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První měsíce roku v bílém
Začátek letošního roku přinesl mnoho radosti dětem i mi-
lovníkům zimních sportů. Krajina v okolí obce byla celé 
týdny pokryta souvislou sněhovou pokrývkou a nabídla 
tak pohledy, na které už téměř nejsme zvyklí. Tato situ-
ace však také prověřila připravenost zaměstnanců údržby 
obce a vyžadovala jejich vysoké každodenní nasazení. Dle 
ohlasů od občanů v této zkoušce obstáli na výbornou, a 
proto bych jim rád i touto cestou za skvěle odvedenou prá-
ci poděkoval. Velmi děkujeme také všem občanům, kteří 
pomáhali obec udržovat ve schůdném a sjízdném stavu 
průběžným odklízením sněhu před vlastními domy.   

Rozšíření a modernizace obecního rozhlasu 
V průběhu března dojde k modernizaci a rozšíření míst-
ního rozhlasu v obci, spočívající v pořízení nového ovlá-
dacího pultu a zesilovače a doplnění reproduktorů s bez-
drátovými přijímači na ulicích Padělky, Sadová a Větrná. 
Výhodou nového systému je i možnost archivovat hlášení, 
případně je pouštět opakovaně, a to i v době, kdy na obec-
ním úřadu není nikdo přítomen, například večer či o ví-
kendech. Není však zcela jisté, že nové reproduktory po-
kryjí hned na první pokus celé území, kde dosud rozhlas 
nebylo dobře slyšet. Proto velmi oceníme zpětnou vazbu 
od Vás, občanů, zejména pak upozornění, ve kterých mís-
tech je rozhlas i po doplnění reproduktorů stále slyšet ne-
kvalitně. Na tato místa budou následně reproduktory buď 
ještě doplněny, nebo bude upraveno umístění reproduk-
torů stávajících. 

Rekonstrukce obecního úřadu
Koncem loňského roku jste si mohli všimnout, že byla do-
končena oprava fasády a střechy obecního úřadu. Méně 
viditelné jsou úpravy a rozšíření spisovny OÚ, která se po-
sledních několik let potýkala s akutním nedostatkem mís-
ta. Došlo proto k jejímu rozšíření směrem do dvora OÚ 
o nenápadný přístavek, který byl následně vybaven kvůli 
co největší úspoře místa moderními posuvnými archiv-
ními regály. Za zmínku stojí i pěkná zelená (vegetací po-
krytá) střecha přístavku, která je vidět při pohledu z okna 
v chodbě OÚ.
 

Kácení na staré dálnici – dohoda s ČEPS
Velmi rozhořčenou reakci veřejnosti i obce vyvolalo loň-
ské necitlivé kácení dřevin pod vedením vysokého napětí 
na staré dálnici. Kácení mělo v letošním roce pokračovat 
směrem do údolí Šelše. Po složitých jednáních se správ-
cem přenosové sítě, společností ČEPS, jsme se dohodli, 

že kácení sice proběhne, avšak rozsah kácení bude výraz-
ně omezen. Oproti původnímu záměru, kdy měly být vyká-
ceny veškeré dřeviny v pásu o šíři cca 80 m, bude směrem 
do údolí provedeno vykácení porostu pouze na horizontu, 
a to na ochranné pásmo o šířce 20 m od krajního vodiče 
na každou stranu vedení. Vzrostlejší dřeviny v ochranném 
pásmu ve svahu směrem do údolí Šelše pak byly posouzeny 
individuálně a vyjednávalo se skutečně o každém jednotli-
vém stromu. Výsledkem je dohoda, že v místě sice proběh-
ne probírka, avšak celá řada solitérních stromů, zejména 
vzrostlých dubů podél naučné stezky, bude ponechána na 
místě, a to i přímo pod vodiči. Ve vzdálenosti větší než 5 m 
od krajního vodiče se pak kácet nebude vůbec. V údolí u stu-
dánky sice bude provedeno pokácení vzrostlých topolů, kte-
ré jsou přímo pod vodiči, ale vůbec se naopak nebude kácet 
v okolí vstupu do tunelu pod náspem dálnice, přestože sem 
ochranné pásmo vedení ještě zasahuje. Dřeviny s potenci-
álem růstu do tří metrů výšky, což jsou především některé 
druhy keřů, budou ponechány na místě. Zhotovitel prací se 
zcela vyvaruje použití jakýchkoliv technologií zásahu, které 
by mohly mít potenciálně celoplošný dopad, jako například 
použití herbicidů. 
Na závěr je třeba poznamenat, že tato dohoda je výsledkem 
kompromisu. Kdyby bylo rozhodnutí pouze na uvážení obce, 
nekácelo by se vůbec. Společnost ČEPS však může v ochran-
ném pásmu vysokého vedení kácet zcela bez omezení a ne-
potřebuje ani žádat o žádné povolení, neboť to vyplývá už ze 
samotného zákona. I proto považujeme dosaženou dohodu 
za úspěch, protože ve svahu pod vedením zůstane zachová-
na nikoli nevýznamná část vegetace a nevznikne zde pustá 
holina, jako se to stalo v loňském roce na staré dálnici. 

Zásady územního rozvoje JMK 
– ještě horší, než jsme si mysleli

Když před téměř pěti lety zrušil soud Zásady územního roz-
voje Jihomoravského kraje, protože v nich nebyl dostatečně 
posouzen dopad dopravní koncepce na životní prostředí a ve-
řejné zdraví, zdálo se, že to otevírá prostor pro nový a lepší 
začátek přípravy nejdůležitějšího strategického dokumentu 
kraje. Ale chyba lávky. Minulé zastupitelstvo pod patroná-
tem Michala Haška nakonec dva dny před volbami narychlo 
schválilo Zásady nové, které radši komunikace v brněnské 
aglomeraci ani nevymezují. Nové silnice jsou tu vedeny jen 
jako tzv. územní rezervy. Snaží se tak nejspíš obejít zákon 
a posouzení dopadů koncepce na životní prostředí a zdraví 
obyvatel se rovnou vyhnout. To je nepřípustné, to je trapné. 
I proto Obec Ostopovice a dalších čtrnáct obcí z Jihomorav-
ského kraje spolu s desítkami dalších žalobců podává k soudu 
návrh na opětovné zrušení Zásad územního rozvoje.
Než soud pravomocně rozhodne, můžeme si připomenout 
ještě jednu „drobnou nevýhodu“ tohoto jinak jistě skvělého 
řešení - totiž, že u silnic vymezených formou územních rezerv 
nelze provádět žádnou další projektovou přípravu. Rezerva 
není řešení. Nemůže se proto podle ní stavět, nedá se ale ani 
projektovat. To se pak jednomu v poněkud jiném světle jeví 
otázka, kdo vlastně brání přípravě a vybudování kvalitního 
silničního spojení jižní Moravy s okolními regiony…

Jan Symon

Takto nějak by mohla vypadat mimoúrovňová křižovatka mezi Troubskem a Bosonohami, 
pokud by se realizovala Jihozápadní tangenta a D43 přes Bystrc:

V úvodních měsících roku došlo k výraznému zhoršení kvality ovzduší na území celého kraje. 
V některých dnech byla smogová situace na území Ostopovic dokonce horší než v centru Brna. 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je automobilová doprava, 
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Zastupitelstvo obce Ostopovice 
schvaluje 

- za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva Pavla 
Papajoana a Ondřeje Tomašoviče.
- navržený program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 5/2016. 
- Rozpočtové opatření č. 6/2016. 
- Rozpočet obce na rok 2017. 
- Rozpočet sociálního fondu na rok 2017. 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci provozování  
hazardních her.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o ochraně nočního klidu  
a regulaci hlučných činností.

Zastupitelstvo obce Ostopovice 
bere na vědomí 

- usnesení z jednání rady obce ze dne 6. 10., 16. 11. a 5. 12. 2016.

Zapsala Radka Švihálková               

Výpis usnesení z 5. zasedání zastupitel-
stva obce konaného dne 15. 12. 2016

Z redakční pošty

Dobrý den,
velice rád chodím pěkným okolím Ostopovic. Je opravdu 
z čeho vybírat. Každý den v týdnu jiná trasa. A nejsou to 
nějaké velké trasy do Ořechova, Želešic a podobně. Jako 
doprovod čtyřnozí přátelé. Za posledních pár let se příro-
da nějak změnila. Možná jsem si toho začal více všímat, 
nevím. Z přírody se začíná stávat odpadkový koš. Lidé 
mají stále krásnější a upravenější domy, výstavní zahra-
dy, ale kam s odpadem, který nedáme do popelnic nebo 
sběrných pytlů? Šup s ním do přírody, vždyť se tam toho 
tolik vleze. Jako příklad mohu uvést rokli vedle cesty od 
Padělků k nedokončenému dálničnímu mostu. Staveb-
ní suť, organický odpad ze zahrad, plasty… Nechápu, že 
obec nezasáhne. Tyto skládky se nevytvořily během ně-
jakého krátkého období, trvá to již léta. Přitom prevence 
v této oblasti není nijak nákladná. Chce to nějakou ceduli 
a monitoring.

Pěkný jarní den přeje    
Ing. Jiří Ochvat

Odpady 2016
V roce 2016 bylo v obci vytříděno 29,44 t plastů (2015: 
27,75 t), z toho 21,52 t v rámci pytlového svozu, 7,92 t 
z veřejné sběrné sítě a sběrného dvora; 39,28  t papíru a 
lepenky (2015: 26,06 t), z toho 2,84 t ve škole, 8,11 t ve ve-
řejné sběrné síti; 11,36 t skla ve veřejné sběrné síti, 235 t 
směsného komunálního odpadu z domácností. Sběrný 
dvůr převzal od občanů 234 t odpadů, z toho nejvíce suti 
a objemných odpadů. Směsný komunální odpad z obce 
a spalitelný odpad ze sběrného dvora se odváží do spa-
lovny Brno. Nespalitelný odpad na skládku Žabčice. Ne-
bezpečné odpady předáváme do spalovny nebezpečných 
odpadů ve Vyškově.  

Likvidace pneumatik
Ojeté pneumatiky lze nově zdarma předat na místa zpět-
ného odběru pneumatik. Uložení pneumatik do sběrného 
dvora je od 16. 2. 2017 zpoplatněno částkou 20,- Kč/ks. 
Nejbližší místo zpětného odběru pneumatik zdarma je na 
Družstevní, firma Onio, s.r.o.  

Úklid zimního posypu
Úklid posypového štěrku provádíme od začátku března. 
Žádáme řidiče, aby respektovali rozmístěné dopravní zna-
čení se zákazem parkování. Blokové čištění jednotlivých 
ulic bude probíhat postupně vzhledem k množství posypo-
vého materiálu, který jsme v letošní zimě použili.   

Jarní brigáda 8. dubna
V sobotu 8. dubna jsme se připojili k akci „Ukliďme Čes-
ko“. Sraz je v 9:00 u II. mostu Hitlerovy dálnice. Informace 
o akci naleznete na internetových stránkách www.uklid-
mecesko.cz a před akcí také na internetových stránkách 

Údržba obce

naší obce. V průběhu dne máme vytipováno několik míst 
v okolí Ostopovic, která jsou třeba uklidit. Jde o 2 černé 
skládky a úklid lesních stezek. Po akci máme připraveno 
malé občerstvení.  

Zasypávání rokle podél cesty k II. mostu 
nad Padělky
V průběhu posledních let někdo opakované zasypává od-
padem rokli podél cesty směrem k II. mostu nad Padělky. 
Toto je jedno z míst, která chceme uklidit v rámci jarní 
brigády. Pod vysypanou trávou zde leží odpadky, dřevo, 
cihly a plno jiných věcí, které mohl dotyčný odvézt do 
sběrného dvora. I samotné vysypávání trávy je nepocho-
pitelné, když v rámci sběrného dvora funguje kompostár-
na.

Prořezávka keřů na ulici Polní
Na ulici Polní je podél cesty vysázený „živý plot“. Jde 
o ptačí zob na některých místech prorostlý černým bezem 
a planými růžemi. Stáří keřů je přes 20 let a za tu dobu do-
rostly do šířky, která je těžko udržovatelná a tvarovatelná. 
Proto jsme keře v celé délce prořezali a zmladili. Ptačí zob 
je keř s vysokým ročním přírůstkem, takže znovu obroste 
a bude lépe tvarovatelný. Místa, ze kterých jsme vyřezali 
růže a černý bez, přijdou podsadit, aby živý plot rovno-
měrně dorostl. Šířka keřů v nejširším místě byla přes 2,5 
metru.

Odvoz kompostovatelného odpadu
Od 16. 2. 2017 platí nová cena za odvoz kompostovatelné-
ho zahradního odpadu, a to 150,- Kč/1 nakládka.

Jarní brigáda

8. dubna v 9:00 u II. mostu.  
S sebou dobrou náladu

 a chuť do práce. 

Rukavice, pytle
 a nářadí máme připravené. 
Likvidace černých skládek 

a úklid okolí lesních stezek. 
Po práci občerstvení. 

Přijďte nám pomoci uklidit, 
děti i dospělí!

*

Strom splněných přání

Jsem velice ráda, že se v naší obci ujala nová tradice, a to plně-
ní přání dětí z Dětského domova Vídeňská. V předloňském roce 
jsme splnili 1 přání každému dítěti, a protože byla velká „poptáv-
ka“ po přáníčkách, řekli jsme si, že bude mít v dalším roce každé 
dítě přání dvě. Poté, co se v prvním roce dokupovaly dárky těsně 
před předáním, protože se pár přáníček kamsi zatoulalo, rozhod-
li jsme se pro zapisování konkrétních osob s vybraným přáním. 
Přesto nám i letos pár lidí s přáním „uteklo“, ale i tak se na obec-
ním úřadě shromáždily dárky všechny. Děti z dětského domova 
měly „dvojnásobnou“ radost a všem dárcům moc děkují. Kdo by 
se chtěl s dětmi setkat nebo by se chtěl do již výše zmíněného do-
mova podívat, může se zkontaktovat s vedoucí dětského domova, 
paní Mgr. Gráfovou. Kontakt najdete na www.videnska.cz. Děku-
jeme, že jste nám pomohli rozzářit nejedny dětské oči.

Markéta Kozlová

V ulici Na Rybníčku proběhla havarijní 
oprava rozvodu plynu. Závada byla zjištěna 
díky upozornění občanů na šířící se zápach. 
Pokud se s podobnou situací setkáte, mů-

žete se obrátit přímo na správce plynových 
rozvodů v naší obci, společnost RWE.

Â

Tříkrálová sbírka

V letošním roce koledníkům a vedoucím skupinek 
počasí opět nepřálo. Loni jsme se klouzali, letos 
jsme zase málem umrzli. Obdivuji všechny koled-
níky, že se v plném počtu i s vedoucími skupinek 
dostavili ke kapličce, kde probíhá každoroční sraz. 
Byla totiž taková zima (ráno až -20 °C), že jsme se 
všichni rádi zahřáli v kapličce při požehnání otcem 
Františkem. Po požehnání jsme si zazpívali kole-
du My tři králové a poté jsme se rozešli koledovat. 
Mnozí lidé s koledníky soucítili a občas jim dali 
i něco na zahřátí. Moc děkujeme, že se letos vy-
bralo o 200 Kč více než loni, tedy 57 840 Kč. Cha-
rita Rajhrad část vybraných peněz opět využije na 
spoustu potřebných věcí pro ty, kteří to nejvíce po-
třebují. Někteří z Vás si jistě přečetli letáčky, které 
naši koledníci rozdávali, a tím zjistili, na jaké akti-
vity se tyto vybrané peníze použily v loňském roce. 
Děkuji všem účastníkům naší Tříkrálové sbírky 
a vám všem, kteří jste k nim nebyli lhostejní.

Markéta Kozlová
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Velikonoce 2017
 
Lidé mají rádi příběhy. Nejenom to - oni je také potřebují!  
Každá kultura potřebuje příběhy, které mají děj, kde vystupuje 
kladný hrdina, a především ty, které nám ukazují, jak máme žít 
a jaký je vlastně smysl našeho života. Potřebujeme příběhy, jež 
nám řeknou, kdo jsme a kam jdeme. Jeden z hlavních důvodů, 
proč se společnost ocitá v krizi, je ten, že příběh Velikonoc, kte-
rý byl po dlouhá staletí přítomen v evropské kultuře, už mnozí 
lidé nepřijímají, není pro ně nosný a nedává jim smysl. Příběh 
Velikonoc tak pro mnohé ztratil na významu a na síle.
Síla Velikonoc spočívá v tajemství vzkříšení. 
Slovo „vzkříšení“ je jako oceán, který oplývá nekonečností a 
krásou. Rozumově význam toho slova nikdy nepochopíme. 
Jako voda nám bude protékat mezi prsty. Za jeho obzor se nám 
nikdy nepodaří dohlédnout. Událost, jež se stala před více než 
dvěma tisíci roky, je stále zahalena tajemstvím, které lidský mo-
zek nechápe, které přesahuje náš život do nekonečna, do věč-
nosti. Velikonoce mají především náboženský původ a rozměr. 
Historické zmrtvýchvstání Ježíše Krista se odehrálo v kon-
krétním čase a v konkrétní situaci. Událost, která je popsaná 
v knize knih, v Bibli, je osvědčená žijícími svědky Ježíše. Dnes 
není snadné mluvit o Ježíšově vzkříšení. Na jedné straně umí 
současná medicína kousky, které si se vstáním z hrobu nijak 
nezadají. Celý pokrok techniky a vědy nás vede k tomu, že nás 
ani nepřekvapí neobyčejné události. Na druhé straně je člověk 
většinou fascinován krutou přítomností. 
Jestliže pochybnost vede ke kladení otázek a nacházení odpo-
vědí, potom nám prokazuje dobrou službu. Jsou věci a jevy, 
o jejichž existenci anebo původu nikdo nepochybuje, neboť 
jsou dokonale probádané a přijímáme je automaticky. Děti 
se o nich učí ve škole a nikdo poté nepopírá např. přítom-
nost elektřiny, účinky světla, tepla ani přírodních zákonů či 
chemických reakcí. Pochybnost o životě Ježíše Krista a jeho 
zmrtvýchvstání však stále přetrvává, ačkoli jsou dokonale do-
svědčené, a je zajímavé, že právě nevěrou jeho nejbližších (viz 
nevěřící apoštol Tomáš). 
V houbce svého srdce všichni hledáme smysl života. Životní 
cesta každého člověka je naplněna i úskalími a nebezpečími 
v nejrůznějších formách a podobách. Když se pokoušíme vypl-
nit v sobě prázdno marnými cíli a nadějemi, zklameme se. Zů-
staneme-li v hranicích svého omezeného smýšlení, nakonec 
nebudeme spokojení. Budeme pociťovat úzkost a znechucení. 
Naopak, snažíme-li se žít novým životem ve víře, že hodno-
ta lidského života smrtí nekončí, má každé, i sebemenší úsilí 
smysl.

Mgr. Marie Kubová

Pilátova žena

Nad Jeruzalémem svítá. Nádherné ráno slibuje pří-
jemný den. Zpěv ptáků, sluncem ozářený jeruzalém-
ský chrám, hlahol lidských hlasů na tržišti. Nikdo 
z obyvatel netuší, že za pár hodin ptáci zmlknou, 
slunce se zatemní, na celou zemi padne smrtelná tma. 
V tom okamžiku se země zachvěje a smrt Ježíše bude 
připomínána do konce věků.
„Salve Claudia,“ zdraví svoji manželku římský místo-
držitel v Judsku, Pontius Pilát. „Den se nám otvírá, 
rád bych jej trávil s Tebou, ale dnes nemohu. Domní-
vám se, že se k Tobě již dostaly zprávy o nějakém Je-
žíši? Je to složitá osobnost. Prohlašuje se za krále a Ty 
víš, že tím ohrožuje moje postavení a pobuřuje lid.“ 
Claudia Procula, jemná římská šlechtična, milující 
manželka, která následovala svého manžela z Říma a 
je mu pevnou oporou, ví o těžké službě svého muže, 
soudce Piláta. Jak ráda by s ním o tomto muži pro-
mluvila, ještě se nesmířila se smrtí proroka Jana Křti-
tele. Jaká hrůza ji zachvátila při oslavě narozenin krá-
le Heroda! Svůdný tanec mladičké Salome rozhořel 
srdce vladaře natolik, že její žádost o stětí Jana Křti-
tele byla splněna.
Pohled na jeho uťatou hlavu na podnose v Claudii stá-
le vzbuzuje velikou ošklivost.
Všechny krvavé gladiátorské boje, muži, kteří umírají 
pro zábavu mocných, jsou pro tuto ženu odporným a 
nepochopitelným divadlem. A nyní? Její manžel, kte-
rého nade vše miluje, který ví, že Claudia je nejen hod-
notná a sebevědomá žena, která jeho poslání sleduje 
s hlubokým zájmem a porozuměním, musí mlčet a ne-
říct mu, jaké hrozné sny ji celou noc pronásledovaly. 
Jak mu vše má sdělit, když nemůže přímo zasáhnout 
do sporu s Ježíšem?
Pilát intuitivně cítí, že Claudii něco trápí, ale nenaléhá 
na ni, ví, že až se vrátí ze soudní síně, bude dost času 
na společný rozhovor.
Odchází.
Claudia Procula je pod psychickým tlakem. Jak upo-
zornit manžela, že by Ježíšovo odsouzení na kříž bylo 
Pilátovo špatné rozhodnutí? Po chvíli váhání už ví, co 
udělá. Neradí se s nikým, má vyvinutý smysl pro spra-
vedlnost, proto posílá manželovi vzkaz: „Nezačínej si 
nic s tímto spravedlivým! Dnes mě kvůli němu pro-
následovaly zlé sny.“
Citát z Bible (Mt 27,19)

9. 4.  Květná neděle     7.30 hod., 9.00 hod.

13. 4.  Zelený čtvrtek   18.00 hod.

14. 4.  Velký pátek       15.00 hod.

15. 4.  Bílá sobota       20.00 hod.

16. 4.  Boží hod velikonoční 7.30 hod., 9.00 hod.

17. 4.  Velikonoční pondělí 7.30 hod., 9.00 hod.

Velikonoční bohoslužby - farní kostel Troubsko

Prochází domem, uvažuje, jestli jednala správně, 
zda byl její vzkaz vyřízen včas, jestli se vůbec donesl 
k uchu manžela.
Nechce se míchat do mužových soudních sporů, 
snaží se mu vytvářet příjemné prostředí, ve kterém 
se mu dobře žije a pracuje. Čeká, až uslyší Pilátovy 
kroky, pohledem ihned zjistí, jak rozhodl.
Chvíle čekání jsou nekonečné, ale už slyší, že se 
manžel blíží. Jak těžký je jeho krok a strhaná tvář! 
Tuší, cítí napětí, které ho provází. Na nic se neptá, 
není třeba.
Pilát sám váží tiše slova: „Bude ukřižován, tak lid 
rozhodl. Věř mi, Claudie, nechtěl jsem. Byl to doce-
la sympatický muž. Byl něčím velmi zvláštní. Ne-
dovedu Ti to vysvětlit. Jeho oči! Ty jeho oči! Clau-
die, do konce života budu vidět pohled jeho očí. 
Jakoby mne znal, viděl do mého srdce, tušil moje 
rozhodnutí dříve, než jsem je vyslovil! Claudie, mu-
sel jsem si umýt ruce, měl jsem pocit, že na nich zů-
stala jeho krev. I nápis na kříž byl proti vůli Židů. 
Napsal jsem, že je to židovský král. Claudie, jsem 
rád, že jsem doma, u Tebe, promiň, že jsem nemohl 
vyplnit tvůj vzkaz.“ Pilát usedl proti své ženě, která 
marně potlačovala pláč.
Nic neříká, mlčí. Ví, že ten Spravedlivý, který vleče 
na Golgotu kříž, je začátek tragických událostí v je-
jím i Pilátově životě.
Doslov. Každý muž, který má moudrou a prozíravou 
manželku, může být za ni vděčný.
Slavným se člověk stává svými skutky, dobrými, 
nebo zlými. Zpráva o Pilátově manželce je upozor-
nění na to, že právě ženy mají vyvinutý šestý smy-
sl - intuici. Taková manželka je jako svatozář nad 
manželovou hlavou.

Mgr. Marie Kubová

Milé čtenářky, milí čtenáři!

Ráda bych Vás seznámila s činností a novinkami v naší knihov-
ně. Nejprve uvedu několik čísel. Z celoroční statistiky vyplývá, 
že naše knihovna má celkem 6 127 knižních svazků. Regis-
trovaných čtenářů máme 179, dětí 36. V loňském roce přišlo 
do knihovny 1 521 návštěvníků. Zvyšuje se počet návštěvníků 
on-line služeb. Od minulého roku máme také připojení WiFi. 
Webové stránky navštívilo 4 612 čtenářů. V této souvislosti 
ráda sděluji, že v brzké době budeme mít nové webové strán-
ky, které se budou lépe zobrazovat na tabletech a tzv. chyt-
rých telefonech. Získáte jejich prostřednictvím informace, co 
se děje v knihovně, jaké akce pro Vás připravujeme, a hlav-
ně budete mít přehled o knižních novinkách, které budou za-
koupeny nebo přivezeny formou VF z knihovny v Modřicích. 
Chválím některé čtenáře, že si vedou čtenářské deníky, a těm 
bych doporučila přihlášení se k Čtenářské výzvě 2017. Více se 
dozvíte na www.ctenarskavyzva.cz.
V loňském roce jsme uspořádali dvě autorská čtení. Se spisova-
telkou Dankou Šárkovou a panem Petrem Stoličným. Obě besedy 
byly velmi zajímavé, ale účast čtenářů malá.
Na závěr trochu nemilou, ale důležitou připomínku. Vracejte 
půjčené knihy včas! Kniha je Vám půjčena na dobu 2 měsíců. 
Pokud si knižní novinku ponecháte déle, pro ostatní čtenáře, 
kteří na ni čekají, přestává být novinkou. Pokud není kniha včas 
vrácena, je třeba počítat s peněžitou pokutou za prodlení.
Ráda zakončím svoje povídání poděkováním OÚ v naší obci 
za podporu knihovny a nemalé finanční prostředky věnované 
na nákup nových knih a časopisů. V minulém roce bylo uvol-
něno 50 tisíc, což je v porovnání s okolními obcemi opravdu 
částka vysoká. Umožňuje neustálé dokupování nově vydaných 
knih. Připočítáme-li ke knižnímu fondu i loňských 442 knih VF 
z knihovny v Modřicích, je opravdu z čeho vybírat a těšit se čet-
bou zajímavých knih.

Mgr. Alena Vamberová

ÂÂ

TIPY NA KNÍŽKY
 
Už měkoně vyvádějí
V loňském roce vyšla v nakladatelství 
Baobab kniha Dagmar Urbánkové, 
která mapuje a kreslí roztomilé dětské 
omyly a drobná nedorozumění. Na hra-
nici jazyka a fantazie tu můžeme zno-
vu objevovat a vzpomínat si na vlastní 
představy a obrazy tehdy nám ještě ne-
známých pojmů, které neopakovatelně 
patří k nádhernému dětskému myšlení.

Čik
Wolfgang Herrndorf rozjíždí bláznivý 
příběh dvou čtrnáctiletých spolužáků, 
kteří se na začátku velkých prázdnin 
vydávají na spontánní road trip, který 
je má dovézt až do Tramtárie. Cesta má 
rychlý spád, ohromný vtip a skutečně 
neskutečné zápletky. Do víru mladist-
vých „hloupých“ nápadů se může pono-
řit i kdejaký dospělý a prožít si znovu 
drobné strasti dospívání. Ale každý čin 
s sebou nese i své následky.

Chlapec v pruhovaném pyžamu
Ponuřejší a daleko vážnější téma je zpracováno v knize Johna Boyna Chla-
pec v pruhovaném pyžamu. Fikční příběh malého chlapce, syna velitele osvě-
timského koncentračního tábora, zde otevírá téma dětského přátelství, které 
nezná pravidla světa dospělých ani lidských ras. Devítiletý Bruno se ocitá ve 
světě, kterému jen málo rozumí, a není v něm nikdo, s kým by si rozuměl on 
sám. Kromě chlapce v pruhovaném pyžamu na druhé straně plotu…

Do tmy
Kniha pro dospělé Anny Bolavé se odehrává ve venkovském městečku. Na 
pozadí horkého červnového počasí a sběru bylin se odehrává vnitřní osobní 
drama hlavní hrdinky. Vzpomínky na nevydařené manželství, podivné úmrtí 
tchána, ztrátu zaměstnání, nemoc, malé lidské životní peripetie směřují hr-
dinku do katastrofy.

Sylva Filová

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 1  strana 6



OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 1  strana 8 OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 1   strana 9

Tipy na jaro

Jaro nám již zaklepalo na dveře a přineslo s sebou něko-
mu energii ze stále teplejšího slunečního svitu, někomu zase 
přineslo tzv. jarní únavu, nachlazení či chřipku. Abychom 
načerpali po dlouhé zimě novou energii, můžeme se vydat 
na nějakou tu „akcičku“, která nám pomůže tuto energii 
rychleji obnovit. 

Březen
20. 3.-26. 3. Týden výtvarné kultury v Brně - bude-
te moci navštívit množství výstav, vernisáží, přednášek, 
workshopů, galerijních animací i tvůrčích dílen. Více na 
www.tvk-brno.cz
21. 3.-24. 3. Amper - mezinárodní veletrh elektrotechni-
ky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a za-
bezpečení. Více na www.bvv.cz
23. 3.-26. 3. Veletrhy  Svět ženy, Pro dítě, Rybaření. 
Více na www.bvv.cz
23. 3.-4. 5. Jazzfest Brno - mezinárodní jazzový festival. 
Více na www.jazzfestbrno.cz
23. 3. Bylinková dílna v Otevřené zahradě Brno - le-
tošní cyklus bylinkových dílen vám přinese rovných deset 
možností, jak se naučit dělat s bylinkami zázraky. 1. dílničky 
na téma Jarní probuzení. Více na www.otevrenazahrada.cz
24. 3.-26. 3. Kreativivta - hobby Brno - v Dělnickém 
domě v Židenicích se již tradičně koná výstava pro tvořivé 
lidičky. Více na www.kreativita-hobby.cz
25. 3. Slavnosti mandloní a vína Hustopeče - jsou 
spojené s jarním řemeslným trhem. Otevřené sklepy na 
ulici Na Hradbách, mandloňové menu v místních restaura-
cích, soutěž o nejlepší mandlový dezert. Za připomínku stojí 
i mandloňová stezka s rozhlednou. Více na slavnostimand-
loniavina.cz
25. 3. Jarní vinařská stezka Pavlov - nejdříve budete 
mít možnost ochutnat na Hotelu Pavlov v Pavlově soutěžní 
vína a poté obdržíte degustační lístek s plánkem a můžete 
vyrazit na Jarní vinařskou stezku, která vás provede po sva-
zích Pálavy a po pavlovských sklepích. Na závěr slavnostní 
večer s rautem, hudbou a slavnostím vyhlášením výsledků 
Jarní vinařské stezky. www.vinarskastezka.cz
27. 3.-14. 4. Jeden svět - mezinárodní festival dokumen-
tárních filmů o lidských právech v Brně. www.jedensvet.cz
28. 3.-1. 4. Setkání/Encounter - mezinárodní festival 
divadelních škol. Více na www.encounter.cz
31. 3. Koncert skupiny Smokie - Sono Centrum Brno. 
Více na www.smokie-cz.com

Duben
6. 4. Bylinková dílna - 2. dílničky na téma Zpátky ke ko-
řenům. Více na otevrenazahrada.cz
7. 4.-16. 4. Velikonoční slavnosti - v Brně na náměstí 
Svobody. www.velikonocnislavnosti.cz 
8. 4. Ukliďme Česko - celorepubliková akce, připojme se 
a ukliďme společně nebo sami okolí naší obce (černé sklád-
ky, odpadky...), dobrovolnická akce. Více na www.uklidme-
cesko.cz a po této bohulibé činnosti se můžete odměnit na 
další akci třeba jako:
8. 4. Velikonoční kumštování s farmářským trhem Ro-
sice - akce, která zabaví všechny věkové kategorie. Kumštýři 
budou předvádět svá řemesla a umění – především se zde 
budou zdobit kraslice, plést pomlázky, zdobit velikonoční 

perníky, dělat velikonoční patchwork a další řemesla. 
Nebudou chybět ani pohádky a dětská představení. Ná-
vštěvníci budou moci ochutnat tradiční velikonoční po-
chutiny jako jidáše, mazance, plněná vejce a velikonoční 
cukroví. Nádvoří zaplní farmářský a řemeslný jarmark 
a v zámeckém příkopu bude středověká vesnice, střelba 
z historických kuší a rosické občerstvení – tradiční ro-
sické placky. www.kic.rosice.cz
17. 4. Velikonoční pondělí, tak nezapomeňte, páno-
vé a chlapci, na starou tradici a neužeňte si opici! 
22. 4. Den Země - a pořád se (naštěstí) točí:o)
22. 4. Boj o pevnost Dolní Kounice - bojová ukázka 
bitvy z II. světové války o pevnost Dolní Kounice 1945. 
Více na www.orechov1945.cz
22. 4. Vranovické jaro - jarmark, předvádění řeme-
sel, soutěž Guláš roku, pivní soutěže, ochutnávka vrano-
vických štrúdlů a bramborových placek, degustace vín 
vranovických vinařů a domácího piva Jarní kvasničák, 
atrakce a výtvarné dílny pro děti, vyjížďky kočárem a 
jízda historickým vlakem na trase Brno-Vranovice-Po-
hořelice. www.vranovice.eu/obec-vranovice/kalendar-
-akci/
22. 4.-23. 4. Přehlídka automobilové techniky 
aneb To bude jízda - přehlídka se uskuteční v areálu bý-
valých kasáren na ulici Terezy Novákové v Brně-Řečko-
vicích a otevřená bude po oba dny od 9.00 do 17.00.
22. 4.-23. 4. Astrovíkend v Brně - ezoterický festi-
val, více na www.astrovikend.cz/brno.htm
26. 4.-29. 4. Stavební veletrhy Brno. www.bvv.cz 
28. 4.-30. 4. Mezinárodní expozice minerálů 
v Tišnově. sokol-tisnov.webnode.cz/expozice-mineralu
29. 4. Parní vlak Pálavský okruh - můžete se vydat 
na tradiční parní jízdu „Pálavský okruh“ z Brna do Mi-
kulova, Valtic a Lednice. Parní jízda slavnostně otevře 
turistickou a cykloturistickou sezonu na jižní Moravě. 
Budou zařazeny zelené vozy s dřevěnými sedačkami ze 
40. a 50. let, tzv. Rybáky, a bufetový vůz s občerstvením, 
upomínkovými předměty. Nebude chybět nabídka jiho-
moravských vín. www.mikulov.cz, www.cd.cz/zazitky/
30. 4. Filipojakubská noc aneb pálení čarodějnic. 
(Však my se jako vždy nedáme, že děvčata?!:o))

Květen
5. 5.-7. 5. Jarní sraz velorexů v Boskovicích - více 
na www.velorexy.cz
6. 5. José Carreras v Brně - poslední světové tur-
né věhlasného operního pěvce je nazváno Final World 
Tour, hala Rondo (DRFG aréna). www.ticketpro.cz
6. 5. Brněnský majáles - tradiční studentský festival 
na BVV. Těšit se můžete na známé i méně známé stu-
dentské kapely a volbu nového krále, studentský prů-
vod. www.brno.majales.cz
7. 5. Festival těhotenství Brno - s bohatým dopro-
vodným programem, festival se koná v rekreačním are-
álu Riviéra Brno. www.dentehotenstvi.cz
11.-14. 5. Národní výstava myslivosti a Národní 
výstava hospodářských zvířat - na BVV. www.bvv.cz
12. 5.-17. 5. Divadelní svět Brno - mezinárodní di-
vadelní festival. www.divadelnisvet.cz
13. 5. Gulášfest Velké Pavlovice - soutěž ve vaření 
guláše, ochutnávky, tvořivé dílničky, hudební program 
po celý den a další program. 

19. 5.-21. 5. Slavnosti chřestu Ivančice - bude zde 
ochutnávka nejméně 30 variací úprav chřestu, degustace vín 
nasnoubených s chřestovými pokrmy, kuchařské show, bo-
hatý kulturní program, řemeslný jarmark a program pro děti. 
Tohle vše Vás čeká ve městě na levém břehu řeky Jihlavy. 
slavnostichrestu.cz
20. 5. Brněnská muzejní noc - během Brněnské muzejní 
noci ožívá celé Brno a jeho muzea a galerie až do pozdních 
nočních hodin. Muzejní noc přinese celou řadu novinek, to 
základní se však nemění: brány muzeí a galerií v Brně se ote-
vřou od šesté hodiny večerní až do půlnoci. www.brnenska-
muzejninoc.cz
20. 5. Vrabčák fest Moravský Krumlov - v areálu Vrab-
čího hájku v Moravském Krumlově se koná festival kapel 
Vrabčák fest. Vystoupí známé i méně známé rockové kapely. 
vrabcakfest.cz
20. 5.-21. 5. Ochutnej Česko - 1 hrad, 2 dny, 10 krajů a 
jejich speciality. Vyzkoušejte všechny chutě České republiky 
na jednom místě - na hradě Veveří. www.ochutnejcr.cz
26. 5.-3. 6. Zlín Film Festival - přehlídka nejnovějších 
děl z oblasti hraného, kresleného, loutkového a trikového fil-
mu pro děti a mládež. Mezinárodní přehlídka studentských 
filmů. Rozsáhlý doprovodný program přenáší festivalové 
dění do celého kraje. www.zlinfest.cz
28. 5. Jízda králů Vlčnov - Jízda králů, to jsou již tradič-
ní vlčnovské národopisné slavnosti. Předávání vlády krá-
lů a představení královské družiny, lidová veselice, večerní 
posezení ve Vlčnovských búdách, folklorní pořady, jarmark 
lidových výrobků, krojovaný průvod s Jízdou králů… www.
kskvlcnov.cz

Červen
1. 6.-4. 6. Dny Slavkova - s programem na náměstí vy-
stoupí místní zájmové spolky a sdružení. Jarmark bude na 
Dnech Slavkova místem pro prezentaci regionálních turistic-
kých lákadel. zamek-slavkov.cz
2. 6.-4. 6. Mikulov Gourmet Festival - čtyřdenní oslava 
moravské kuchyně, snoubené se skvělými moravskými víny, 
probíhá ve vyhlášených restauracích malebného vinařského 
města Mikulova. Vybraní mistři kuchaři, členové národní-

ho týmu Asociace kuchařů a cukrářů, připravili během 
Gourmet festivalu moravské pokrmy v moderním stylu, 
kombinované s tradičními zdejšími odrůdami. www.mg-
fest.cz
2. 6.-3. 6. Ostratský pivní festival - se koná dva dny 
vždy ke konci června. Z kapel vybíráme žánry - country, 
folk, rock, bigbeat a jiné. Z názvu už vyplývá, že se hlavně 
bude jednat o pivní akci s množstvím soutěží a dobrého 
nejen piva, ale i jídla. www.ostratafest.cz
10. 6.-11. 6. Kunštátské svátky řemesel a krásy 
ušlechtilých koní - tradiční Kunštátské svátky ře-
mesel a řemeslných výrobků a krásy ušlechtilých koní 
v Kunštátě s kulturním programem. Akce zaměřená na 
tradiční řemesla. V areálu kunštátských zámeckých za-
hrad představí svoji produkci množství tvůrců tradičních 
rukodělných výrobků. Prezentace řemesel a dovedností 
spolu s kouzelným světem magického pouta člověka 
s koněm a výjimečného přátelství v celé jeho kráse. svat-
kyremesel.cz
10. 6. Břeclavské slavnosti piva - oslava našeho piva 
a všeho, co s ním souvisí. Dějištěm Břeclavských slavností 
piva se opět stane louka pod břeclavským zámkem v těs-
ném sousedství pivovarského komplexu. Kromě muziky a 
piva se můžete již tradičně těšit na množství doprovod-
ných atrakcí i velmi oblíbené exkurze do prostor břeclav-
ského pivovaru. slavnostibreclavskehopiva.cz
14. 6.-18. 6. Čarovné tóny Macochy - hudební festi-
val se světelnou animací v jeskyních Moravského krasu. 
www.agencyfct.cz/umelecka-agentura/carovne-tony-
-macochy
16. 6.-18. 6. Špilberk Food Festival - láká na po-
choutky z osvědčených restaurací, ale i od nováčků. V le-
tošním ročníku Špilberk Food Festivalu se tak představí 
řada vyhlášených restaurací. Kromě delikátního jídla a 
vína se návštěvníci mohou těšit na cimbálovou muziku, 
sabráž a mnoho dalších doprovodných akcí. www.spil-
berkfoodfestival.cz
17. 6. Noční prohlídka kláštera Rosa coeli - dolni-
kounice.cz

Přeji všem krásné prožití jara.
M. Kozlová

Klub žen

V naší obci je už druhým rokem aktivní Klub žen, 
organizace sdružující ženy a dívky všech věkových 
kategorií.  V loňském roce jsme měly 25 členek. 
Každé poslední úterý v měsíci v 18 h. se se-
tkáváme v prostorách obecní knihovny na Lípové 
15. Kromě akcí určených pouze pro členky Klubu 
pořádáme i akce pro veřejnost. V loňském roce 
jsme připravily cestovatelskou besedu o Aljašce 
a Srí Lance, představily jsme organizaci Centrum 
Narovinu, která už 15 let buduje komunitní cen-
trum v Keni. V adventním období jsme pořádaly 
výstavu andělů. Za velkou účast děkujeme. Letos 
plánujeme besedu o historii Ostopovic, alespoň 
jednu cestovatelskou besedu a před Vánocemi 
výstavu vánočních a jiných věnců. Budeme rády, 
když si k nám nejdete cestu jako nová členka Klu-
bu žen (členský poplatek je 100,-/rok), nebo nás 
přijdete podpořit na vybranou akci pro veřejnost. 

Tvořivé dílny

Od podzimu loňského roku probíhají v prostorách knihovny tvo-
řivé dílny, které jsou otevřené pro veřejnost. Kdokoliv si v době 
otevření obecní knihovny každou středu mezi 15. a 18. hod. 
může přijít vytvořit drobnost z papíru, drátků, korálek, uháčkovat 
si ozdobu nebo vytvořit šperk. Prostě si udělat chvíli jen pro sebe 
a rozvíjet svou kreativitu. To vše při dobré kávě nebo čaji. V loň-
ském roce před Vánocemi si k nám cestu našly maminky i děti, 
které si vyráběly vánoční ozdoby z korálek a drátků, v kurzu bylo 
také háčkování hvězdiček. Začátkem roku je účast velmi malá, ale 
věřím, že s příchodem Velikonoc, MDŽ a Svátku matek se najdou 
tací, kteří si budou chtít vytvořit velikonoční výzdobu nebo vyro-
bit dárek svým milovaným. Nabídku činností tvořivých dílen stej-
ně jako informace o činnosti Klubu žen najdete na webu www.
klubzenostopovice9/webnode.cz nebo se přijďte zeptat pří-
mo za námi do knihovny. O připravovaných akcích pro veřejnost 
vás budeme včas informovat na kabelové televizi a ve vitrínách 
obce. Velký dík patří obecnímu úřadu za jeho finanční i morální 
podporu Klubu žen. 

Za KŽ H. Havlišová
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Kulturní komise
informuje

8. ledna jsme se sešli v naší kap-
ličce na tříkrálovém koncertě, 
který zakončil vánoční svátky. 
Krásnou atmosféru svátečního 
dne navodil pěvecký sbor Vox 
Iuvenalis.

Letošní ples obecního zastu-
pitelstva, který se konal 21. 
ledna v místní sokolovně, se 
nesl v krásných tónech svěží 
zelinkavé barvy. Při vstupu do 
sálu každý host dostal sklenku 
sektu, jak se na slavnostní pří-
ležitost sluší a patří. K tanci a 
poslechu hrála již tradičně sku-
pina „Špunt“ a hosté v podobě 
kapely „Blue Bench“. Večer nám 
také zpříjemnil taneční pár, 
který předvedl krásné latinsko-
americké tance. O půlnoci jako 
vždy proběhlo losování tom-
boly, která byla i letos bohatá. 
Tímto mnohokrát děkujeme 
všem sponzorům a všem, kteří 
pomáhali s přípravou.

Jan Kubíček obecní ples, Blue Bench

Vox Iuvenalis

DFS Háječek na IV. Poleskavském 
krojovém plese

Poleskavský krojový ples vznikl z myšlenky, že mezi 
hody a Velikonocemi je velmi dlouhé období, kdy kro-
jované chasy nemají příležitost se scházet a upevňo-
vat svoji místní krojovou kulturu. Ve Starém a Novem 
Lískovci zaznamenáváme v posledních letech velký 
návrat k folklorním tradicím a právě zde se rozhod-
li uspořádat ples, na kterém by se scházely všechny 
krojové chasy z okolí potoka Leskava. První ročník se 
uskutečnil v roce 2014 v Novém Lískovci. Program za-
hajovaly chasy Nového a Starého Lískovce Moravskou 
besedou. Další ročník se uskutečnil ve Starém Lískov-
ci, dále v Bohunicích, letos v Bosonohách.  Součástí 
této milé tradice se staly i Ostopovice, které na tom-
to plese úspěšně zastupoval DFS Háječek. Naše děti 
svým krátkým tanečním vystoupením roztleskaly celý 
sál bosonožského odborného učiliště. Po celou dobu 
plesu vládla velmi přátelská atmosféra. K tanci vyhrá-
vala DH Střeličáci, ke zpěvu nás lákaly tóny houslí a 
harmoniky. Sešli se opravdu krojovaní z celého les-
kavského údolí. Zavzpomínalo se i na Babe z Vosto-
povic. Jak s těma bývalo veselo! Starostové obcí si ka-
ždý rok předávají štafetový kolík místa konání plesu. 
Ostopovice ho převezmou v roce 2019. Tak naškrobte 
svoje bíláky a vyražte s plnou parádou!
                                                                                              JaRaBa

Školka na Vinohradské?

Do školky pěkně do kopečka? To se v Ostopovicích nemůže 
stát. Ale mohlo to být úplně jinak. Mateřská škola byla pů-
vodně plánována na ulici Vinohradská v domě s číslem 1. 
Jak by to tam asi vypadalo, si můžeme jen domýšlet. 

Sylva Filová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník (dále jen „občanský zákoník“) 
se dočkal své první novely. Noveli-
zační zákon č. 460/2016 Sb. s sebou 
přinesl řadu změn, přičemž mezi 
jednu z nejzásadnějších patří zno-
vuzavedení zákonného předkupního 
práva spoluvlastníků k převáděným 
spoluvlastnickým podílům na nemo-
vitých věcech, a to s účinností od 01. 
01. 2018.
Od 01. 01. 2014 zákonné předkup-
ní právo z naší právní úpravy téměř 
vymizelo, když občanský zákoník ne-
navázal na předchozí právní úpravu 
tohoto institutu. Dnes může spolu-
vlastník prodat svůj podíl přímo, bez 
povinnosti ho nejdříve nabídnout 
ostatním spoluvlastníkům. Spolu-
vlastníci tak nemůžou ovlivnit, s ja-
kou další osobou budou danou ne-
movitost sdílet.
Od ledna příštího roku se však situ-
ace mění. Dle nového znění ustano-
vení § 1124 odst. 1 občanského zá-
koníku bude platit, že „Převádí-li se 
spoluvlastnický podíl na nemovité 
věci, mají spoluvlastníci předkup-
ní právo, ledaže jde o převod osobě 

blízké.“. Odst. 2 uvedeného ustano-
vení pak stanoví, že „Odstavec 1 se 
použije i v případě, že některý ze spo-
luvlastníků převádí podíl bezúplatně; 
tehdy mají spoluvlastníci právo podíl 
vykoupit za obvyklou cenu.“.
Co tedy právní úprava účinná od led-
na 2018 znamená pro spoluvlastníky 
nemovitých věcí? Pokud spoluvlast-
ník nemovitosti bude chtít prodat svůj 
spoluvlastnický podíl na společné ne-
movitosti třetí osobě, bude muset nej-
prve nabídnout svůj spoluvlastnický 
podíl ostatním spoluvlastníkům, tedy 
informovat je o svém záměru prodat 
svůj podíl. Uvedené neplatí u převodu 
podílu na osobu blízkou.
Stejně tak, bude-li chtít spoluvlastník 
darovat svůj spoluvlastnický podíl na 
nemovitosti třetí osobě, která nebu-
de jeho osobou blízkou, pak je opět 
potřeba nabídnout podíl ostatním 

spoluvlastníkům. Ti mají v takovém 
případě právo podíl koupit. Cena za 
podíl se určí jako cena obvyklá, tedy 
cena, která by byla dosažena při pro-
deji spoluvlastnického podílu obdob-
né velikosti na obdobné nemovitosti 
v daném místě a čase.
Ostatní spoluvlastníci buď nabídnutý 
spoluvlastnický podíl odkoupí, nebo 
se svého předkupního práva vzdají a 
spoluvlastník pak bude moci prodat 
svůj podíl kupujícímu nebo darovat 
obdarovanému.
Blížící se návrat k původní právní 
úpravě bude pro prodávajícího spo-
luvlastníka znamenat vynaložení 
dalšího úsilí spojeného s nabídkou 
spoluvlastnického podílu ostatním 
spoluvlastníkům, pro ostatní spolu-
vlastníky však přinese možnost ovliv-
nit do budoucna, s kým budou nemo-
vitost vlastnit.

A je to tady

Hledám RD nebo chalupu. T: 774 340 338

Hledáme byt v Ostop. (nebo i okolí), prosíme jen vážné nabídky. 
Děkuji. T: 722 012 297

Obec Ostopovice se stejně jako v mi-
nulých letech připojila 10. března 
vyvěšením tibetské vlajky k mezi-
národní kampani „Vlajka pro Ti-
bet“. Ta vznikla v polovině devade-
sátých let v západní Evropě a stala 
se jednou z nejvýznamnějších sym-
bolických akcí vyjadřujících podpo-
ru ochrany lidských práv nejen Ti-
beťanů, ale i obyvatel Čínské lidové 
republiky. Akce probíhá každý rok 
10. března, v den výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibe-
tu. Při povstání v roce 1959 zemřelo 
více než 80 000 Tibeťanů, přes mi-
lion Tibeťanů zemřelo v následují-
cích letech ve vězeních, pracovních 
táborech nebo v důsledku hlado-
moru. Cílem kampaně je poukázat 
na dlouhodobé porušování lidských 
práv v Tibetu.
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Z naší školy

• CO JE NOVÉHO…

• … V PRVNÍ TŘÍDĚ?

Jak jsem si užil(a) letošní superzimu se školou?
 
ŠTĚPA: Já jsem si dobře užil lyžování v Olešnici. Když 
někdo spadl z kotvy, jel jsem sám. Mohli jsme na sva-
hu jezdit přes skokánky.
KÁJA: Užil jsem si bobování na „Slepičce“ v tělocviku 
s paní učitelkou Renatou.
KAROLÍNKA: Mně se líbilo na bruslení. Překvapilo 
mě, že bylo uprostřed lano. Jedna půlka byla pro ty, 
kteří se učili bruslit, a druhá pro rychlíky.
FILIP: Líbil se mi tělocvik v sokolovně. Nejela elekt-
rika, tak jsme s sebou měli baterky. Zahráli jsme si na 
světlušky, pejsky a kočičky.

Odpovídali žáci 1. ročníku,
zapsala třídní učitelka Mgr. Milena Šilhánová

• … VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ?

15. února jsme byli v Brně v Moravském zemském 
muzeu v Dietrichsteinském paláci. Necelý měsíc 
jsme se zabývali zaniklým státem na našem území, 
Velkou Moravou, a toto již víme:
Velká Morava byla v roce 833 – 906 našeho letopoč-
tu a měla čtyři vládce z rodu Mojmírovců: Mojmír 
I., Rostislav, Svatopluk a Mojmír II. Slované vyrá-
běli šperky a nástroje ze železa. Stavěli si opevně-
ná hradiska, kde žili. V roce 863 k nám přišli bratři 
Cyril a Metoděj a donesli k nám písmo (hlaholici) 
a víru v jednoho Boha. Velká Morava je velmi důle-
žité a zajímavé téma, při kterém zjišťujeme historii 
našeho kraje.

• … V PÁTÉ TŘÍDĚ?

Pancake Day
Ve středu 1. března se v 5. ročníku oslavoval PAN-
CAKE DAY. Doopravdy se ale letos slaví 28. února. 
Paní učitelka přišla s nápadem, že bychom si ho 
mohli uspořádat. My jsme samozřejmě souhlasili. 
Je to slavnost, která se koná v Anglii, kdy my máme 
MASOPUST. Britové tím zahajují čtyřicetidenní 
půst před Velikonocemi. Je to u nich stejný den 
jako u nás. PANCAKE DAY je česky PALAČINKOVÝ 
DEN. V ten den jsme si usmažili palačinky. Ale před 
tím jsme si s naší paní učitelkou z angličtiny napsa-
li anglické recepty palačinek. A pak jsme si zahráli 
soutěž, kterou konají děti v Anglii při Pancake Day. 
Je to stejné jako opičí dráha, ale je to na rychlost 
a držíme na pánvičce palačinku. Nachystali a snědli 
jsme si palačinky. A odcházeli jsme s dobrou chutí 
domů.

Natálie Krapková, Hana Zeráková, 
Alžběta Horáčková a Kamila Canová, 5. ročník

• … VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?

Zimní vyrábění ve školní družině
Družinové děti z naší ostopovické školy propadly kouzlu šití 
z plsti. Je to nenasytný „klub švadlenek“, které zřejmě vábí snad-
ná realizace, barevnost přírodní vlněné látky, pestrost vyšívacích 
bavlnek a knoflíků. Velké množství zvířátek a jiné havěti vycpá-
váme zrním či dutým vláknem podle přání našich šikovných dě-
tiček. 

Vedoucí ŠD Mgr. Agata Havlíková

• … V MATEŘSKÉ ŠKOLE?

Po Novém roce jsme se opět sešli odpočatí, plní sil a chuti do 
práce. Děti se ve třídách těšily z nových hraček od Ježíška a 
na zahradě si užívaly zimních radovánek. Stavěly sněhuláky, 
zkoušely i iglú, dováděly na pekáčích, zkoumaly přírodní krá-
sy, jak se například třpytí led na slunci či jak se rozpouští po 
zalití teplou vodou. Samozřejmě se nezapomněly starat o ptáč-
ky, kterým pravidelně sypaly zrní do nově pověšených budek. 
V lednu k nám do MŠ zavítalo skvělé „Mobilní planetárium“, 
kde se děti formou pohádky o ledním medvědovi a jeho ka-
marádovi tučňákovi seznámily s životem na severním a jižním 
pólu a společně s těmito zvířátky objevovaly vesmír. V rámci 
tématu jsme také navštívili brněnskou Hvězdárnu a planetári-
um, kde děti doslova tajily dech a žasly nad spoustou nových 
informací. Poté se náramně bavily u pohádky „Se zvířátky 
o vesmíru“. 
V únoru jsme plynule přešli z vesmírného objevovaní a zimní-
ho dovádění na téma lidských povolání, do kterých nás uvedlo 
úžasné Čabíkovo představení. Děti i paní učitelky měly mož-
nost se do vystoupení zapojit. Asi největší událostí pro děti 
v tomto měsíci byl ovšem dlouho očekávaný karneval. Všichni 
jsme se náramně bavili, zpívalo se, tančilo, malovalo, peklo, 
stavělo. Děti si kromě drobných odměn za splněné úkoly od-
nesly domů spoustu krásných zážitků ze společné akce. 
Důležitou událostí pro třídu Žabek byla návštěva 1. třídy na ZŠ, 
kde děti společně plnily úkoly. Prvňáčci jim přečetli příběh ze 
slabikáře a na rozloučenou si zazpívali. Teď se těší Žabky na 
jejich návštěvu v MŠ. 
Nyní se těšíme na příchod jara, až se na nás usměje sluníčko a 
tráva se nám na zahradě opět zazelená. 

Učitelky MŠ

Mateřská škola a Základní škola Ostopovice zve na dny otevřených dveří a zápisy

úterý 25. 4. a středa 26. 4.  
Dny otevřených dveří v ZŠ, 8.00 – 16.30

čtvrtek 27. 4.  
Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15.00 – 17.00

pátek 28. 4.  
Zápis do 1. ročníku ZŠ, 15.00 – 18.00

čtvrtek 4. 5.  
Zápis do MŠ (vyzvednutí formulářů, prohlídka školky) 

10.00 – 11.30, 14.30 – 16.00

V případě potřeby kontaktujte ředitele školy: 
Petr Juráček tel. 731 485 909

Více informací na www.zsostopovice.cz

• CO JE NOVÉHO…

• … VE DRUHÉ TŘÍDĚ?

Program Hasík
Hasík je dráček, který pomáhá hasičům. Mně se moc 
líbil. Celá třída dostala básničku s Hasíkem. Hasiči 
přinesli helmu, bundu, rukavice a boty. 

Aneta Moresová

Líbilo se mi, jak se Ondra oblékl do hasičské uniformy 
a jak přinesli dráčka Hasíka. Říkali nám telefonní čísla 
policie, hasičů, záchranářů a číslo 112.

 Ondřej Doležil
Zapsala třídní učitelka Mgr. Michaela Hostinská

• … VE TŘETÍ TŘÍDĚ?

Svátek sv. Matěje
„Na Matěja kalužke, bodó jabka e hroške.“ 

Podle této pranostiky se usuzovalo, jaká bude úro-
da ovoce daného roku. V dřívějších dobách vybíhaly 
malé děti časně ráno na svátek svatého Matěje (24. 
února) bosky do zahrady a prostým veršováním 
nebo zpěvem pronášely prosbu, kterou doprováze-
ly rytmickým ťukáním proutků do kmenů ovocných 
stromů nebo jen chodily okolo nich. 

V pátek 24. února 2017 vyběhly děti z 3. ročníku 
k ovocným stromům pod Přední horou a hlasitým 
zpěvem „Volám, volám na svatého Matěje, kudy se 
ten hlas rozejde, všude dost ovoce bude“ jistě zajisti-
ly letošní bohatou úrodu ovoce celým Ostopovicím.

Třídní učitelka 3. ročníku Mgr. Renata Czelisová

Pidplesha – Ostopovice a zpět

Před Vánoci jsme si nadělili jeden předčasný dárek – nové  
partnerství s venkovskou školou z Ukrajiny. Cílem návštěvy, 
která proběhla v polovině prosince loňského roku, bylo vzá-
jemné seznámení se a podepsání dohody o spolupráci na ná-
sledující období mezi naší školou a školou z obce Pidplesha. 
Paní učitelka Svitlana Gabryn, zástupce řeckokatolické církve 
o. Ivan Zubalskyj, zástupce ukrajinské charity Ivan Ficaj a ko-
ordinátorka humanitárních a rozvojových projektů Diecézní 
charity Ostravsko-opavské Veronika Mechová strávili v Osto-
povicích necelé dva dny.
Během této relativně krátké doby došlo k vzájemným oboha-
cováním výměnou informací mezi delegací z Ukrajiny a námi. 
Setkání s učiteli přineslo nejen porovnání školských systémů, 
školních programů a kurikula, ale i setkání s milými lidmi, 
rozdílnou kulturou a zpěvnou ukrajinštinou. Páťáci si pro ná-
vštěvu připravili referáty o významných místech Ostopovic a 
ve vzájemné radosti informace na těchto místech předali. Od-
měnou jim byla prezentace paní učitelky i možnost popovídat 
si s dalšími členy delegace. A protože jsme Slované, skvěle jsme 
si rozuměli. V následujících měsících nás čeká další výměna 
zkušeností pedagogů, ale také informací o zemích a životech 
našich dětí a dětí ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Děti z pá-
tého ročníku připravují soubor textů v angličtině o sobě, naší 
škole a naší obci, které obohatí výuku dětí na Ukrajině. Shro-
mažďujeme také naše prezentace o jednotlivých krajích České 
republiky, o kterých se letos učíme a jejichž soubor bude po-
skytnut jako výukový materiál školákům ze Zakarpatí. 

Na konec školního roku však chystáme pro děti z Ukrajiny 
opravdové překvapení. Nahrávku jedné z českých pověstí 
Dívčí válka. Tu budeme hrát jako loutkové divadlo, na které 
jsme si krásné loutky sami vyrobili. Dětem pak k nahrávce 
tyto loutky přiložíme. A protože to bude skutečné překvapení, 
tak pšššš, neprozraďte je, prosím.

Petra Turečková a žáci 5. ročníku
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Velmi rozhořčenou reakci veřejnosti i obce vyvolalo loňské necitlivé kácení dřevin 
pod vedením vysokého napětí na staré dálnici.



Ostopovický zpravodaj, č. 1/2017 • Ostopovice BŘEZEN 2017 • Vychází čtvrtletně • Vydává: Obec Ostopovice se sídlem  
U Kaple 5, 664 49, Ostopovice, IČO: 28 22 94 • Evidenční číslo MK ČR 10257 • Redakční rada: Jaroslav Šebánek, Jaroslav Trávníček, 
MgA. Pavel Pražák, Bc. Sylva Filová, Mgr. Marie Kubová, Markéta Kozlová • Za obsah článků odpovídají autoři • Grafická úprava 
a sazba: Pavel Pražák • Tisk: T.D.V. • Příští číslo vyjde v červnu 2017 • Náklad 700 ks • www.ostopovice.cz, zpravodaj@ostopovice.cz

Zimní 
aktivity 
ZŠ


