ „Ko-
lik?“ znovu se zeptá pastor. Chlapec si ho přeměří, jako by 
byl blázen, a říká: „Deset dolarů!“ Pastor sáhl do kapsy a 
vytáhl desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel 
rychle jako blesk. Pastor zvedl klec a nesl ji na konec ale-
je, kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel 

 Přehled svátečních bohoslužeb
  ve farním kostele v Troubsku

Květná neděle                     mše sv. v 7.30 a v 9 hod
Zelený čtvrtek                     mše sv. v 18 hod
Velký pátek                          obřady v 18 hod
Bílá sobota                           obřady v 18 hod
Boží hod velikonoční         mše sv. v 7.30 a v 9 hod
Velikonoční pondělí           mše sv.  v 7.30 a v 9 hod

dvířka a klepáním na mřížku klece přesvědčil ptáčky, aby 
vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost kle-
ce na kazatelně a potom pastor začal vyprávět tento pří-
běh:

Jednoho dne mluvil Ježíš s Ďáblem. Satan se právě vrátil 
z Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal: „Tak, Pane, 
právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem past, sta-
rou návnadu, věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!“ 
„Co s nimi budeš dělat?“ zeptal se Ježíš. Satan odpověděl: 
„Chacha, budu si s nimi hrát! Budu je učit, jak se ženit a 
rozvádět, jak se mají nenávidět a škodit si, naučím je pít, 
kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky a bomby 
a navzájem se zabíjet. Už se těším na tu zábavu!“ „A co 
uděláš potom?“ zeptal se Ježíš. „Zabiji je!“ hrdě se vypnul 
Satan.

„Kolik za ně chceš?“ zeptal se Ježíš. „Snad bys ty lidi ne-
chtěl?! Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, 
budou tě jen nenávidět. Poplivají tě, budou tě proklínat a 
zabijí tě! Určitě je nechceš!“ „Co za ně chceš?“ zeptal se 
Ježíš znovu. Satan se na něj podíval a zakřenil se: „Každou 
tvou slzu a všechnu tvou krev!“ Ježíš řekl: „Máš to mít!“ 
A zaplatil. 

Pastor zvedl klec, otevřel dveře a odešel od kazatelny…
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Z historie chovatelů 

Český svaz chovatelů má v obci  již 
dlouhou tradici. Loni při výstavě bylo 
vzpomenuto 50 let od znovuzaložení 
tohoto spolku, čehož byl velkým ini-
ciátorem Petr Krajpl starší. Znovu-
založení proto, že již v roce 1925 byla 
podána žádost na Okresní politickou 
správu o povolení k založení spol-
ku pro Chov drobného zvířectva pro 
Ostopovice a okolí se sídlem v Osto-
povicích. Hlavními iniciátory byli 
Petr Veselý a Antonín Janda. Tento 
spolek byl povolen. V roce 1926 pořá-
dal spolek asi jedinou výstavu, na níž 
vystavovaly zvířata i spolky Ořechov, 
Sokolnice  a Troubsko. Při výstavě 
bylo prodáno celkem 300 vstupenek. 
Zajímavé je, že již tenkrát se musela 
platit daň ze zábavy a vstupenek, tak-
že výstava skončila částkou 67,40 Kč 
v mínusu. Dále byl tento spolek také 
členem Zemského svazu chovatelů 
drobného, hospodářsky užitečného 
zvířectva na Moravě se sídlem v Brně. 
Tento svaz byl založen v roce 1926 a 
činnost ukončil až v roce 1943. V roce 
1927 sdružoval již 30 organizací se 
4000 členů. Odbornosti zvířat byly - 
drůbež, králíci, holubi a brav, což byly 
kozy, ovce, prasata apod. Organizoval 
se také odbor včelařský a odbor pro 
chov bource morušového. Náš spolek 
tehdy fungoval oficiálně od roku 1926 
do roku 1933. V roce 1964 byl tedy za-
ložen znovu.

J.T.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
v nastávajících dílech bych Vás 
rád seznámil s právy, která sou-
visí s nemovitostmi.

Rozhodl jsem se seriál věnova-
ný nemovitostem zahájit podle 
mého názoru užitečným institu-
tem občanského zákoníku, a to 
tzv. „výměnkem“.
Často se v praxi setkávám s po-
žadavkem vyřešit majetkové 
poměry nemovitostí, které jsou 
ve vlastnictví nejstarší generace 
v rodině. Obvykle jsou pokládá-
ny otázky: jak to máme nejlépe 
udělat? Závěť? Darování? Úvo-
dem je potřeba si uvědomit, že 
na prvním místě při podobných 
úvahách by měl být zájem na po-
kojném stáří nejstaršího člena 
rodiny a jeho jistotách. A právě 
k takovému řešení slouží tzv. vý-
měnek.

Povinná výbava pejskaře
Je tomu skoro osm let, co si mě můj páneček přivezl domů. Byla 
jsem ještě malé štěňátko a nevěděla jsem, co se to děje. Najed-
nou někdo přijel k nám domů a znenadání jsem dostala na krk 
takový pásek. Můj páneček tomu říkal obojek. Byl takový semi-
šový, jemný. Sice mi na krku vadil, ale když jsem dala bradu dolů, 
krásně jsem jej mohla okousávat a cupovat. Než jsme přijeli do 
nového domova, povedlo se mi jej rozpůlit a dodnes mi visí nad 
pelechem jako památka na dovádění, když jsem byla ještě malá. 
Byla jsem z toho celá vykoukaná, přijela jsem na novou zahradu, 
kde bylo plno zvířat. Takoví barevní mimozemšťani, bych řek-
la. Od malička jsem naháněla slepice moc ráda. Vždycky z nich 
něco padalo a lítalo to všude okolo. Můj páneček z toho ale moc 
nadšený asi nebyl. Vždycky mi ukazoval, že se to nemá. Jednou, 
to už jsem byla o něco větší, mě vzal na první procházku. Dostala 
jsem na krk takové cingrlátko. Byla to moje první psí známka. 
K obojku připnul takový dlouhý provaz, kterému říkal vodítko. 
Tak jsme vyrazili. Chvilku jsem se bála, protože bylo všude moc 

zvuků a pachů, které jsem neznala. Pořád mě někdo chtěl patlat 
po hlavě a hladit mě, prý jsem byla roztomilá. Ale i přes to mi 
páníček nasadil na čumák takovou škaredou klec. Tak jsem ten-
krát dostala svůj první psí košík. Prý až budu starší, abych ně-
koho nepokousala. Tenkrát jsem ještě nevěděla, k čemu všemu 
mi zuby jsou. Takhle se mnou páneček pak chodil na procházky. 
Někdy jsme byli venku dlouho a hráli si s jinými pejsky, jindy 
jsme zase šli jen na chvilku. Když jsme byli venku sami, učili 
jsme se spolu různé nové kousky, jako sedni, lehni, zůstaň a 
ke mně nebo k noze. Vždycky, když mě páneček volal, tak zakřičel 
,,Ke mně!“ a já jsem za ním honem běžela. Sem tam mi dal za 
odměnu něco dobrého. Různé pamlsky a laskominy. Dodneška 
jsem nevěděla, proč po mně páneček venku sbírá bobky. Když 
se o tom s někým bavil, že do něčeho takového šlápl, tak to prý 
nosí štěstí. Jenže ona je to pravda jen napůl. Oproti štěstí je to 
pak všude. Na botech, roztahané na chodníku, na cestě a kdo ví, 
kde ještě. Tak si vždycky bere i takové psí sáčky a do nich 
to vždycky sebere a vyhodí. Od malička si se svým pánečkem 
užívám moc legrace. Občas chodíme i na psí hřiště nebo prolézač-
ky a tam tyhle pytlíky dává vždycky do koše, aby se neválely 
různě po venku.

Graace

Práva odpovídající výměnku mohou 
mít různou povahu, od práva bydlení, 
přes poskytování stravy, poskytování 
úklidu a osobní hygieny, až po právo 
na slušný pohřeb apod.

Zákon váže vznik výměnku na oka-
mžik změny vlastníka nemovitosti, 
nejčastěji darováním či kupní smlou-
vou.

Oprávněný z výměnku si tedy právě 
při převodu nemovitosti vyhradí pro 
sebe výhody, které bude požadovat 
a které mohou spočívat například také 
v opakovaném poskytování pravidel-
ných plateb v určité výši.

Právo výměnku lze uzavřít také tak, 
že bude zatěžovat nemovitost a bude 
zapsáno do katastru nemovitostí. In-
formace o výměnku tak bude veřejně 
dostupná.

Výměnek
Povídání o víně - část 4.

V předchozí části našeho povídání o víně 
jsme si udělali malou odbočku a v předvánoč-
ním čísle Ostopovického zpravodaje si řekli 
něco o snoubení pokrmů a vína. V dnešním 
čísle bych se ale opět rád vrátil k edukačním 
článkům a zmínil se o vinařství a vinohrad-
nictví v České republice především z pohledu 
geografického.  

VINAŘSTVÍ A VINOHRADNICTVÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE
Vinná réva se na našem území pěstuje prak-
ticky nepřetržitě již od 3. století našeho leto-
počtu, kdy patrně Římané vysázeli révu vin-
nou v oblasti pod pohořím Pálava. Milníkem 
v novodobé historii je rok 1995, kdy byl přijat 

zákon o vinařství a vinohradnictví, 
který byl mnohokrát novelizován, 
včetně významné novelizace díky 
vstupu ČR do Evropské unie. Sou-
časná podoba zákona č. 321/2004 
Sb. kompletně řeší vinařskou le-
gislativu. Jedním z nejdůležitějších 
prováděcích předpisů je vyhláška 
254/2010 Sb., která stanoví seznam 
vinařských oblastí, podoblastí, obcí 
a viničních tratí.  
V ČR je osázená plocha vinic více 
než 17 000 ha (170 km2, to je 45x 
katastrální výměra obce Ostopovice, 
plocha bezmála jako výměra města 
Brna). Z toho v Čechách je přibližně 

650 ha (4 %) a na Moravě při-
bližně 16 500 ha (96 %) vinic. 
Ročně se zde sklízí v průměru asi 
90 tisíc tun hroznů (5,5 t/ha) a 
vyrobí se asi 650 000 hl vína.

VINAŘSKÉ OBLASTI, 
PODOBLASTI A OBCE 
V ČESKÉ REPUBLICE
Z pohledu výše uvedené legislati-
vy se dělí ČR na dvě vinařské ob-
lasti (Čechy a Morava) a šest vi-
nařských podoblastí následovně 
(číselné hodnoty dle Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského k 31. 12. 2011):

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ O VINAŘSKÝCH 
OBLASTECH A OBCÍCH:
Největší vinařskou podoblastí je podoblast Velkopav-
lovická (28 % vinic), nejmenší pak Litoměřická (1,7 % 
vinic)
Přestože Mikulovská podoblast je 2. největší (26 % vi-
nic), má pouze 30 vinařských obcí, tedy stejně jako nej-
menší Litoměřická podoblast
Nejvíce vinařských obcí (117), tratí (408) i pěstitelů 
(8307) je v podoblasti Slovácké
Největší vinařskou obcí jsou Velké Bílovice s více než 
700 ha vinic (více než obě české vinařské podoblasti 
dohromady), je zde i nejvíce pěstitelů (více než 1000) – 
v této jediné vesnici je tedy asi 7x více pěstitelů než v celé 
oblasti Čechy
Podle velikosti plochy vinic následují Valtice (580 ha), 
Čejkovice (520 ha) a Novosedly (475 ha)
V přepočtu plochy vinic na obyvatele by 1. místo ob-
sadily Novosedly (0,5 ha/1 obyvatele), vinice v této obci 
zabírají 1/3 rozlohy katastru obce 

Největší křížový sklep na světě se nachází v Příměticích 
u Znojma
Největším českým pěstitelem vína jsou Vinné sklepy Valti-
ce, které mají sídlo v areálu zámku Valtice
Vinice v oblasti Mělníku, Mostu a Litoměřic jsou jedny 
z nejseverněji položených vinic v Evropě
Ostopovice, přestože mají ve znaku hrozen vína a vinařský 
nůž, nejsou zapsány na seznamu vinařských obcí, na rozdíl 
třeba od Moravan u Brna, které patří do Velkopavlovické  
podoblasti a mají zapsané 2 viniční tratě – Vinohrady a  
Novosady

Hemingway kdysi řekl: „Znalost vína může být radostí po 
celý život člověka.“ Já s ním plně souhlasím a doufám pro-
to, že vám tato geografická vinařská exkurze přinesla některé 
nové a zajímavé informace o víně a znalost vína a jeho ro-
zumná konzumace vám bude přinášet jen radost.

Petr Havliš



Pomalým tempem se nám blíží jarní část sezóny, a tak 
mi dovolte krátké ohlédnutí za tou zimní.
Všechna naše žákovská družstva se zúčastnila Zimního 
halového poháru České republiky (dále jen ZHP ČR) 
v národní házené. Od poloviny prosince loňského roku 
do konce února toho letošního proběhla oblastní kola 
všech žákovských kategorií. Na turnajích se postupně 
představila dvě družstva žákyň a rovněž také dvě druž-
stva žáků.

V kategorii mladších žáků, pořádané naším oddílem 14. 
2. 2015 v hale Tatranu Bohunice, se našemu družstvu 
podařilo porazit s jistotou všechny soupeře a zajistit si 
tak postup do finále ZHP ČR, které se konalo ve Studén-
ce 21. 3. 2015. Všechna utkání byla v režii našich žáků 
a soupeřům nedovolili více než malý odpor. Trenéři vsa-
dili na ostřílené borce, ani lavička náhradníků nezahále-
la a ukázala, že máme další naděje i v záloze.

V téže kategorii mladších žákyň jsme byli stejně úspěšní. 
V počátku turnaje jsme začali rozpačitě, ale postupem 
času jsme získávali na jistotě a postupně jsme porazili 
družstva Drakenu Brno, Olbramovic, Miroslavi, Vraco-
va, Humpolce a nakonec i vysoce favorizované družstvo 
TJ Chropyně a zaslouženě si tak vybojovali postup do 
finále ZHP ČR konaného dne 15. 3. 2015 ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí.
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Zimní halová sezóna žákovských družstev národní házené 

Družstvo starších žáků svoje dva turnaje, jak v Jihlavě, tak 
i na Moravské Slavii v Brně, suverénně ovládlo a postoupilo 
do finále ZHP ČR do Řevnice. I přes velkou marodku se na 
toto finále naši hoši vypravili s kádrem doplněným o nadějné 
mladší žáky. Přes tento, jak se zpočátku zdálo, hendikep se 
celé družstvo semklo k vynikajícímu výkonu a dovezlo z re-
publikového finále bronzové medaile. Prohráli pouze s poz-
dějším vítězem a druhým týmem, a to vždy nejtěsnějším 
rozdílem. O kvalitě tohoto týmu hovoří i fakt, že nejlepším 
střelcem turnaje se stal náš hráč Jan Polcar a na druhém 
místě v tabulce střelců byl hráč našeho týmu Matěj Střelec. 
Celému družstvu gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci.

Starší žákyně odehrály jen jeden turnaj ve Vracově, ale ur-
čitě se neztratily. Domácího favorita potrápily hlavně v prv-
ním poločase a ukázaly, že máme výborný kompaktní tým se 
základy, na kterých se dá stavět. V ostatních utkáních velmi 
pozitivně hodnotíme dravost a touhu po vítězství. Konečné 
třetí místo v oblasti je pro nás úspěchem a výzvou pro další 
práci. Pro tento mladý tým je to určitě malý, ale velmi důle-
žitý úspěch.

Dorostenci odehráli dva turnaje. První turnaj v Jihlavě vy-
hráli a ani na druhém, který se odehrál v Pustějově, se v kon-
kurenci ostatních týmů neztratili a obsadili třetí místo. Po-
stup do finále byl výzvou, ale velká marodka zhatila naděje 
na úspěch, a tak naši dorostenci k finálovému turnaji  nako-
nec  neodcestovali.

Závěrem bychom chtěli všem týmům poděkovat  za vzornou 
reprezentaci.

Tým trenérů TJ SOKOL Ostopovice

Ze života naší školy

Školní rok se nám přehoupl do druhé poloviny a my 
opět přinášíme informace a zajímavosti z naší školy. 

Otevřená škola, kde se farmaří
Hlavním posláním školy je výchova a vzdělávání. Díky 
otevřenosti školy se za námi stále častěji chodí dívat ne-
jen rodiče dětí, ale i návštěvy z širokého okolí. Od říj-
na do ledna se v naší škole vystřídalo přes 20 pedagogů 
z MŠ z celého kraje a pozorovali, jak se u nás učí. Každý 
měsíc k nám zavítá návštěva z klubu seniorů se čtením 
pro školní družinu. V listopadu nás navštívilo 15 studen-
tů z pedagogické fakulty a další zájemci u nás absolvují 
svoji praxi. V lednu jsme měli dny otevřených dveří a zá-
pis do ZŠ, kterého se zúčastnilo 26 dětí. V únoru jsme 
ukončili kurz pro naše seniory – práce na počítačích. 
V únoru také prováděl pan školník po areálu školy přes 
30 provozních zaměstnanců z celého kraje. A nemůže-
me opomenout návštěvu reportérky z Českého rozhla-
su. S žáky i pedagogy školy dělala rozhovory o metodě 
Global StoryLines, ve které se naši žáci stávají farmáři a 
řeší příjemné situace i závažné problémy (záznam je na 
stránkách školy). 
A co připravujeme na jaro? Naše třeťáky a páťáky čeká 
celonárodní testování společností Scio a natáčení výuky 
pro potřeby vyučujících na pedagogické fakultě. Přede-
vším také zápis do mateřské školky a slavnostní otevření 
dětského hřiště na naší zahradě pro veřejnost. 
Těšíme se s vámi na viděnou na společných akcích.

Za zaměstnance školy Petr Juráček

Ostopovická Entropa

Dne 6. března jsme začali pracovat na společné práci. Byla 
to velká mapa Evropy. Inspirovali jsme se dílem Davida Čer-
ného. Rozdělili jsme se do skupin. První pátek jsme mapu 
celou nedodělali, proto jsme pokračovali i další týden. Každá 
skupinka si vybrala státy. Obkreslili jsme si je pomocí pro-
mítnutí na tabuli. Vytvořili jsme ke každému státu legendu 
se základními informacemi a na stát jsme nakreslili a nalepili 
nějakou zajímavost.

Základní informace o Evropě
největší město: Londýn
největší hory: Alpy
největší stát: Rusko
nejdelší řeka: Volha
největší hora: Mont Blanc (4808 m. n m.)

Základní informace o Evropské unii
Hlavní místo EU je Brusel v Belgii. V EU je 28 států. Smys-
lem EU je vzájemná pomoc jednotlivých států. V 19 státech 
se platí eurem. Česká republika je jedna z členských států od 
1. května 2004. Základním symbolem je vlajka (kruh 12 zla-
tých hvězd na modrém poli).

Otázky na závěr
1. Kolik států je v Evropské unii?
2. Kde sídlí parlament EU v Belgii?
3. Jak se jmenuje největší stát Evropy?
4. Jak se jmenuje nejmenší stát Evropy?

Připravili žáci 4. a 5. ročníku
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CENTRUM NAROVINU
Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu vznikla 
v roce 1995, tehdy jako Humanistické centrum Narovinu. Je 
členem českého Fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS) a spo-
lupracuje na kampani Česko proti chudobě.  V současnosti se 
zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, 
zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Jejími hlavními 
projekty jsou:  Adopce afrických dětí – projekt pomoci na 
dálku, díky kterému je zajištěn přístup ke vzdělání dětem z chu-
dých oblastí Keni, a především Island of Hope –  komunitní 
centrum na Rusinga Island na Viktoriině jezeru v západní části 
Keni. V roce 2005 darovala na tento projekt místní komunita 
pozemek v jihozápadní části ostrova v oblasti Kamasengre a za-
čala výstavba centra. Do této doby bylo díky grantům z České a 
Slovenské republiky, různým sbírkám a sponzorům vybudováno 
vzdělávací centrum, jídelna a dvě budovy sirotčince, mateřská 
škola, budovy základní školy, sportovní hřiště, klinika s labora-
toří, ambulancí a lůžkovou částí a domek, kde jsou ubytováni 
lékaři, dobrovolníci a stážisté ze zahraničí. V současnosti je ve 
výstavbě počítačová učebna a knihovna a v nejbližší době započ-
ne výstavba střední školy. Technické zázemí areálu tvoří celkem 
3 vodní věže s úpravnou vody, umývárnami a záchody.  Elek-
třinu zajišťují fotovoltaické systémy a v případě kliniky rovněž 
generátor. Důležitou součástí komunitního centra je farma, díky 
jejíž pravidelné produkci zeleniny, vajec a ryb by mohl být do 
budoucna financován chod centra. 
Centrum Narovinu nerealizuje pouze projekty v Keni, ale snaží se 
i o zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích 
formou besed, promítání, výstav a workshopů v České a Sloven-
ské republice. V současnosti probíhá projekt Partnerství českých 
a keňských škol, jehož cílem je navázat kontakt mezi žáky a učiteli 
škol v ČR a Keni, kdy si děti navzájem posílají dopisy, natáčejí 
videa, české děti vyrábějí pomůcky pro školy v Keni apod. 
Podrobněji se o projektech Centra Narovinu můžete dočíst na 
www.centrumnarovinu.cz.

H. Havlišová

Heli, na konci letošního ledna jsi odcestovala na Rusin-
ga Island do Keni. Co tě k té cestě přivedlo?
Jako každý rok tam jela na pracovní návštěvu předsedkyně spo-
lečnosti Centrum Narovinu, pro které pracuji jako dobrovolník 
v projektu Adopce afrických dětí.  Měla jsem možnost se k ní a 
ještě několika dalším nadšencům přidat, tak jsem si vyřídila po-
třebné formality a odletěla do Keni.

Byla to víc pracovní cesta, nebo dovolená?
Pracovní cesta to byla především pro Danu – ředitelku sdružení 
a pak pro architekty, kteří tam jeli kvůli plánované stavbě střední 
školy. Já jsem byla při ruce, když bylo něco potřeba. Ale dovolená 
ve smyslu odpočinek u moře, safari apod. to nebyla.

Jak vnímáš postoj tamějších obyvatelů k pomoci zvenčí?
Mnoho lidí má takový názor na Afričany, že jsou zvyklí jen nata-
hovat ruce a pasivně čekat na pomoc zvenčí. Ale myslím, že se to 
týká konkrétních lidí, nelze to paušalizovat. Všude jsou na jedné 
straně lidi aktivní, nápadití a na druhé straně ti, kteří se jen vezou. 
To platí, myslím, i tady. Já jsem měla to štěstí, že jsem se setkala 
s lidmi, kteří nebrali naši pomoc jako samozřejmost, kteří si uvě-
domovali, že nic není zadarmo, že bez vlastního přičinění nic mít 
nebudou a pokud dostanou podporu, jsou za ni vděčni. Také jsem 
poznala lidi, kteří sami, inspirováni naším komunitním centrem, 
začali řešit problémy své komunity, společně se rozhodli vytvořit 
třeba malou školu, kam posílali své děti, skládali se na platy učite-
lů, zajišťovali společně stravu dětem apod.

Projekt pro výstavbu komunitního centra probíhá již 
dlouhou dobu. Zajímalo by mě, jaký by měl být ideální 
cíl vaší práce?
Projekt výstavby komunitního centra probíhá od roku 2005. 
Hlavním cílem je vytvořit komunitní centrum, které by chudým 
lidem z Rusinga Island poskytovalo kvalitní vzdělání a základní 
lékařskou péči, zabezpečilo domov pro sirotky a opuštěné děti. 
Stejně jako u jiných projektů organizace klade velký důraz na 

dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od 
pasivního přístupu k aktivnímu převzetí odpovědnosti a využí-
vání vlastních možností. Podařilo se dosáhnout soběstačnosti, 
co se týká energie a ohřevu pitné vody, vše zcela ekologicky. 
Nyní se pozornost soustřeďuje na rozšíření aktivit farmy, které 
by mohly být zdrojem příjmů centra. Dále se počítá s vytvořením 
praktických dílen pro ty, kteří nemají předpoklady pro studium 
na vysokých školách. A také bychom si přáli, aby centrum bylo 
inspirací a příkladem pro ostatní, jak zlepšovat životní podmín-
ky využíváním technologií šetrných pro životní prostředí a vzá-
jemnou spoluprací.

Psala jsi mi, že jsi jela i navštívit své na dálku adopto-
vané děti. Jaké to setkání bylo?
Děti, které má naše rodina v adopci, bydlí několik hodin cesty od 
Rusinga. Návštěvu jsme spojili s dalšími schůzkami ohledně far-
my.  V Maragoli nás čekala keňská koordinátorka, která s námi 
jela do střední školy za Hillarym – chlapcem, kterého podporu-
jeme od jeho nástupu do školy, je to už deset let. Střední škola, 
kde nyní Hillary studuje, mě mile překvapila, zvlášť knihovnou 
s anglickou a francouzskou literaturou a dobře vybavenou počí-
tačovou místností. A příjemně mě překvapil i Hillary, který byl 
velmi milý a přátelský. Bohužel jsme se nemohli zdržet dlouho, 
protože nás ještě čekala cesta do Mbale, kde bydlí Hillaryho se-
stry Faith a Linda s babičkou a dědou v klasickém venkovském 
hliněném domku s plechovou střechou. Faith podporujeme 5 let 
a její sestra je také v programu adopce. Táta jim před několika 
lety zemřel a máma odešla do Nairobi. O děti se starají praro-
diče. Oba byli velmi rádi, že mě mohou obejmout a poděkovat 
mně, a já se utvrdila v tom, že to, co děláme, má smysl. Byl to 
opravdu silný zážitek. A doufám, že si to jednou zopakujeme.

Měla jsi z něčeho obavu?
Měla jsem obavu z nemocí a zdravotních komplikací. Naštěstí 
jsem se jim díky přísnému dodržování hygieny vyhnula. Také 
jsem před odletem absolvovala všechna potřebná očkování. 

Bylo něco, co tě překvapilo nebo zaskočilo?
Překvapilo mě, kolik dětí žije na Rusinga. Kvůli nemocem jako 
malárie, TBC, tyfus, parazitická onemocnění,  AIDS lidé umírají 
poměrně mladí. Průměrný věk v Keni je 61 let. Děti do 15 let pak 
tvoří skoro polovinu populace na ostrově. 
Také mě docela zaskočilo, že jeden z našich koordinátorů na 
Rusinga, Josh, má dvě ženy. Ale jak jsem zjistila, není to nic ne-
obvyklého, dokonce polygamní manželství bylo v roce 2014 le-
galizováno. Souvisí to s kmenovými tradicemi. Joshův otec měl 
5 manželek a celkem 22 dětí.  Z nich žijí už jen dva bratři ve věku 
mezi 35 a 50 lety.

Vzhledem k tomu, že to byla netypická „dovolená“, uži-
la sis i něco z turistických radovánek?
Bohužel z těch turistických míst jsem viděla jen Masai Market 
v Nairobi. Nebyla to turistická Keňa, ale o to byla opravdovější. 

Plánuješ, že se do Keni zase vrátíš?
Moc ráda bych se tam znovu podívala i s celou rodinou třeba prá-
vě na safari Také bych chtěla znovu navštívit obě adoptované děti 
a jejich rodinu.

Otázky SyČ, odpovídala H. Havlišová
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Outdoorový festival v Brně
Přijďte se podívat na první Outdooro-
vý festival, který je pro každého, koho 
zajímá pohyb v přírodě a s ním spojené 
sportovní pohybové aktivity.

KDY? 
• v sobotu 16. 5. 2015 od 10:00
KDE?  
• Ostopovice u Brna, ruiny Hitlerovy 
dálnice 

VSTUP ZDARMA!
www.nadzemi.cz

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
• Wild Country – závod v boulderingu
• Dynafit – závod v terénním běhu
• Salewa – lezení na laně pro každého
• A Muerte – překážková dráha
• Slackline, Highline
• Crossfit – závod
• Jungle park – lanové překážky
• Přednášky a promítání lezeckých 
filmů
• Festivalové občerstvení
• Živá hudba – brněnské kapely

Festival je připraven pro malé i velké, 
sportovce ultimátní i příležitostné. 
Přijďte sami nebo s celou rodinou, 
těšíme se na vás.

info@nadzemi.cz

ROCK NA VSI 2015

Po loňském jubilejním vzpomínání 
na to nejlepší ze sokolských ple-
sů jsme další „rok na vsi“ uzavřeli 
patřičně „rockově“. Za zvuků duni-
vých basů a kytarových sól jsme se 
protančili téměř všemi rockovými 
„hitovkami“ a baladami. Ulehčili 
jsme peněženkám při nákupu tom-
bolových lístků v naději, že v rulič-
kách objevíme alespoň jednu zářivě 
bílou přímou výhru, kdyby nic jiné-
ho. Sálem se nesla veselá přátelská 
atmosféra. 

Celým večerem nás provázela ka-
pela Gong, která rockovou hudbou 
od první písně roztančila sál. V prů-
běhu plesu nás navštívily české i 
zahraniční hvězdy jako kapela Cit-
ron, Katapult, Petra Janů s Petrem 
Jandou, Tina Turner a dorazil i ne-
smrtelný Freddie Mercury. To však 
stále nebylo všechno. Jako třeš-
nička na dortu nakonec vystoupila 
i pověstná americká kapela Kiss, 
jejíž show sklidila ohlušující ovace. 
V záři světelných efektů zahráli „Ki-
ssáci“ své největší hity a navzdory 
své slávě se po vystoupení ochotně 
fotografovali se všemi fanoušky. 

Tradičně netradiční ples v režii 
ostopovických sokolů opět na-
dchnul své věrné návštěvníky, kteří 
budou jistě už brzy vyzvídat téma 
pro příští sezonu. 

SyČ

Dětský karneval 2015

Karneval (z italského carnevale, tedy „maso pryč“), u nás 
zvaný masopust, vostatke, fašank, moravsky voračky, vo-
ráčí, končiny, je třídenní lidový svátek. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní 
půst před Velikonocemi. 
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní ne-
dělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. V tento den má 
člověk co nejvíce jíst a pít, aby byl celý rok při síle. Hlavní 
masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“, kdy se 
všichni sešli v hospodě u muziky. Někdy se tancovalo pří-
mo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Vyvrchole-
ním masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi 
průvody maškar.
Jenže dnes je doba uspěchaná, času málo. A tak jsme spoji-
li masopustní neděli s průvodem maškar v jedno, a to hned 
druhou neděli v únoru. Maškarní průvod nám zařídily, kdo 
jiný, než děti. Byla jich plná sokolovna, jedna maska hezčí 
než druhá. Samozřejmě spousta princezen, kovbojů a rytí-
řů, ale také berušky, medvídci, kočičky i pár strašidel v čele 
s kostlivcem.
Tancovačka začala zostra. Po rychlé rozcvičce na zahřátí 
následoval tvrdý boj o nejsilnější nohy krále dřepů. Soutěž 
jsme však museli pro naprosté vyčerpání ukončit s kon-
statováním, že vyhráli a bonbónovou odměnu si zaslouží 
všichni. Leželi jsme na zemi a relaxovali zmožené svaly, 

když nám do sálu vlezla malá myška. Některé maminky 
začaly ječet. Tak jsme za myškou pustili kočku Mícu. Jen-
že kočku Mícu začal honit pes Hektor.  Na psa Hektora 
se najednou vyřítil tygr ussurijský a strašně řval. Naštěstí 
děti zvládly udržet všechna zvířata dost daleko jedno od 
druhého a nikomu se nic nestalo. Uf. Tedy možná i proto, 
že všechna zvířátka byla plyšová.
Po takové honičce jsme raději odjeli na dovolenou na  
ostrov. Ale ouha, byl pustý. Ten ostrov. 
Děti neztratily hlavy a všechno, co potřebovaly, si na  
ostrov domalovaly. Kokosové a banánové palmy, ptáčky, 
chatrče a chýše atd. I když jim v tom překážel divoký skřet 
s kyjem a také čarodějnice, sice bez kyje, ale zato strašně 
špinavá a naštvaná. 
Už od začátku karnevalu se oči dětí stáčely ke stolům s vý-
hrami v tombole. Roztočili jsme tedy osudí a tahali šťast-
ná čísla. Výherci si odnášeli pastelky, hračky a dobrůtky 
všeho druhu. Zkrátka ale nepřišel nikdo, dobrůtku nako-
nec dostaly i ty děti, které štěstí v tombole neměly.
Lano pro tradiční vrchol zábavy – přetahovanou – nám 
tentokrát půjčili horolezci. Jeho kvalita byla prověře-
na v boji holky proti klukům, maminky proti tatínkům 
i všichni proti všem. 
A loučení? Žádné nebylo. Prostě jsme si řekli: „Tak čau 
a zase příště, sejdeme se jako obvykle…“

Irena Chaloupková

Farmářské trhy  
v Ostopovicích
Tradiční, historické, místní, řeme-
slné. Takové bývají farmářské trhy 
v okolních obcích a na dalších mís-
tech po celé naší zemi. A nejen u nás. 
V posledních letech se tato akce mezi 
lidmi těší velké oblibě a popularitě 
právě kvůli možnosti koupit si čerstvé 
domácí potraviny a spolu s nimi třeba 
ručně tkaný koberec nebo koš z prou-
tí. Proto jsme se rozhodli uspořádat 
trhy i u nás v Ostopovicích. Navázat 
na dřívější jarmark a pokusit se za-
jistit trhy v pravidelných termínech 
se zemědělci, rodinnými farmami a 
řemeslníky především z jižní Moravy. 
Pro letošní rok jsou vybrané termí-
ny 4. dubna, 16. května, 12. září a 17. 
října, vždy sobota od 8:00 do 12:00. 
V žádném případě nebudeme pořádat 
vietnamskou tržnici. Produkty mají 
farmářský původ. Některé farmy jsem 

Společenský ples 
Dne 23. ledna 2015 se konal již tra-
diční ples obecního zastupitelstva. 
Letos byl výjimečný, jubilejní, dva-
cátý. K dobré zábavě hrála kape-
la ,,ŠPUNT“ pana Martina Opršála 
a krásné předtančení zajistila taneč-
ní škola STARLET, která předvedla 
krásné společenské i latinskoameric-
ké tance. Velké poděkování patří všem 
sponzorům, díky kterým byla opravdu 
bohatá tombola, a v neposlední řadě 
patří velké poděkování panu Jarosla-
vu Coufalovi a panu Jaroslavu Tráv-
níčkovi za velkou pomoc při výzdobě 
sálu v místní sokolovně.

Jan Kubíček

také sám navštívil, abych se přesvěd-
čil o povaze výrobků. Do prodeje se 
můžete zapojit i vy, pokud máte třeba 
domácí vejce, chováte králíky, slepice, 
kuřata, kačeny, jste včelař a prodáváte 
med nebo vyrábíte ručně dělané šper-
ky, vyřezávané dřevěné nádobí či do-
mácí mýdla nebo tkané věci. Na trhu 
je také připravené občerstvení v po-
době teplých klobás a piva. Na strán-
kách obce je nová záložka ,,Farmářské 
trhy“, kde se budete moci průběžně 
dozvídat nové informace k trhům a 
jejich doprovodnému programu. Do 
budoucna chceme, aby se trhy v Osto-
povicích staly tradiční a pravidelnou 
akcí. Pokud budete mít jakékoliv do-
tazy, náměty nebo se budete chtít trhů 
účastnit jako prodejce, popř. pomoci 
s jejich organizací, můžete mě kontak-
tovat  na čísle 775 539 230, e-mailem: 
sbernydvur@ostopovice.cz a určitě se 
domluvíme.

Jaroslav Šebánek

Rock na vsi
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Zápis do mateřské školy
14. 4. výdej přihlášek  

+ možnost prohlídky areálu  
(10.00 – 11.30, 14.30 – 16.00)
do 30. 4. odevzdání přihlášek

7. 5. vyhlášení řízení (cca 15 míst)

Případné další dotazy směřujte  
na vedoucí učitelku MŠ  
tel. 547 357 076 nebo  

na ředitele školy tel. 731 485 909,
reditel@zsostopovice.cz

Otevření dětského hřiště
MŠ a ZŠ Ostopovice  

si Vás dovoluje pozvat na 
slavnostní otevření zahrady 
v areálu školy, které se uskuteční 
v neděli 17. května od 14.30. 
Během odpoledne bude připra-

ven program pro celé rodiny.


