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Opravy chodníků a komunikací v ulicích 
B. Němcové, U Kaple a Školní
V ulici B. Němcové proběhla ve spolupráci se Správou a 
údržbou silnic JMK dlouho připravovaná úprava krajni-
ce. V rámci této akce došlo také k vybudování zpevněných 
ploch před rodinnými domy č. 22 – 26 a několika parko-
vacích míst. V jarních měsících pak budou provedeny ješ-
tě sadové úpravy svahů v okolí parkovacích míst.

Již několik týdnů probíhá také nejrozsáhlejší letošní inves-
tice – rekonstrukce ulic Školní a U Kaple. Zejména v ulici 
Školní, kde je kromě opravy chodníků po obou stranách 
ulice a budování přechodu pro chodce prováděna i kom-
pletní obnova veřejného osvětlení, působí stavební práce 
potíže nejen řidičům, ale především chodcům. Kompletní 
výměna kabeláže, související výkopové práce a demontáž 
sloupů veřejného osvětlení navíc způsobily dvoutýden-
ní odstávku veřejného osvětlení. Bohužel nebylo v dané 
chvíli technicky možné zajistit dočasné náhradní osvětle-
ní, protože nové sloupy jsou umístěny ve stejném místě 
jako ty původní. Děkujeme proto všem občanům, že dbali 
a dbají zvýšené opatrnosti a pro cesty po obci volí, pokud 
je to možné, jiné trasy. Obyvatelům ulice Školní a U Kap-
le pak zvláště děkujeme za trpělivost s omezeními, která 
jim stavba působí. Hlavní část prací (chodníky) by měla 
být dokončena, pokud to dovolí povětrnostní podmínky, 
do poloviny prosince letošního roku, na jaře roku příštího 
pak budou provedeny dokončovací práce a sadové úpravy 
zelených ploch podél ulice.

Svoz směsného odpadu pouze bez zeleně
Po změně svozové firmy jsme zaznamenali řadu stížností 
na nevyvezené popelnice. Společnost SAKO skutečně po 
dohodě s obcí nevyváží popelnice, které obsahují zelený 
odpad ze zahrad nebo stavební suť. Znovu proto připomí-
náme, že zelený odpad svážíme zdarma v rámci pytlových 
svozů od jednotlivých domů vždy o den dříve před svozem 
popelnic spolu s plastem a papíry, případně je možné ode-
vzdat jej ve sběrném dvoře. Stavební suť je možné uložit 
také ve sběrném dvoře.

Psí hřiště pod Přední horou
Na nedokončeném dálničním mostu pod Přední horou 
bylo otevřeno malé psí hřiště. V jarních měsících ještě 
přibydou lavičky a odpadkový koš. Plocha mezi mostem 
a cestou pak bude na jaře ještě doplněna o několik ovoc-
ných stromků.

Ukradené stromky
Jeden se nestačí divit, co všechno někteří nenechavci 
seberou. Nedávno nějaký takový zoufalec neváhal vyko-
pat několik již uchycených stromků podél cesty k rybní-
ku v Šelši. Nejde přitom ani tak o těch několik stokorun, 
co stojí pořízení nového stromku, jako o neúctu ke snaze 
dobrovolníků, kteří alej založili, a následnému dlouhodo-
bému úsilí, které obecní zaměstnanci vynakládají k zako-
řenění a udržení stromků v této poměrně suché lokalitě. 

Den boje za svobodu a demokracii
17. listopadu jsme oslavili 27 let od znovunabytí naší svo-
body. Den boje za svobodu a demokracii jsme si tradičně 
připomněli lampionovým průvodem, položením věnce a za-
pálením svíček u pomníku obětem komunismu na ulici B. 
Němcové. Zvláště v dnešní době, kdy jsme svědky nárůstu 
nenávisti a populismu, je důležité připomínat odhodlanost 
studentů i dalších odvážných lidí, kteří se v letech 1939 a 
1989 postavili tehdejším totalitním mocem na obranu ideá-
lů svobody a demokracie. 

Milé spoluobčanky a spoluobčané, jménem zastupitelstva 
obce a obecního úřadu Vám přeji krásné prožití vánočních 
svátků a vše dobré v roce 2017!

Jan Symon

Otevírací doba sběrného dvora
Od 1. prosince do 31. března je sběrný dvůr otevřen  
každou středu od 13:00 do 17:00 a každou sobotu  
v sudém kalendářním týdnu od 8:00 do 11:00. 

Psí hřiště
Psí hřiště u prvního mostu nad knihovnou je posta-
vené. Na přání pejskařů chceme ještě zvětšit tunel na 
probíhání. Možná ještě na jaře některé prvky přistaví-
me. V průběhu zimy ještě připravíme okolí k dosázení 
nových stromů, abychom obnovili starý ovocný sad.   

Upozornění pro pejskaře
V průběhu podzimu se v okolí obce objevilo rozházené 
maso na oblíbených místech venčení psů. Podél tratě 
u sběrného dvora, na hřišti pod vysokým napětím a na 
,,Bosonce“. Pokud byste zaznamenali další místa, našli 
pohozené maso nebo návnady, oznamte to pracovní-
kům údržby obce. 

Krádeže stromků v Šelši
Z aleje kolem cesty do Šelše někdo ukradl 3 nově vy-
sazené ovocné stromy. Nemeškal a ze země je vykopal 
s kompletním příslušenstvím. Zloděj odvezl nejen stro-
my, ale i kůly, pletivo a mulč. Patrně teď dělají někomu 
parádu na zahrádce. 

Odvoz komunálního odpadu
Svozová firma neodveze popelnice nebo pytle s odpa-
dem, jestliže obsahují stavební suť, rostlinný a jiný bio-
odpad, železo, nebezpečné látky, jako jsou barvy apod. 
Pytle s rostlinným odpadem lze umístit před dům 
v úterý v lichém kalendářním týdnu spolu s tříděným 
odpadem a my je v rámci pytlového svozu odvezeme. 
Bioodpad musí být v pytlech, nelze odvážet hromady 
větví nebo trávy. Pokud máte větší množství větví nebo 
trávy, lze využít zpoplatněného odvozu dle domluvy 
s pracovníky údržby. Popelnice na odpad svozová fir-
ma nevyměňuje.

Údržba obce

17. listopad

Opravy chodníků a komunikací
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Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schvaluje 

- za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitel-
stva obce Davida Šmídka a Ondřeje Tomašoviče.
- navržený program zasedání zastupitelstva.
- předčasnou splátku úvěru ve výši 5 mil. Kč v souladu se 
Smlouvou o úvěru č. 10022/11/LCD mezi Obcí Ostopovi-
ce a společností Česká spořitelna, a. s.
- Rozpočtové opatření č. 4/2016.
- Darovací smlouvu na podíly pozemků p.č. 816/44, p.č. 
816/45, p.č. 816/71 a p.č. 817/2 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Osto-
povice, jako obdarovanou a Janou Bobčíkovou, bytem 
Osvobození 256/3, 664 49 Ostopovice, Ing. Tomášem 
Borským, bytem Blažkova 17/5, 638 00 Brno, Petrem 
Hamříkem, bytem č.p. 7, 594 51 Vratislávka, Marií Ha-
mříkovou, bytem č.p. 71, 666 01 Svatoslav, Josefem Ko-
sem, bytem Úpatní 492/9, 634 00 Brno, Ing. Františkem 
Kusákem, bytem Řezáčova 940/68, 624 00 Brno, Libo-
rem Maňákem a Martinou Maňákovou, oba bytem Oblá 
421/22, 634 00 Brno, Ing. Robertem Mičkou, bytem 
Padělky 432/21, 664 49 Ostopovice, Ing. Vladimírem 
Řezníčkem, bytem Moldavská 533/15, 625 00 Brno, Ing. 
Petrem Snášilem a Ing. Miriam Snášilovou, oba bytem 
Padělky 395/40, 664 49 Ostopovice, Mgr. Vlastimilem 
Steinem, bytem Dunajská 175/17, 625 00 Brno, Zbyň-
kem Steinem, bytem Nad Okrouhlíkem 2351/8, 180 00 
Praha, Miloslavem Šťastným, bytem Padělky 459/30, 
664 49 Ostopovice a Pavlem Vojáčkem, bytem Langrova 
824/13, 627 00 Brno, všemi jako dárci a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.
- Darovací smlouvu na podíly pozemků p.č. 816/44, p.č. 
816/45, p.č. 816/71 a p.č. 817/2 v k.ú. Ostopovice mezi 
Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Osto-
povice, jako obdarovanou a společností INDOLA, s.r.o., 
v likvidaci, se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, 

Výpis usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 9. 2016

jako dárcem a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Darovací smlouvu na vodovodní a kanalizační řad, ven-
kovní veřejné osvětlení a těleso pozemní komunikace, vše 
umístěné na pozemcích p.č. 816/44, p.č. 816/45, p.č. 816/71 
a p.č. 817/2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice, se síd-
lem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice, jako obdarovanou a 
společností INDOLA, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Hudcova 
532/78b, 612 00 Brno, jako dárcem a pověřuje starostu je-
jím podpisem.
- Kupní smlouvu na pozemky p.č. 815/14 a  p.č. 816/138 
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 
260/5, 664 49 Ostopovice, jako kupující a mezi společností 
INDOLA, s.r.o., v likvidaci, se sídlem Hudcova 532/78b, 612 
00 Brno, jako prodávající a pověřuje starostu jejím podpi-
sem.
- Kupní smlouvu č. 109/16 na pozemek p.č. 87/2 v k.ú. Osto-
povice mezi Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 
49 Ostopovice, jako kupující a Českou republikou – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Ra-
šínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, jako prodávajícím za 
cenu v celkové výši 805 000,- Kč a pověřuje starostu jejím 
podpisem.
- Darovací smlouvu na pozemky p.č. 578/5, 1638/3, 1638/5, 
1638/6, 1638/8, 1638/9, 1638/11, 1638/12, 1638/21, 
1638/23 a 1638/25 v k.ú. Ostopovice mezi Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, jako dárcem na 
straně jedné a Obcí Ostopovice jako obdarovaným na straně 
druhé a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

Zastupitelstvo obce Ostopovice 
bere na vědomí 

- usnesení z jednání rady obce ze dne 14. 7., 22. 7., 4. 8., 29. 
8. a 15. 9. 2016.

Zapsala Radka Švihálková               

Anketa: Pošta v Ostopovicích

Jak jste si mohli povšimnout, od května tohoto roku přešla 
pošta v Ostopovicích pod správu obce. Při této příležitosti 
došlo k několika změnám v oblasti služeb poskytovaných 
Poštou Partner, a proto jsem provedla menší průzkum 
v oblasti spokojenosti s novými službami. Z výsledků prů-
zkumu vyplynulo, že lidé jsou se službami a provozní dobou 
Pošty Partner spokojeni. Velkou zásluhu na tom má po-
dle respondentů pracovnice pošty paní Lenka Krejčíková. 
Jedinou výtkou, kterou jsem zaznamenala, je nemožnost 
parkovat vozidla přímo u budovy pošty tak, aby nebránila 
v plynulosti dopravnímu provozu. Někteří respondenti si 
dále stěžovali na zhoršenou přístupnost pošty při probíha-
jící rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení na ulici 
Školní. Průzkumu se zúčastnilo 96 občanů, kterým bych 
chtěla touto cestou poděkovat.

Markéta Kozlová

Sběr víček
Do sběrného dvora můžete nosit zvlášť vytříděné vršky 
od PET lahví. Vršky jsou vyrobeny z tvrdšího plastu. Dal-
ší zpracování se provádí přes granulování, kdy se víčka 
nadrtí a takto vzniklý materiál se znovu využije při výrobě 
obalových materiálů nebo jako přísada do jiných plasto-
vých výrobků. Spolu s vršky ze školy je předáme k dalšímu 
využití.    

Čištění zametacím vozem
V měsících prosinec a leden čisticím vozem zametáme dle 
povětrnostních podmínek. V roce 2017 opět platí harmo-
nogram blokového čištění v posledním týdnu každého mě-
síce. 

Brigáda
Přijmeme brigádníky na výpomoc při zimní údržbě. Od-
měna 100,- Kč/hod. Bližší informace na OÚ na tel.:
 775 539 230, 606 782 982.

Pytlový svoz
V roce 2017 bude dle odevzdaného množství tříděného 
plastu a papíru v rámci pytlového svozu vypočítána sleva 
na poplatku za odvoz komunálního odpadu. Stav odevzda-
ných kilogramů tříděného odpadu zkontrolujte nejpoz-
ději do 15. ledna 2017, abychom mohli připravit platební 
předpis. Stav je k nahlédnutí na webových stránkách obce 
Ostopovice nebo na obecním úřadu.

Harmonogram pytlového svozu 2017

Jak to mohlo být jinak

Na ulici Školní, hned naproti mateřské a základní škole, sto-
jí dnes tyto dva domy. Vypadají trochu jako dvojčata, která 
se tísní pod Přední horou, jako by se snad styděla vyčnívat 
do ulice. Někteří to určitě vědí, někdo už možná zapomněl, 
ale někdo třeba nemá ani tušení, že na tomto místě stály 
původně tři úplně jiné domy. Ty obec vykoupila, budovy se 
zbouraly a na jejich místě měla vyrůst samoobsluha. Protože 
ale vyvstala obava, aby ji někdo od lesa nevykradl, nakonec 
ji postavili místo staré hasičky. A na tom místě stojí obchod 
dodnes, za vinárnou na ulici Na Rybníčku, pěkně schovaný 
z dohledu hlavní ulice. A možná je to tak lepší. Teď už je z něj 
jen sklad a jeho výlohy jsou zalepené, není už na co koukat. 
Jak málo asi tehdy chybělo, aby to tu vypadalo jinak?

Sylva Filová

Adventní jarmark

V sobotu 26. listopadu se konal v ostopovické sokolovně 
tradiční Adventní jarmark. Divadelní představení žáků 
přilákalo, jak už to bývá, rodiče i prarodiče a další přátele 
naší školy. 

Téma letošního představení se neslo v duchu pohádek 
o dopravních značkách spisovatele Petera Stoličného, 
který zde v Ostopovicích žije. Děti pod vedením svých 
učitelů zdramatizovaly pět příběhů k dopravním znač-
kám. Šikovné páťačky každé vystoupení uvedly vtipnou 
scénkou. Představení pobavilo samotné děti i publikum.  
V průběhu akce bylo k prodeji občerstvení, knihy, kera-
mické výrobky a výtvory žáků. Připomeňme jen, že výtě-
žek z akce je využíván pro potřeby žáků školy. 

Sylva Filová

Leden    3.   17.   31.
Únor    14.   28. 
Březen    14.   28. 
Duben    11.   25. 
Květen    9.   23. 
Červen    6.   20. 

Červenec    4.    18. 
Srpen       1.    15.    29.
Září     12.    26. 
Říjen     10.    24. 
Listopad     7.    21. 
Prosinec     5.    19. 
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Památný odkaz našich předků

(Pokračování)
Obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou 
se usneslo odstranit, zrušit a zcela vyčistit pách-
noucí louži uprostřed návsi. Na místě, kde bylo 
donedávna rejdiště vepřů a ostatních zvířat, na 
mokřině, která byla ostudou celé vesnice, bylo 
rozhodnuto postavit svatostánek.
Vize tehdejších obyvatel Vostopovic byla ohro-
mující. Na nejšpinavější části návsi byla vysta-
věna kaple, která měla a má sloužit celým gene-
racím. Její stavba, pojetí a umístění na určeném 
prostranství je nevšední a nám současníkům při-
pomíná tradice našich předků.
Stavební projekt kaple a interiéru vytvořili od-
borní zaměstnanci uměleckého oddělení Morav-
ského průmyslového muzea v Brně, a to v no-
vogotickém slohu. Samotná částka na realizaci 
stavby byla pro obyvatele vesnice astronomická.
Celých 11.000 zlatých. Obecní pokladna byla 
prázdná, žádost o finanční podporu u císařského 
dvora ve Vídni byla zamítnuta. Obyvatelé se však 
prvotních a základních neúspěchů nezalekli. Vět-
šina z nich sice nebyla zámožná, ale nechyběla 
jim odpovědnost a odvaha, a také víra, že pokud 
budou jednotní, vytrvalí a Bohu věrní, kapli po-
staví.
Každý pátý občan vesnice, ať byla jeho finanční 
situace jakákoliv, dával na stavbu kaple tzv. „mi-
lodar“, a to v hotovosti, „na dřevo“, ve zlatkách. 
Je zachována část soupisu (bude uvedena v příš-
tím pokračování), kdy od roku 1891 do konce 
roku 1895 byla výše příspěvků na stavbu kaple 
8.551 zlatých. Přehled finančních hodnot je pou-
ze hotovostní kapitál.
Povozné, přepravné, některé dodávky stavební-
ho materiálu a jiné služby, které byly vykonány, 
nejsou zapsány v dobových zápisech. Výše uve-
dené bylo zřejmě poskytnuto bez náhrady.

  (Pokračování)                           Marie Kubová

Vánoce

Koncem listopadu, kdy jsme vstoupili do doby adventní, 
nás obklopuje množství vjemů útočících na naše smys-
ly, abychom se naladili na kouzlo Vánoc. Když opomine-
me přízemní komerční nabídky obchodníků snažících se 
na Vánocích vydělat, zůstává zde i mnoho poctivé lidské 
snahy o prožitek štěstí, krásy a dobra, po nichž toužíme. 
Cítíme však, že toto všechno jsou pouze přání našeho srd-
ce, která jenom naší vůlí nemohou být uskutečněna. Váno-
ce v nás odkrývají mnohé touhy hluboko ukryté v našich 
duších, které se díky těmto svátkům dostávají na povrch. 
Možná se snažíme vytvořit krásné svátky pro naše nejbliž-
ší, zvláště děti. Ale Vánoce nás volají, aby i každý z nás se 
stal dítětem a nechal se obdarovat. A tak tedy můžeme říci, 
že překračují pouhý rozměr křesťanských svátků a směřují 
napříč mnohovrstevnou lidskou společností. 

Vánoce odkrývají rozměr lidství, který se nám do značné 
míry vytratil. Je to doba vzácného času milosti, je to výzva 
do našeho života, příležitost k novému setkání se sebou, 
s bližními a s Bohem, který se před více než dvěma tisíci 
lety v Betlémě narodil. Je to velké, nepochopitelné tajem-
ství. Bůh se stává člověkem. Ten, který stvořil člověka, sám 
přijímá lidskou přirozenost. Zkusme se na okamžik pře-
nést v myšlenkách do té krajiny, do toho času a společně 
prožít událost, která až do dnešních dnů zahaluje tajem-
stvím noc Štědrého dne.

Betlém je městečko položené na dvou nevelkých kopcích. 
Jejich úbočí jsou pokryta vinicemi a olivovými zahrada-
mi. Nepříliš významné místo, ležící na hranici pouště a 
úrodných pastvin, žije vzpomínkami na dávnou slávu za 
časů předků. Přichází noc. Už jen tichá ozvěna rozhovorů 
prozrazuje přítomnost lidí, pomalu zhasínají světla. Uli-
ce, ve dne plné hovoru a barev, jsou vylidněné, odpočíva-
jí po pracovním dni. Jen nějací hosté, kteří se opozdili, 
se snaží najít místo, kde by si odpočinuli. Je to Maria a  
Josef. Bohužel už ale pro ně nikde místo není. Možná, že 
to byly přeplněné hostince, možná bojácné pohledy nebo 
necitlivá lidská srdce, které je přivedly až za město, do 
malé, chudé stáje, kde našli místo, aby si zde přes noc 
odpočinuli...

Co bylo tehdy dál? Tradice, legenda, nebo hluboká pravda 
o narozeném Dítěti Ježíši? 

Vánoční povídka

Narození Ježíše Krista způsobilo, že v průběhu věků vznik-
lo mnoho poučných vánočních legend. Jedna z nich hovoří 
o tom, že mezi pastýři, kteří se první přišli poklonit novo-
rozenému Spasiteli, byli i Adam a Eva. I oni dlouhá léta 
v touze čekali na narození Božího Syna. Při jásavém zpě-
vu andělů a radosti překvapených pastýřů cítili, že nemají 
právo být blízko Ježíše, a tak stáli ve stínu jeslí, pokorně 
pozorovali přicházející a hleděli na skromné dary, které 
pastýři přinášeli. Dlouho se rozmýšleli, jestli se mohou 
k jesličkám přiblížit a co by mohli darovat. Se strachem a 
očekáváním vstoupili dovnitř. Hluboko se Spasiteli poklo-
nili, poklekli, jako by prosili za odpuštění. Když je Panna 
Maria vyzvala, aby vstali, přistoupili blíž, slzy lítosti jim 
tekly z očí.
Adam se osmělil, hledal v mošně, co by mohl Ježíškovi 
darovat. Vtom vytáhl nádherné jablko, ale už nakousnuté. 
Bylo to ovoce ze Stromu dobra a zla.
Adam prosil: „Pane, odpusť nám, nemáme nic jiného, co 
bychom Ti mohli darovat, kromě tohoto jablka a našeho 
hříchu.“
Maria vzala z ruky Adama jablko, otřela ho rouškou a polo-
žila do jeslí k nohám nově narozeného Krále - Vykupitele. 
Jakmile se nožky Ježíška dotkly jablka, plod zazářil, chy-
bějící část se zacelila a celou stáj naplnily oslepující paprs-
ky tryskající z ruček malého Dítěte.
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle“ se neslo nejen posvátnou nocí, ale hlavně v duších a 
srdcích Adama a Evy.

Volně zpracovala Marie Kubová

Tříkrálová sbírka

V období 1.-15. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají 
koledníci Tříkrálové sbírky a přinesou šťastnou zvěst a požehnání 
Vašim příbytkům. Do kasiček, kterými je vybavena každá skupinka 
koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, která pak popu-
tuje na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahr-
nuje celkem 117 obcí modřického a rosického děkanátu. Díky Va-
šim každoročním příspěvkům se nám daří udržovat vysokou kvalitu 
služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa pomáháme nevyléčitelně nemocným a také jejich rodinným 
příslušníkům. Kvalitní péče se dostane i těm, kteří chtějí dožít své 
poslední dny doma, díky Mobilnímu hospici sv. Jana. Do do-
mácností jezdí i terénní pečovatelské a ošetřovatelské služ-
by, které poskytují zdravotní ošetření a uspokojují základní životní 
potřeby.

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytuje 
v Židlochovicích a okolí zázemí mladým, kteří jsou ve svém okolí 
ovlivňováni negativními jevy. Klienti Chráněného bydlení sv. 
Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, na základě jejich po-
třeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena právě z loňského 
výtěžku Tříkrálové sbírky. 

Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme 
vzdělávací centrum a sociálně-rehabilitační službu Kavárna Sluneč-
nice v budově hospice, půjčujeme kompenzační pomůcky a přímo 
v budově hospice zajišťujeme ubytování pro rodinné příslušníky na-
šich klientů.

Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladni-
ček koledníků, má velkou zásluhu při pomoci potřebným.

V obci Ostopovice se bude koledovat  v sobotu 7. ledna 2017.

Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky 

za Oblastní charitu Rajhrad

24. 12. sobota Štědrý den farní kostel Troubsko 16.00  hod. – mše sv. pro rodiče s dětmi
22.00 hod. – mše sv., tzv. „půlnoční“

25. 12. neděle Hod Boží vánoční farní kostel Troubsko mše sv. v 7.30 hod. a v 9.00 hod.

26. 12. pondělí sv. Štěpána farní kostel Troubsko mše sv. v 7.30 hod. a v 9.00 hod.

31. 12. sobota sv. Silvestra farní kostel Troubsko mše sv. v 15.30 hod.
– na poděkování, zakončení roku 2016

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

Přehled svátečních bohoslužeb

Možná jste slyšeli příběh o malém andílkovi, který po naro-
zení Ježíška zpíval pouze „Sláva na výsostech Bohu“ a ne-
chtěl ve sboru andělů zpívat druhou část „a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle“. Když se ho velký anděl zeptal, proč nezpí-
vá o pokoji na zemi, odpověděl: „Na zemi nevidím žádný po-
koj, jenom války, hrůzy, nenávist, násilí a pláč.“ Velký anděl 
mu vysvětlil, že Ježíš se proto narodil, aby se lidé změnili. 
Když se andělé chtěli vrátit do nebe, chtěl s nimi zpátky i 
malý andílek. U nebeské brány mu svatý Petr řekl: „Ne, ne, 
ne. Ty musíš zůstat na zemi, jako věrohodný svědek Ježíšo-
va narození, pomocník a ochránce lidí.“ 

Možná, že jste se již s tímto malým andílkem setkali… 

Marie Kubová

obnovená alej do Šelše
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém díle jsme se zabývali mož-
ností modifikace manželského ma-
jetkového režimu. Nyní se podíváme 
na zákonný režim společného jmění, 
u kterého platí obecné pravidlo, že 
veškeré příjmy i veškeré dluhy, kte-
ré nabyl jeden z manželů nebo oba 
manželé společně za trvání manžel-
ství, jsou součástí společného jmění. 
Z tohoto pravidla existují níže uvede-
né zákonné výjimky.
První z výjimek představují věci 
osobní potřeby. Platí, že všechno, co 
slouží osobní potřebě jednoho z man-
želů, např. ošacení, má tento manžel 
ve svém výlučném vlastnictví.
Součástí společného jmění není ani 
to, co nabyl jen jeden z manželů da-
rem, děděním nebo odkazem. Avšak 
dárce v případě darování a zůstavi-
tel v pořízení pro případ smrti může 
projevit úmysl jiný, tzn. darovat či 
odkázat věc do společného jmění.
To, co nabyl jeden z manželů jako 
náhradu nemajetkové újmy na svých 
přirozených právech, také nespadá 
do společného jmění. Pro názornost 

lze uvést kompenzaci za způsobenou 
nemajetkovou újmu při zásahu do 
osobnostních práv či nárok na bolest-
né.
Do společného jmění nespadá také 
to, co nabyl jeden z manželů právním 
jednáním vztahujícím se k jeho vý-
lučnému majetku. Půjde především 
o prodej výlučně vlastněných věcí, 
nebo naopak nabytí nové věci z výluč-
ných prostředků manžela. 
Společné jmění dále netvoří to, co 
nabyl jeden z manželů náhradou za 
poškození, zničení nebo ztrátu svého 
výhradního majetku, což je logické, 
nakolik náhrada za výhradní majetek 
představuje pouze jinou formu před-
chozího výlučného majetku.
Přes výše uvedené zákonné přípa-
dy, kdy věci nespadají do společného 
jmění, je potřeba pamatovat, že zisk 
z toho, co náleží výhradně jen jedno-
mu z manželů, již tvoří součást spo-

lečného jmění manželů. Jako typický 
příklad lze uvést uzavření nájemní 
smlouvy, kterou jeden z manželů pro-
najímá svůj výlučně vlastněný byt. 
V takovém případě se nájemné po 
odečtení nákladů stává součástí spo-
lečného jmění.
U dluhů lze uvést dva případy, kdy 
se dluh nestává součástí společného 
jmění. Prvním případem jsou dluhy, 
jež se týkají majetku, který náleží vý-
hradně jednomu z manželů. Druhým 
případem jsou dluhy, které převzal 
jen jeden z manželů bez souhlasu dru-
hého manžela, přičemž se současně 
nejedná o obstarávání každodenních 
nebo běžných potřeb rodiny.
Zákonná úprava tak pamatuje na ži-
votní situace, u kterých jak příjmy, 
tak i dluhy nespadají do společného 
jmění, a to přesto, že mezi manželi ne-
existuje smlouva o manželském ma-
jetkovém režimu.

Co nespadá do společného jmění?

Povídání o víně - část 10.
ŠPANĚLSKO
V našem seriálu Povídání o víně nemůže přijít po Francii a Itálii 
na řadu nikdo jiný než Španělsko. Španělská vína mají nezamě-
nitelný styl a jsou považována za nejlepší vína z hlediska poměru 
kvalita x cena. Historie španělského vinohradnictví sahá až do 3. 
tisíciletí př. n. l., ke keltským a iberským kmenům.  Systematicky 
začali vinice zakládat Féničané v 8. století n. l. a hlavně pak Řekové 
a Římané. Španělsko má řadu primátů v pěstování a výrobě vína:

Španělsko disponuje největšími vinohradnickými plochami na 
světě, je to okolo 1,2 milionů hektarů. 
V roce 2014 se Španělsko stalo největším vývozcem vín na svě-
tě (asi 22 mil. hl), vyveze téměř 2x více vín než Francie, i když 
z pohledu ekonomického je to obráceně, Francie utrží za tento 
vývoz 4x více než Španělsko.
Španělsko je 3. největším výrobcem vína na světě s produkcí 
asi 37 mil. hl, značná část vypěstovaných hroznů se používá pro 
výrobu brandy, proto není v žebříčku výroby vína před Itálií a 
Francií i přes větší vinohradnickou plochu.    
Průměrný Španěl vypije asi 25 l vína ročně (to je o necelých 5 l 
více než průměrný Čech).
V celkové spotřebě vína je Španělsko na 7. místě na světě (1. je 
USA a 2. Francie).
Španělsko je země, ze které se do ČR dováží suverénně nejvíc 
vína (33 %), např. z Itálie je to 22 % a z Francie jen 6 %.

APELAČNÍ SYSTÉM ROZLIŠUJÍCÍ KVALITU VÍN: 

Současný španělský systém je do značné míry po-
dobný tomu francouzskému a italskému.  Často je 
však na etiketě uváděna doba zrání vína. Apelační 
systém má 4 základní kategorie: 

1)   VDM (Vino de Mesa): stolní vína, která se 
smějí vyrábět z hroznů bez uvedení odrůdy. Stolní 
vína nesou jen označení Vino tinto (červené víno) 
nebo Vino blanco (bílé víno). U vyšší podkategorie 
stolních vín VDMD je uveden i původ vína (Vino de 
Mesa de). 
2)   VDLT (Vino de La Tierra): zemské víno, tedy 
víno, které má svůj typický, místní styl, obdoba Vin 
de Pays.
3)   DO (Denominación de Origen): vína kont-
rolovaná podle původu, měla by již zaručovat vyšší 
kvalitu vína a u této kategorie je uváděna i odrůda 
hroznů. Obdoba AOC ve Francii a DOC v Itálii. Re-
gionů DO je více než 60.
4)   DOCa (Denominación de Origen Califica-
da): takto je označována nejvyšší klasifikační kate-
gorie španělských vín, tzv. víno kvalifikované. Je to 
obdoba DOCG v Itálii. První získala toto označení 
vína z oblasti Rioja (1991), v roce 2009 i oblast Pri-
orat. 

Podle zrání se pak španělská vína označují nejčas-
těji následovně:
1)   Joven: mladé víno, uvedené na trh 1. nebo 2. 
rok po sklizni, nezraje v sudech a je většinou lehké 
a ovocné
2)  Cosecha: vyšší stupeň zrání, často několik 
měsíců v sudu a pak v láhvi
3)  Crianza: červené víno, zrající v dubovém 
sudu 6-12 měsíců a poté v láhvi, na trh se uvede 
nejdříve po 2 letech
4)  Reserva: červené víno z dobrých ročníků, zra-
jící v dubovém sudu minimálně 12 měsíců a ná-
sledně v láhvi, na trh se uvádí nejdříve po 3 letech
5)  Grand Reserva: červené víno z nejlepších 
ročníků, zrající v dubovém sudu minimálně 24 
měsíců a následně v láhvi, na trh se uvádí nejdříve 
po 5 letech

NEJZNÁMĚJŠÍ ODRŮDY VE ŠPANĚLSKU: 

Ve Španělsku se pěstují především původní špa-
nělské odrůdy, ale samozřejmě i některé popu-
lární celosvětově rozšířené odrůdy. Neznámější a 
nejdůležitější jsou tyto odrůdy:
1)  Modré odrůdy
Tempranillo, Grenache (Garnacha), Merlot, Mal-
bec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Ma-
zuelo, Graciano aj. 
2)  Bílé odrůdy
Albarino, Verdejo, Viura, Sauvignon Blanc, Macabeo, 
Chardonnay, Gewurstraminer, Chenin Blanc aj. 

VINAŘSKÉ OBLASTI ŠPANĚLSKA: 

Španělsko má několik desítek vinařských oblastí. Nejvýznam-
nější jsou tyto oblasti:
Rioja: nejznámější oblast, od roku 1991 první oblast DOCa, 
produkuje vynikající červená vína, tato oblast na severu Špa-
nělska je ovlivněna Středozemním mořem i Atlantickým oce-
ánem
Ribera del Duoro: druhá nejznámější oblast, jedinečná 
oblast díky kombinaci terroir, původních odrůd a specifické-
ho mikroklimatu, produkuje špičková DO červená vína
Penedes: leží v Katalánsku, je to nejproduktivnější oblast 
Španělska, zde se zrodila Cava (tradiční šumivé víno)
Priorat: rovněž oblast v Katalánsku, po Rioje je to druhá 
oblast, kde mohou být produkována DOCa vína (zde označo-
vaná DOQ)
Navarra: sousedí s Riojou a sahá až k Pyrenejím, oblast je 
někdy nazývána španělskou Kalifornií 
Andalusie: jižní oblast Španělska proslavená výrobou 
sherry (fortifikované víno – po fermentaci je do vína přidán 
vinný destilát), DO Jeres-Cherry byla první oblastí DO (1933)
 
Milovníkům výborných červených vín nejsou španělská vína 
jistě neznámá. Těm, kdo s nimi zatím nemají větší zkušenost, 
nezbývá než tato vína vřele doporučit. Navštivte např. skvělý 
bar se španělskými víny Don Pintxos na Dominikánském ná-
městí v Brně. I když, jak praví staré španělské přísloví, „Dobré 
víno nepotřebuje vyvolávače“.

Přeji vám krásné vánoční svátky plné pohody, třeba i s vyni-
kajícími a osobitými španělskými víny. 

Petr Havliš

Hledám byt v Ostopovicích nebo okolí. Tel: 739 826 409

Dům v dobrém stavu – HLEDÁM ke koupi. Tel: 607 127 906
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Tipy na zimu

Dlouhé večery nám začaly a vězte, že lze toto období pře-
čkat i v dobré pohodě. Většina dětí se těší na mikulášskou 
nadílku a Vánoce, dospělí zase na oslavu nového roku nebo 
nastávající plesovou sezónu. Nejen o Vánocích a nejen ten, 
kdo bude mít výčitky svědomí ze „zbaštění“ hodně cukroví, 
si může zabruslit či zalyžovat na horách (pokud nějaký sníh 
bude). 
Kdo bude mít chuť, může po Vánocích zajít obdivovat rozlič-
né betlémy v kostelích a kapičkách.

Brněnská kluziště a zimní stadiony:

• DRFG Arena (Hala Rondo): drfgarena.cz/nezara-
zene/prehled-verejneho-brusleni-v-kajot-arene/
• Kluziště Olympia: olympia-centrum.cz/cz/aktua-
lity/kluziste
• ZS za Lužánkami: sportcentrumluzanky.cz/verej-
ne-brusleni/
• Kluziště za Lužánkami: bruslenizaluzankami.cz
• Kluziště Vodova: vodova.cz/strediska/kluziste/  
• Pavillon (bývalá Zemanova kavárna): restaurant-
-pavillon.cz /pavillon.php#spolecenska-udalost 
• Kluziště Žabovřesky: brusleni.unas.cz
• Kluziště Kraví hora: kravihora-brno.cz/kluziste-
-kravi-hora
• ZS Rosice: stadion-rosice.cz

A jestli zamrzne, tak hurá na Brněnskou přehradu 
nebo nějakou řeku či rybník!

Další výběr akcí:

• Technické muzeum Brno
Do  30. 1. Fenomén Igráček - výstava mapující čtyřice-
tiletý vývoj IGRÁČKA. 
Do 15. 3. Dinosauři na řetězu - unikátní výstava robo-
tických modelů dinosaurů zasazených do iluzorního 
prostředí druhohorní přírody. Více než šedesát sta-
tických a robotických modelů v životní velikosti, které 
díky nejmodernějšímu výzkumu v oboru mechatroni-
ky a paleontologie umožňují návštěvníkům téměř au-
tentický zážitek podobný efektům filmové série Jurský 
park, umocněný světelnými, zvukovými, ale i pachový-
mi efekty. 

• Hvězdárna Brno
Soumrak dinosaurů - divoké dobrodružství ve světě 
obřích plazů i ptakoještěrů, napínavé pro malé i velké 
diváky, které má na Hvězdárně a planetáriu Brno pre-
miéru o vánočních svátcích.

• Vida! science center
Do 28. 2. 2017 Velká výstava ABC. Časopis ABC 
v lednu 2017 oslaví již 60 let od svého založení. 
K této příležitosti se koná výstava v brněnském 
VIDA! science centru. 
Do 9. 5. 2017 Klamárium - nechte se oklamat, abys-
te pochopili, jak prostřednictvím zraku poznáváme 
svět kolem sebe!

• Galerie Otevřená zahrada 
Do 31. 12. 2016 Barvy pralesa v Otevřené zahradě, 
9.00-18.00

• SVČ Lužánky - akce pro tvořivé si můžete najít 
na adrese luzanky.cz

Zámky

25. 12. a 31. 12. - vánoční prohlídka na zámku Lysi-
ce, vždy od 10 do 16 hod.
26. 12. - 28. 12. - vánoční prohlídky zámku Bosko-
vice
17., 18., 24. 12. - advent na zámku Blansko - muze-
um-blanenska.cz
Do 31. 3. - zimní prohlídky zámku Lednice

Koncerty

18. 12. Galakoncert Hany Zagorové, Sono Centrum
21. 12. Václav Neckář a Bacily - vánoční koncert, 
Sono Centrum
27. 12. Jiří Pavlica: Missa brevis pastoralis, Petrov
12. 2. Bratři Ebenové, Robert Křesťan a Druhá trá-
va, 19.30, Janáčkovo divadlo
13. 2. Tribute to Freddie Mercury aneb české hvězdy 
zpívají Queen, hala Vodova (Ticketpro)
22. 2. Marta Kubišová - Poslední koncert, Sono 
Centrum

Muzikály v Bobycentru

13. 1. a 14. 1. Mýdlový princ
24. 2. a 25. 2. Angelika

Ostatní

21. 12. Adventní gospely 2016 v katedrále Petrov
24. 12. Štědropolední komentovaná krmení zvířat 
v Zoo Brno od 9.30 do 12.15

Nezapomeňte také na divadla, kina a plesovou sezónu!
Markéta Kozlová
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Z naší školy

Půjdem spolu…

Kdo byl na letošním Adventním jarmarku, tuší, proč 
jsem zvolil tento název článku o naší škole. Čas advent-
ní je o cestování – cestování nejen do Betléma, ale i na 
návštěvy, do obchodů, k babičce a dědečkovi, za dětmi, 
rodiči. Vzájemné potkávání je mnohem více než život 
na internetu, před televizí – to byl hlavní motiv letošní-
ho divadelního pásma našich žáků.

Děkujeme všem za společnou cestu v tomto kalendářním 
roce. Ve škole se nyní potkává dohromady přes 160 dětí + 
jejich rodiče, prarodiče a další známí. Naše společné akce 
jsou rok od roku větší. A víte, co může být pro pedago-
gy a zaměstnance školy největší odměnou? Děti, které se 
těší do školy a s nadšením prožívají výuku a vše kolem ní.  
A proto jsme tady!
Děkujeme za podporu a důvěru, na viděnou v novém roce 
2017.

Za zaměstnance školy Petr Juráček

• ... V MATEŘSKÉ ŠKOLE?
V tomto školním roce nás čekalo hodně změn. Do školky 
přišly dvě nové paní učitelky, a tím se změnilo obsazení na 
třídách. Velice rychle jsme si všichni zvykli, panuje mezi 
námi vzájemná souhra. 

Adaptace nově příchozích dětí proběhla bez problémů, 
mezi dětmi vznikají nová přátelství a při spontánních akti-
vitách dobře spolupracují. 

V této době se připravujeme na advent a vánoční jarmark. 
Spolu s dětmi jsme upekli a ozdobili perníčky a vyrobili 
drobné dárečky na prodej. 

V předvánoční čas nás čeká čertovský den a návštěva Mi-
kuláše v MŠ. Snad přijde i Ježíšek na besídky a než se ro-
zejdeme na nejkrásnější svátky v roce, uvidíme pohádku 
„Půjdem spolu do Betléma“.

Učitelky MŠ 

• CO JE NOVÉHO…

• … V PRVNÍ TŘÍDĚ?
Halloween 2016 u prvňáků
Na přelomu října a listopadu, kdy k sobě prý má svět by-
tostí živých a svět duší mrtvých nejblíže, se i v horní učeb-
ně naší ostopovické školy děly tajemné věci. 

V pondělí 31. října se ve třídě nesešli žáci, ale „příšeráci“. 
Své převleky doplnili hrůzostrašnými klikyháky na rukách 
i na tvářích. Tento den museli dokázat, že mají skutečně 
kouzelnou moc, a poradit si s několika úkoly.

Nejprve každý srozumitelně ostatním prozradil, jakou roli 
si pro tento den vybral, proč a jak se oblékl. Povídání v ko-
munikačním kruhu prostě trénujeme všelijak.

Dalším úkolem bylo třídění začarovaných písmenkových 
rodin podle různých kritérií. Děti pracovaly ve dvou sku-
pinách a musely se domluvit, podle jakého pravidla budou 
kartičky třídit. Ukázaly, že jsou sehranými týmy, a za chví-
li byly bez práce.

Vrcholem čarodějného umu však bylo samostatné kouzle-
ní nad pracovním listem, kde každá bytost pozorně hleda-
la ukrytá písmena. A že jich bylo!

Mgr. Milena Šilhánová, 
třídní učitelka 1. ročníku

• ... VE DRUHÉ TŘÍDĚ?
Příprava Adventního jarmarku
Adventní jarmark je pro naši školu veliká událost. Kolik 
úsilí a času tomu žáci věnují, se můžete dočíst v krátkých 
příspěvcích žáků 2. ročníku.

Jak jsme zdobili perníčky

Starší žáci nám perníčky upekli a my jsme je zdobili bílou 
hmotou.  

Barbora Vodáková

Zdobila jsem 5 perníčků a do těsta na perníčky bylo po-
třeba perníkové koření, vajíčko, mouka, med, cukr, máslo, 
citronová kůra.

Aneta Moresová

Jak jsme vyráběli kočár a koně

Nejdřív jsme museli poprosit o nějakou bednu. Přinesla 
nám ji Maggie. Potom jsme na ni nalepili ozdobnou fólii 
a pak jsme museli vyrobit 4 koně.

Eduard Dobrovodský

Pomáhal jsem paní asistentce obalit ho ozdobným papí-
rem. Potřebovali jsme lepidlo. Tavicí pistole nedrží tak 
dobře na papíře jako lepidlo Herkules. 

David Bílovský

Potom jsme tam udělali díry a tam jsme provlékli stužky, 
které jsme dali za krk.

Kateřina Zahradníková

Paní učitelka vyrobila kola. Kola vystřihla z lepenky 
a scvakla sešívačkou. Nakonec je tavicí pistolí připevnila 
ke kočáru.  

Andrej Tichý

Jak jsme připravovali divadlo

Vylosovali jsme si role. Chtěla jsem být Fajnovka, protože 
na to mám šaty. 

Lucie Kubišová       
                                                                                           

Přepsala třídní učitelka 2. ročníku 
Mgr. Michaela Hostinská

• ... VE TŘETÍ TŘÍDĚ?
Brigáda 72 hodin
Na brigádě 72 hodin jsme našli železnou konstrukci. Byla zarostlá ve 
stromě. Řešili jsme to tak, že jsme šli naše třída za panem Šebánkem 
poradit se, co a jak. Řekl, že tu konstrukci odstraní někdy teď, ale nevím 
přesně kdy, ale vím, že to pro nás udělá. Ale bohužel byla ta konstrukce 
ve stromě, takže se ten strom musí pokácet.

Jakub Ryba, 3. ročník
Modrotisk
Modrotisk všechny určitě bavil, protože každý si nakreslil, co chtěl. 
Celá 3. třída se těší na výsledek. A já taky. 

Martin Pecka, 3. ročník
Svatomartinské rohlíčky
Nejdřív jsme sešli do jídelny. Sedli jsme si a jedna skupina pracovala na 
pracovním listě. Druhá válela těsto a pak ho rozkrájeli na osm kousků. 
Poté jsme je vyplnili marmeládou a srolovali. Pekli jsme je v troubě. 
A hotovo, ještě posypat cukrem. Mňam!

Barbora Canová, 3. ročník

• … VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ?
Máme za sebou mnoho příjemných akcí a učiva. Proto jsme si vytvořili 
tabulku nejakcí a o nich Vám něco povíme.
Přijeli jsme do Archeoparku Pavlov, odložili jsme si batohy a začala 
naše prohlídka. Šli jsme se kouknout na výrobky lovců mamutů a za-
hlédli jsme pravěký hrob tří lidí.
Letos se na Adventním jarmarku prodalo hodně výrobků a vystoupení se 
celkově podařilo. Hráli jsme pohádky od spisovatele Petera Stoličného.
Bavilo nás hrabání listí a nosit plné pytle. Na konci bylo nejlepší skáká-
ní do hromad listí.
Při akci 72 hodin se uklízí obec a pracuje se na naší zahradě. Akce by se 
měla dle nás konat alespoň třikrát v roce – bavila nás.
Ve výtvarné výchově jsme vyráběli kostýmy a výrobky dle Keltů. Keltové 
uměli již před 2 500 lety vyrábět sklo a pracovali na hrnčířském kruhu.
Pozorovali jsme a fotili školu, poznávali jsme rozdíly v našem okolí za 
posledních pět let. 

Petr Juráček, třídní učitel 4. ročníku

• … V PÁTÉ TŘÍDĚ?
Před počátkem adventu jsem udělala u páťáků malý průzkum. Na papír 
měli napsat svůj nejsilnější zážitek, prožitek, zkušenost tohoto školního 
roku. Nejvíce hlasů i přes dlouhou dobu, která nás od této akce dělí, 
dostal dvoudenní poznávací výlet do kraje Vysočina. Poznávali jsme 
UNESCO památky v Třebíči a strávili nevšední noc v přátelské škole 
Budišov. Tam jsme také navštívili unikátní depozitář vycpanin patřící 
Moravskému zemskému muzeu.

Petra Turečková

Muzeum zvířat
Přišli jsme na zámek, ve kterém bylo velké muzeum. Paní nám důrazně 
řekla, že nemáme na nic sahat. První, co jsme viděli, byly velké vycpané 
hlavy srn. Divili jsme se všem věrně vycpaným exponátům. Největší 
byla hlava velké žirafy. Vstoupili jsme do druhé malé místnosti s muš-
lemi a třpytivými perlami. V další místnosti bylo mnoho velkých a ma-
lých ptáků. Paní průvodkyně nám řekla, že tenhle malý ptáček jménem 
červenka vyhrál ocenění roku. Další místnost byla o savcích. Byli tam 
velcí medvědi, hnědý ptakopysk, malí netopýři a další. Pak jsme viděli 
žraloka a vodní živočichy. A poslední místnost byla plná štírů, hadů, 
raků, krabů, slepýšů a tak dál. Byly tam i ošklivé vnitřnosti zvířat. Na-
konec jsme šli do zámecké zahrady.

Jan Rotter

• … VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?
Naši školní družinu navštívila místní celebrita 
- spisovatel, pan Peter Stoličný.
Velké autorské čtení proběhlo 24. října v rám-
ci projektu Celé Česko čte dětem. 
Velmi zdařilé prezentace do úvodní části akce 
připravili žáci pátého ročníku pod vedením 
třídní učitelky Petry Turečkové. Spisovatel 
také daroval do školní knihovny několik svaz-
ků ze své tvorby. Dětem se čtení moc líbilo a 
v čele s panem ředitelem Petrem Juráčkem 
chystají divadelní představení na Adventní 
jarmark dne 26. 11. 2016 na motivy pohádek 
pana Stoličného.

Vedoucí ŠD Agata Havlíková

Tady jsme doma 
Regionální folklór do škol

Naše MŠ a ZŠ se zapojila do národního pro-
jektu „Tady jsme doma – Regionální folk-
lór do škol“. Jedná se o projekt prohlubující 
kulturní vnímání dětí. Jeho hlavním cílem 
je začlenit regionální tradice lidové kultu-
ry zpět do vyučování. Tím se prohlubuje i 
rozšiřuje poznání dětí a podněcuje jejich 
přístup k tradicím lidové kultury v místě, 
kde žijí. Projekt je zaštiťován Národním 
ústavem lidové kultury ve Strážnici.

V loňském školním roce 2015/2016 se svý-
mi aktivitami (např. masopustním průvo-
dem) zapojila 1. a 2. třída. Navázali jsme 
spolupráci i s místní rodačkou paní Vlastou 
Pacalovou a folklórním souborem Háječek.

V tomto školním roce 2016/2017 spolupra-
cuje v rámci projektu 1. – 3. třída a pomalu 
se zapojuje i mateřská škola. V listopadu si 
děti prožily např. Památku zesnulých – Du-
šičky a svátek sv. Martina.

2. listopadu 
Památka zesnulých – Dušičky 

Žáci 2. ročníku si tento den prožili v rám-
ci tematické výuky. Atmosféru navodila 
lidová píseň „Mezi horami lipka zelená“. 
Následovalo povídání o tomto významném 
období. Žáci věděli, proč se Dušičky slaví, 
a mnozí z nich už hřbitov s rodinou navští-
vili. Navzájem se tak mohli obohatit o své 
zážitky a vzpomínky na blízké zemřelé. 

Další poznatky o tomto dni získali vyluš-
těním rébusů a přečtením melancholické 
básně o hřbitově. Dušičky mají stejně jako 
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Letošní aktivity ostopovických seniorů 

Letošní první akcí seniorů bylo plesové dostaveníčko, které se 
tradičně konalo v sokolovně první sobotu v únoru. Účast byla 
tentokrát velmi dobrá a zábava pohodová. K dobré náladě jistě 
přispěla i hudba – skupina Reflex Band vedená panem Štěrbáč-
kem. Zatančili jsme si i zazpívali.

Svátek MDŽ jsme oslavili v sále restaurace U Volejníků 8. břez-
na s hudbou. Jednodenní poznávací zájezd jsme absolvovali 21. 
dubna. Prohlédli jsme si nově opravený zámek v Miroslavi, kde 
je instalována Muchova Slovanská epopej formou puzzle, krásný 
zážitek. Po obědě v Sýpce v Jevišovicích jsme navštívili v Bos-
kovštejně muzeum kol, které patří k největším v Evropě, a stálo 
to za zhlédnutí. Skončili jsme posezením ve vinném sklepě v Ol-
bramovicích s degustací místních vín a zpěvem při harmonice.
 
V květnu jsme pořádali druhý jednodenní poznávací výlet do 
Strážnice, kde jsme se svezli lodí po Baťově kanálu a po obědě 
jsme navštívili místní muzeum v přírodě – skanzen Slovácka. 
Další naší akcí byla 13. srpna jízda na dračích lodích. Jeli jsme 
z loděnice v Pisárkách 2,5 km proti proudu řeky Svratky do Ko-
mína. Po občerstvení, což byla vynikající pečená žebírka, jsme 
zase jeli po proudu zpět do Pisárek. Tato akce měla veliký úspěch 
a jistě ji zopakujeme i v příštím roce. 

V polovině září jsme byli na čtyřdenním autobusovém zájezdu 
v Českém ráji. Cestou tam jsme si prohlédli zámek ve Slatiňa-
nech. Ubytování jsme měli v hotelu Ort v Nepřívěci. Počasí nám 
velmi přálo, tak jsme mohli prolézt Trosky, Prachovské skály, 
Hruboskalsko, Valdštejn, Turnov, Humprecht... Cestou zpět 
jsme se zastavili v Památníku vyhlazené obce Ležáky. Zájezd to 
byl pohodový a většina účastníků se již těší na příští rok. 

V říjnu byla U Volejníků beseda se zástupkyní Policie 
České republiky na téma „Kriminalita a bezpečnost 
dopravy“ se zaměřením na starší občany. Všichni 
účastníci besedy na závěr dostali reflexní pásky a 
brožurky o kriminalitě pro seniory.

Martinské posezení bylo opět v sále restaurace U Vo-
lejníků, k tanci a poslechu nám zahrála naše členka 
paní Machová. I toto posezení se vydařilo, jak tvrdilo 
45 spokojených účastníků. Naší poslední letošní akcí 
je Mikulášská zábava s nadílkou. Vstupné je zabale-
ný neoznačený dárek, který je uložen do koše. Mi-
kuláš s čertem a andělem za básničku nebo písničku 
umožní vybrat si jakýkoliv dárek z koše. A k tomu 
všemu nám hraje zase paní Machová na klávesy.

To jsou „zábavné a poučné“ aktivity našich ostopo-
vických seniorů. Vedle toho v průběhu roku pomáhá-
me při všech veřejných akcích pořádaných obcí nebo 
školou. Obzvláště se školou máme dobrý vztah a díky 
panu řediteli Juráčkovi pořádáme již třetím rokem 
kurz „počítačové gramotnosti“ pro starší a pokročilé.
Program akcí v podobném rozsahu je přichystán i na 
příští rok. Pokud se chcete blíže seznámit s činností 
našeho Klubu seniorů při OÚ Ostopovice, máme již 
založeny i naše webové stránky
www.klub-senioru-ostopovice.cz 

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří 
se aktivně zúčastnili a pomáhali při přípravě všech 
našich akcí.

Za výbor Klubu seniorů 
Jaroslav Trávníček a Jaromír Coufal

... z naší školy

Vánoce a Velikonoce své typické symboly. Žáci si vyzdobili pra-
covní listy svíčkami, lucernami, věnci, květinami, kříži apod. 

Oheň do školy nepatří, tak si žáci vyrobili jen symbolické svíč-
ky z papíru. Ovšem co by to bylo za výuku o Dušičkách bez 
zapálení svíčky! Na začátku vycházky do lesa jsme se proto za-
stavili u kříže, který je nejblíže naší školy. V malé lucerničce 
jsme zapálili svíčku a chvilku zavzpomínali zejména na zemře-
lé prababičky, pradědečky a také na zemřelá zvířátka.

Na konci krásného slunečného dopoledne jsme v lese posklá-
dali nápis z přírodnin. Ptáte se jaký? No přece DUŠIČKY!

11. listopadu
svátek sv. Martina

I tento den si děti prožily v rámci tematické výuky. Do atmo-
sféry svátku sv. Martina nás uvedl svou prezentací Martin Pec-
ka z 3. třídy. Pozvání na ni přijali i žáci z 1. a 2. třídy. Dozvěděli 
jsme se mimo jiné, že tento den, který byl považován za konec 
hospodářského roku, pekly hospodyně martinské pečivo. Paní 
učitelka Renata Czelisová všem povyprávěla o tradici pečení 

svatomartinských rohlíčků, které dostávali za odměnu 
pastýři při končící pastvě. 

Dětem se začaly sbíhat sliny, a tak se starší žáci (2. a 3. 
ročník) pustili do pečení. Prvňáčci je následně ochutna-
li, až se oblizovali. Třeťáci pohostili svými rohlíčky ne-
jen nejmladší kamarády základní školy, ale i další žáky 
a zaměstnance. Všem náramně chutnaly a mnozí si vy-
žádali recept, který také vyzkoušeli.

Tento sváteční den jsme prožili s písní o sv. Martinovi, 
jeho legendou, pranostikami, rébusy a poslechem pořa-
du o sv. Martinovi z cyklu Naše tradice z produkce Čes-
ké televize, který si třeťáci se zaujetím poslechli. Těšíme 
se na jiné sváteční dny prožité pospolu!

Fotografie a informace z akcí naleznete na nástěnce ve 
vestibulu a na webových stránkách školy.

Za MŠ a ZŠ 
Mgr. Renata Czelisová 

Mgr. Michaela Hostinská

Aktivity ostopovických seniorů

foto Jaroslav Coufal
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