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Kvalita ovzduší v Ostopovicích
Při procházení ulice Na Rybníčku možná někteří 
z Vás zaznamenali na první pohled nenápadný 
přívěsný vozík. Řada technických zařízení, vy-
stupujících z jeho vršku, však už mohla dát tušit, 
že se nejedná o ledajaký vozík, nýbrž o technické 
zařízení, podrobně analyzující kvalitu ostopovic-
kého ovzduší. Díky měsíc trvající měřící kampani 
Českého hydrometeorologického ústavu bychom 
se měli dozvědět nejen to, jak znečištěné bylo 
v době měření ovzduší v obci, ale také to, čím 
je toto znečištění způsobeno – zda zplodinami 
z motorových vozidel, lokálními topeništi nebo 
dalšími vlivy. Této problematice se budeme po-
drobněji věnovat v článku připravovaném pro 
příští číslo zpravodaje.

Jelikož problémy s kvalitou ovzduší jsou v naší 
oblasti dlouhodobé a aktuální informace o stavu 
ovzduší mohou proto být užitečné, pořídila obec 
dvojici měřicích přístrojů na analýzu znečištění 
ovzduší, které jsou v současnosti ve zkušebním 
provozu v areálu MŠ a ZŠ Ostopovice a na ulici 
Nové. Pokud se jejich fungování osvědčí, máme 
v plánu zpřístupnění aktuálních dat o znečištění 
ovzduší na webových stránkách obce.

Splašková kanalizace a komunikace 
na ulici Nové a Osvobození
Ke zdárnému konci se po pěti měsících prací při-
blížila stavba splaškové kanalizace a komunikace 
na ulici Nové a části ulice Osvobození. S novými 
jízdními řády se sem v polovině prosince vrátí také 
autobusy hromadné dopravy. Skončí tak i průjezd 
autobusů ulicí Družstevní, kde se díky vstřícnosti 
majitele areálu společnosti Spomat otáčely linko-
vé spoje končící v Ostopovicích. Byla provedena 
kompletní výměna sloupů a rozvodů veřejného 
osvětlení a původní drátový obecní rozhlas bude 
po novém roce nahrazen bezdrátovým. Došlo také 
k výměně dosavadního přístřešku pro cestující za 
nový a v jeho sousedství vyrostlo sběrné hnízdo na 
kontejnery pro tříděný odpad.

I přes maximální snahu o co nejmenší dopad re-
konstrukce na každodenní život v lokalitě byla 
z pochopitelných důvodů v průběhu rekonstruk-
ce zhoršena dostupnost jednotlivých nemovitostí, 
zejména pro automobilovou dopravu. Velmi proto 
děkujeme všem dotčeným obyvatelům za trpě-
livost a pochopení, s jakým způsobená omezení 
snášeli. Věříme, že nová silnice i chodníky a dobrý 
vzhled celé lokality se stanou tím pravým zadosti-
učiněním za dočasné nepříjemnosti.

Celá akce pak bude zcela dokončena v jarních mě-
sících výsadbou a dalšími drobnými úpravami ve-
řejné zeleně. 

Vodovod a kanalizace – perspektivy dalšího rozvoje
Na začátku října jsme završili první rok provozování vodovodu a ka-
nalizace v obci společností Vodárenská akciová společnost – VAS, a.s. 
Uplynulý rok umožnil provozovateli detailní seznámení s vodáren-
skou infrastrukturou v obci a nyní tak nastává vhodná doba pro deba-
tu nad jejím dalším rozvojem. Nejčastěji diskutovaným tématem je v 
této souvislosti tvrdost vody, způsobená vysokým obsahem manganu 
v podzemním vrtu, ze kterého pochází voda tekoucí z našich kohout-
ků. Tomuto tématu se podrobněji věnuje i text uvnitř tohoto zpravo-
daje. Doufáme, že jím otevřeme veřejnou debatu nad možnostmi, jak 
zajistit dlouhodobou udržitelnost zásobování obce vodou. Základní 
otázka zní, zda se připojit k Vírskému oblastnímu vodovodu či niko-
liv. Obě varianty mají svá pro a proti a zmiňovaný text má být pře-
devším zahájením debaty. Velmi proto přivítáme různé názory Vás, 
občanů, jak by se k tomuto tématu měla obec postavit. Vaše názory 
rádi otiskneme i v některém z dalších čísel zpravodaje.
A ještě jedna důležitá informace – cena vodného a stočného pro pří-
ští rok zůstává zachována ve stávající výši.

Připomenutí hodnot svobody a demokracie
17. listopadu jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii. 
Důležitost hodnot, které tento den pravidelně oslavujeme, je ještě 
patrnější krátce po parlamentních volbách, ve kterých nezanedbatel-
ných 10 procent voličů podpořilo populistickou a otevřenou nenávist 
a odchod z Evropské unie hlásající SPD Tomia Okamury. Na stejné 
myšlenkové vlně se bohužel veze i prezident Zeman, který dlouhodo-
bě zpochybňuje naši prozápadní orientaci i tuzemské ústavní zvyk-
losti. Je třeba stále znovu opakovat, že takovéto nezodpovědné kroky, 
a zejména pak odchod Česka z Evropské unie, by nepochybně vedly 
k výraznému poklesu našeho hospodářství, růstu nezaměstnanosti, 
nestabilitě a celkovému zhoršení životních podmínek v naší zemi. 
A to by se nepochybně projevilo i v každodenním životě v naší obci. 

Neměli bychom proto, i přes veškeré kritiku zasluhující nedostatky 
dnešní doby, zapomínat, že po ekonomické a bezpečnostní stránce 
naše země momentálně prožívá asi nejlepší období ve své historii a 
že v prezidentských volbách krátce po novém roce máme šanci vybrat 
kandidáta, který vrátí prezidentskému úřadu tolik potřebný respekt 
a důstojnost. Slušný a zodpovědný prezident má navíc šanci zklidnit 
naši v posledních letech tak rozkolísanou a labilní politickou scénu. 
Byl by to hezký začátek nového roku…

Vážené spoluobčanky, Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce i obecního úřadu 
popřál klidný adventní čas, veselé Vánoce a vše dobré v roce 2018.

Jan Symon, starosta

Klub seniorů při OÚ Ostopovice v roce 2017
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Údržba obce

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje 

- za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitel-
stva Jana Kubíčka a Davida Šmídka.
- program zasedání zastupitelstva.
- pořízení nového územního plánu obce Ostopovice.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na 
vědomí 

- usnesení z jednání rady obce ze dne 24. 8. 2017 a 14. 9. 
2017. 
- návrh na pořízení nového územního plánu obce Ostopo-
vice z vlastního podnětu.

Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí 

- s tím, že pořizovatelem nového územního plánu bude 
Obecní úřad Ostopovice, který si zajistil splnění kva-
lifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích 
činností uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem 
Bočkem. 
- s tím, že zodpovědným projektantem nového územní-
ho plánu bude Ing. arch. Pavel Hnilička, kdy společnost 
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., byla vybrána na základě 

Výpis usnesení ze 4. zasedání za-
stupitelstva obce konaného dne 
21. září 2017

výběrového řízení usnesením Rady obce Ostopovice č. 
1.2 ze dne 26. 4. 2017.

Zastupitelstvo obce Ostopovice rozho-
duje 
- že tzv. určeným zastupitelem bude MgA. Jan Symon, 
starosta obce.

Zastupitelstvo obce Ostopovice ukládá 

- starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, 
vypracování návrhu zadání nového územního plánu 
obce Ostopovice a jeho projednání dle ust. § 47 staveb-
ního zákona.
 

Zapsala Ing. Radka Švihálková

Zimní údržba a zákaz parkování

Jako v předešlých letech probíhá od 1. 11. do 31. 3. zim-
ní údržba komunikací dle plánu zimní údržby. Ten je 
k dispozici na stránkách obce, na obecním úřadě nebo ve 
sběrném dvoře. Současně v tomto období platí dle plánu 
zimní údržby zákaz parkování na chodnících, aby bylo 
možné zajistit jejich údržbu a schůdnost. 

Rybník Šelše

V jarních měsících došlo k nenadálému poklesu hladi-
ny vody v Šelši, v průběhu roku jsme stav hladiny kont-
rolovali, po provedení sondáže hráze byl zjištěn průsak 
u pohotovostního přepadu, kde bylo odhaleno splavené 
pískové lože. V říjnu bylo pískové lože vykopáno a místo 
průsaku utěsněno jílem. V podzimích měsících již ryb-
ník napouštíme. Vypuštěný rybník ale neušel pozornosti 
neznámých čtyřkolkářů, kteří se podle objevených kole-
jí projeli po vypuštěném dně a také rozjezdili kamenný 
násyp u přítoku. Do aleje nad Šelší jsme dosázeli stro-
my, které v průběhu roku poničila zvěř nebo vandalové, 
a také došlo k další krádeži zasazené třešně. Těchto pří-
padů se v průběhu roku objevilo několik.     

Pytlový svoz

V rámci pytlového svozu je možné v pytlech, nejlépe čer-
ných, odevzdávat zvlášť také hliníkové nebo železné ple-
chovky. Černé pytle je možné zakoupit ve sběrném dvoře 
za stejnou cenu jako ostatní, tedy 4 Kč/ks. Pytle s plechov-
kami budou svezeny v den pytlového svozu spolu s plas-
tem a papírem, neoznačují se etiketou.

Jaroslav Šebánek

Jak jsme vezli vánoční strom
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*  Milí spoluobčané,

práce na ulici Nová úspěšně pokračují. Vše spěje ke 
zdárnému konci a obec bude zase o něco krásnější. 
Vrchní část vozovky je vybouraná. Kamenivo obalené 
asfaltem zmizelo. Shodou okolností se v tuto dobu  ob-
jevily dvě velké skládky tohoto materiálu na rozcestí u 
dvou mostů a v polovině polní cesty do Nebovid. Pokud 
bude asfaltová suť použita na okolní polní cesty, asfalt 

se v létě rozpustí, později se bez spodního podloží rozjezdí 
a skončí v okolí polňaček. Stavební firma, která asfalt  vy-
bourala a navezla na tyto skládky, měla určitě v rozpočtu 
i likvidaci této suti.
Asfalt na polní cesty nepatří, proto bych se přimlouval za 
navážku z hrubého kameniva, jak se to provádělo doposud, 
které udělá stejnou práci a nezatíží životní prostředí.  

Pěkný den přeje Ing. Jiří Ochvat.

Připomeňme si popis znaku obce Ostopovice, který je v zá-
hlaví našeho zpravodaje: tvoří jej zlatý štít s červeným srd-
cem, v němž je na pravé straně zlatý hrozen vína na révové 
větvičce a v levé části stříbrný vinařský nůž (podle heraldi-
ky se strany štítu určují z pohledu nosiče štítu). Právo užívat 
tento obecní znak udělil obci předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky (tehdy to byl Milan Uhde) v roce 
1995. Můžeme ještě podotknout, že od roku 2003 má obec 
také oficiálně schválenou vlajku: je žlutá, uprostřed se na-
chází červené srdce, v němž je žlutý vinný hrozen na stonku 
a bílý vinařský nůž otočený ostřím k žerdi.

Podoba obecního znaku vychází z historických pečetí, které 
obec používala v minulosti. Dvě z nich (z roku 1628, z roku 
1647 a novější razítko z konce 19. století) jsou zobrazeny na s. 
13 naší nejstarší (školní) kroniky. Vinařské nástroje se obje-
vují i ve znacích mnoha blízkých vesnic, např. Střelic, Troub-
ska, Silůvek nebo Moravan. Z toho je zřejmé, že v našem kra-
ji se už ve středověku pěstovala vinná réva a vinohradnictví 
bylo pro naši obec, a také pro obce okolní, tak typické, že se 
vinařské symboly objevovaly na pečetích. Jak je možné, že 
tato tradiční činnost upadla v zapomnění? Na pozemcích na 
okolních kopcích se ještě nedávno (vlastně skoro po celé 20. 
století) pěstovalo velké množství rybízu, ale po vinné révě zde 
nebylo ani památky.

K zániku vinic došlo na přelomu 19. a 20. století vinou roz-
šíření nebezpečného škůdce, který se nazývá révokaz. Ten 
způsobil zkázu vinic nejenom v našem okolí, ale v celé Evro-
pě. Zatímco v jiných evropských (i moravských) vinařských 
oblastech došlo k vyřešení problému a obnově vinic, tady na 
Brněnsku se vinice neobnovily a místo vinné révy se pěstoval 
hlavně rybíz a angrešt. Pro místa bývalých vinic však dodnes 
přetrval název vinohrady. 

Zmínku o úpadku vinohradnictví v našem kraji na-
cházíme v kronikářských záznamech již koncem 80. 
let 19. století:
Odedávna ve zdejších vinohradech pěstují se různé odrů-
dy révy jako: Riesling (rezlin), bílý a červený Muskateler, 
zelený a černý Zierfahnler (cenefatl), bílý Elbling (heblin), 
modravý Burgunder, černá šeřina aj. Dříve více vinařství 
se pěstovalo, časovými nepohodami však více a více mizí. Za 
to pěstují se ovocné stromy, zejména třešně, jabloně, hrušně, 
švestky aj., z ovocných keřů zvláště meruzalkovité – ang-
rešt a rybíz. (Paměti školní, Národní škola Ostopovice, 1886-
1924, s. 10-11.) 

Proč jsou ve znaku naší obce vinohradnické symboly?
I pozdější zápisy svědčí o pokračujícím zániku vinic:
Úroda polní v roce 1902 byla dobrá, jen podzimního 
ovoce, zvláště karlátek, bylo velmi málo. Hroznů sice 
něco málo narostlo, ale pak předčasnými mrazíky na-
dobro zmrzly, takže nebyly k potřebě a většinou ani ne-
sebrány. Místo vína byl z nich dobrý ocet. Vůbec pozo-
rovati ubývání vinné révy v našem kraji, kde jindy tolik 
vinohradů bylo a vína dobrého vždy dostatek. Pomýšlí 
se docela na úplné zrušení vinohradů zdejších, by se 
zabránilo dalšímu šíření nákazy vinné révy (révokaz i 
mšice révová). Zdejší občané říkají, že vždy, když se zde 
daří pšenice, nedaří se víno. A to je tato léta. (Tamtéž, 
s. 297-299.)
Dne 3. července 1910 hned odpoledne byla obec naše po-
stižena hrozným krupobitím, které polní úrodu zvláště 
v tratích ke kostelu, nad vývozem, nad a pod železnicí 
nadobro zničilo. … Ve vinohradech rybíz a srstky na-
dobro otlučeny. (Tamtéž, s. 387.)
Ve vinohradech zdejších – vlastně nyní sadech rybízu a 
srstek – objevila se na keřích srstkových nová zhoubná 
plíseň zvaná americké padlí, jímž mnoho keřů srstko-
vých a spousta srstek úplně zkažena. (Tamtéž, s. 436.)

← mšička révokaz
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Z uvedených kusých poznámek vyplývá, že vinohradnic-
tví začalo upadat již před invazí révokaza. V některých 
pramenech najdeme zmínky o tom, že v druhé polovině 
19. století byly vinohrady na jižní Moravě postihovány 
opakovaně různými nebezpečnými škůdci a chorobami 
způsobujícími snižování výnosů, avšak za hlavního viníka 
zániku zdejších vinohradů je považován révokaz.

Mšička révokaz je jeden z nejnebezpečnějších škůdců 
vinné révy. Mšička saje na kořenech révy a způsobuje 
jejich uhnívání, v důsledku čehož dochází k úhynu celé 
rostliny. Tento škůdce na přelomu 19. a 20. století zdeci-
moval vinice v celé Evropě. Nejdříve se objevil ve Francii, 
kam byl kolem roku 1860 zavlečen z Ameriky. Invazi ré-
vokaza se nepodařilo zastavit, rozšířil se po celém kon-
tinentu a dokázal v rekordním čase zlikvidovat většinu 
evropských vinic. Chybělo málo, aby vinná réva tomuto 
cizopasnému hmyzu podlehla úplně.

Řádění mšičky nebyly ušetřeny ani vinařské oblasti u nás 
a na jižním Slovensku. První doložený záznam z roku 
1890 pochází z jižní Moravy ze Šatova u Znojma. V roce 
1900 se mšička objevila v Mikulově a Dolních Dunajovi-
cích, o rok později zasáhla vinice v okolí Perné a další rok 
byly již postiženy vinice ležící na území Bavor a Horních 
Věstonic.

Révokazová kalamita způsobila likvidaci většiny vinic a 
musely být hledány cesty, jak tomuto škůdci čelit. Aby se 
zabránilo dalšímu šíření révokazu, bylo nutno od základu 
změnit technologii pěstování vinné révy. Jako nejúčinněj-
ší se nakonec ukázalo štěpování odrůd evropské révy na 

odolné podnože vyšlechtěné z révy americké. Štěpováním 
evropské révy na americkou podnož byly starobylé evrop-
ské ušlechtilé odrůdy révy vinné zachráněny pro současnou 
populaci a pravděpodobně i pro budoucí generace. Dodnes 
je výskyt mšičky ve vinohradu bezprostředním nebezpečím. 
Prakticky všechny rostliny révy, které se dnes v Evropě pěs-
tují, mají americkou podnož.

Na jižní Moravě se postupem doby podařilo přeměnou sta-
letých postupů s révokazovou kalamitou vypořádat a vrátit 
vinařství do stavu, v jakém bylo před ní. Na Brněnsku však 
k obnově vinohradnictví nedošlo a zdejší obyvatelstvo se 
nadále věnovalo pěstování rybízu a srstek, i když ani to ne-
bylo bez problémů – pěstování srstek čelilo několika vlnám 
šíření amerického padlí, až nakonec zcela zaniklo, a pěsto-
vání rybízu vzalo za své na konci dvacátého století, kdy se 
přestalo vyplácet. Je zajímavé, že právě v té době se v našem 
katastru začaly opět objevovat vinice, i když ne v příliš vel-
kém měřítku.

Informace o kalamitě způsobené révokazem jsem čerpala na 
internetu a je to docela zajímavé čtení. Zde uvádím několik 
pramenů:
https://cs.wikipedia.org
http://www.ekovin.cz/choroby-a-skudci/msicka-revokaz
http://www.vinokosulic.cz/blog/16-clanky/111-phylloxera-
-msicka-revokaz
http://www.znalecvin.cz/msicka-revokaz/ 
https://mojelahve.cz/clanek/choroby-vinne-revy-msicka-
-revokaz-jak-byly-zachraneny-evropske-odrudy-210

Libuše Dobrovodská

Práce na poli

V Ostopovicích bývalo před druhou světovou válkou dva-
cet velkých sedláckých usedlostí, největší z nich pana Ko-
nečného a pana Sojky. Dále zde byli zemědělci menší a 
„domkaři“.

Vzpomínání na doby minulé
Práce na poli byla mnohem náročnější, místo strojů se namá-
haly lidské ruce. Pole v okolí bývala malá a úzká, střídaly se na 
nich různé plodiny: brambory, kukuřice, obilí, jetel atd. Obilí 
se sklízelo kosou. Svazovalo se do snopů, které se stavěly do 
mandelů. Když bylo pěkné počasí, nakládali sedláci svazky na 
žebřiňáky a odváželi obilí na mlat. Ve dvoře usedlosti byla po-
stavena mlátička, neobstarávala ale práci sama. Někdo do ní 
musel snopy dávat, další měl na starosti plnění pytlů zrním. 
Sláma se ukládala obvykle ve stodolách, na půdách a sloužila 
jako podestýlka dobytka.

Obilí se vozilo do mlýna, který stále stojí za železniční tratí, 
dál po cestě kolem sběrného dvora, a je odříznutý dálnicí.

Chléb si sedláci zadělávali sami. Ve velkých ošatkách (chléb 
míval 5–6 kilogramů) ho potom nosili do pekárny u Čížků, 
kde byla také prodejna pečiva. 

Pekárna

Pekárna u Čížků v Ostopovicích začala fungovat v roce 1932. 
Pekl se zde chléb a rohlíky, pečivo se tu prodávalo i rozváže-
lo do Troubska, Popůvek, Veselky, Bosonoh a do obchodní-
ho domu JEPA. ÂSoučasná podoba bývalého mlýna
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Práce v pekárně

Večer se navozila a přesila mouka, 
muselo se ze sklepa navozit šest ko-
leček uhlí do topeniště. Bylo třeba 
namočit kvásek (kvasnice se nepouží-
valy), který dvě hodiny kvasil a do kte-
rého se pak dále přidávalo. Už ve tři 
hodiny v noci se začínalo míchat první 
těsto. Ve čtyři hodiny ráno se zatápělo 
a pak už se peklo a peklo.

„Pekly se zde buchtičky na svatby. 
Kuchařky, které byly pozvány na pe-
čení, byly vystrojené v bílých zástě-
rách, u buchet se zpívalo, byla legra-
ce a bylo veselo.
Na hody na sv. Jana Křtitele se zde 
též pekly hodové buchty. Býval plný 
dvůr babiček, tetiček, maminek z celé 
naší dědiny. Nosily si na svých peká-
čích svoje buchtičky, které se v pekár-
ně upekly pěkně do zlatova. Peklo se 
zde i různé cukroví, maso na svátky a 
na myslivecké poslední leče…“
(Z pamětí paní Libuše Beránkové)

Mlýn

Ve mlýně byl mlynářem pan Lančík a 
potom pan Jemelka. Za druhé světo-
vé války pomáhal pan Jemelka lidem 
s moukou, ačkoliv se to nesmělo. Byl 

Â

Pekárna U Čížků (dobová fotografie)

za to udán a nakonec popraven. Na 
jeho památku je proto ulice ve Starém 
Lískovci pojmenována Jemelkova. 

Co změnil rok 1948?

Pekárna byla znárodněna, postupně 
se přestaly péct rohlíky, do okolních 
vesnic se rozvážel jen chléb. Samo-
statná prodejna přestala fungovat, pe-
čivo se prodávalo v obchodech, které 
tehdy v Ostopovicích byly. Peklo se tu 

až do roku 1966, kdy se otevřela pe-
kárna v Brně Heršpicích.
Na začátku 50. let bylo vše zabaveno 
také sedlákům. Zvířata byla odvede-
na do družstva na ulici U Dráhy, kam 
o ně sedláci chodili pečovat. Nadoje-
né mléko se slévalo do sběrny, která 
stávala na místě bývalé samoobsluhy 
v ulici Na Rybníčku. Odtud mléko pu-
tovalo do mlékárny.

Alois Čížek, Sylva Filová

Vánoční radost

Vánoce jsou oslavou tajemství Betléma, tajemství nesoumě-
řitelné noci, která je svým způsobem v čase, i nad ním, kdy 
se čas otvírá do věčnosti a vše nás přesahuje. Dějinná událost 
této noci zasahuje rozum i srdce a nevymizela z mysli člově-
ka ani za dva tisíce let. Vánoce jsou mimořádnou příležitostí, 
abychom uvažovali o smyslu a hodnotě našeho života. Vedou 
nás k zamyšlení nad milosrdnou dobrotou Boha. Vánoční po-
selství je dotek lásky, stisk ruky, tiché slovo, pohlazení duše.

Pokusme se letos v době Vánoc, v době radosti, štěstí a poko-
je, zaměřit se na odpuštění. Můžeme obdarovat sebe a svoje 
bližní velkým dárkem navíc. Snad si vzpomeneme na celou 
řadu lidí, kteří nám ublížili. Ať je to často v zaměstnání, ale i 
v manželství, v sousedství nebo i naši nejbližší přátelé, třeba 
na dovolené nebo při zábavě. Ve skrytu duše čekáme, někdy 
celá léta, zda se situace vyjasní, přátelství obnoví, nabídne 
se řešení pro obě strany. Svědomí, rozum a srdce chce, aby-
chom místo neklidu a napětí měli ve své duši klid. Někdy 
může být čas čekání dobrý pro naše zdokonalení. Může se 
stát, že někoho obviňujeme neoprávněně, že to, co cítíme 
jako ublížení, mnohdy bylo nechtěné, námi špatně pochope-
né. Když chceme zadostiučinění, měli bychom je udělat věc-
ně, zdvořile a pokojně. Je dobré začít sám u sebe, protože 
existuje i jiný druh odpuštění – a to sám sobě. Mrzí nás naše 

vlastní jednání, ztrácíme duševní pohodu a schopnost 
stát se lepšími. Jsme jen chybující lidé. Třeba se nám 
dobrý úmysl o odpuštění nepodaří. Nebude nám dán ten 
správný okamžik. Vánoce jsou nabídkou a obdarováním. 
Odpusťme v srdci a nevracejme se k minulosti. Skuteč-
ný pokoj udrží mír v duši a náš život se stane radostněj-
ším. Vyžaduje to ovšem od nás otevřenost k duchovním 
hodnotám, bezmeznou důvěru; onu dětskou bezelstnost 
a také špetku úžasu a dar vnitřního pokoje. Potom nás 
čekají krásné Vánoce, které nezávisí na tom, zda budou 
bílé, se sněhem, nebo tradiční, na blátě. Jejich krása 
bude záviset na nás, na tom, jak hluboko a opravdově 
odpustíme a v jakých hlubinách naší duše se znovu roz-
hoří láska a přátelství k našim bližním. To jsou dárky, 
které se dají rozdávat, aniž by byly zabalené ve zlatém 
papíře a převázané obrovskou mašlí.

Mgr. Marie Kubová
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Nad městem Assisi je nebe plné hvězd. Rozseté, třpytící 
se Boží doteky hovoří o velikosti a moudrosti Stvořitele. 
Každá hvězda má jméno, každá byla stvořena pro ozdobu 
nebe a je velkým tajemstvím pro člověka.

Jen jedna, taková malá, se slabým světélkem se chvěje 
na nebi a naříká: „Jsem nejmenší, zapomenutá, lidé mne 
nevidí, mám málo světla, je mi líto, že nemohu svítit li-
dem pro radost.” Ostatní hvězdy, které byly větší, jasněj-
ší a zářivější, se pyšnily a malou hvězdu úplně přehlížely. 

Noční krajinou jde poutník, svatý František (1182–1226, 
Itálie). Bohatý v duši, chudý oděvem, pokorný, skrom-
ný, zadumaný mnich. Blíží se Vánoce, narození Ježíše, 
a on by rád tuto skutečnost svým spolubratřím přiblížil. 
Uplynulo už mnoho staletí od oné události. Kdo by mu 
mohl říct, jaké bylo místo Ježíšova narození? Z Bible zná 
jenom nepatrné podrobnosti a František si i z toho mála 
představuje chlév, ubohé jesle pro krmení zvířat i volka a 
oslíka, kteří tam zůstali, unavené poutníky Marii a Jose-
fa. Mít střechu nad hlavou a odpočinout si po cestě bylo 
jediným přáním těchto dvou zapomenutých lidí.

Mnich František už ví, jak oslaví Boží narození, vždyť 
Bůh přišel do podobného prostředí, v jakém žije Fran-
tišek se svými druhy. „Naše místo je stejně chudé jako 
betlémská stáj, i jesle uděláme, dva dobrovolníci budou 
představovat Marii a Josefa, ale živé dítě mi nikdo ne-
půjčí. Zkusím je vyřezat ze dřeva. Kde však najdu hvěz-
du, která by oznamovala místo narození?“ František se 
rozhlížel po obloze a díval se na veliké, zářící hvězdy.

Jak svatý František postavil první jesličky

„Hvězdičky, která byste ráda svítila nad naší chatrčí při 
Vánocích?“ ptá se František a dívá se na nekonečné množ-
ství nebeských světýlek. Žádná se nechtěla snížit k tak ubo-
hému stavení, všechny doufaly, že budou svítit při slavnos-
tech a radovánkách. František se však nevzdává, dívá se a 
prohlíží si nebeské lampičky a tu vidí, že jedna z nich je na 
sametové obloze sotva vidět. „Hvězdičko, nechtěla bys tuto 
noc svítit nad příbytkem Stvořitele? Nechci tě přemlouvat, 
tvoje sestry mi službu odřekly, zdála se jim být nedůstojná.“ 
Hvězdička nevěřícně zamrkala světlem a odpovídá: „Ráda ti 
službu prokáži, chci být užitečná, i když jasu moc nevydám. 
Jdu dolů, Františku, kam se mám postavit, abych dítěti, 
které má přijít na tento svět, posvítila?“

Jak pomalu sestupovala z oblohy, její záře nabývala na síle, 
třpytila se jako nejjasnější křišťál, dlouhý závoj provázel 
její cestu a než sestoupila nad chudý příbytek, rozlilo se její 
světlo po celém kraji. „Ty nejsi obyčejná hvězda!“ František 
jásá. „Síla tvého světla je z Boží moci.“

Ať tedy nejenom o Vánocích, ale i ve všedních dnech nás 
povzbuzuje myšlenka, že každá lidská zapomenutá, nevidi-
telná, ale ochotná služba je v určeném čase láskou proměně-
na a srdce člověka pak září jako hvězda nad místem Božího 
narození.
 

Mgr. Marie Kubová

Advent

...je dobou očekávání, ale i usilovného hledání cesty. Ces-
ty k domu, kde mohu utišit svůj hlad po lásce, po naději 
a po pokoji. Prorok Micheáš píše, že právě v tomto Domě 
chleba – hebrejsky Betlémě – objevíme, jak je nám Pán 
se svou štědrostí blízko, aby utišil všechny možné formy 
našeho hladu.

Jak jej ale najít a neminout?

Každý adventní den se můžeme orientovat podle uka-
zatelů cest, kterými jsou slova a postoje proroků, stejně 
jako dalších lidí, kteří v průběhu dějin cítili vůni chleba 

Vánoční čas aneb povídání o Vánocích

nabízeného Bohem a toužili po něm. Až zahlédneme Boží 
obdarování u člověka, který je nám blízký, a budeme se 
z toho radovat, pak máme důkaz, že jdeme dobře. Že jsme 
nepřehlédli jeden z ukazatelů dnešní cesty a že také my do-
jdeme do Domu chleba. Do Betléma, kde Bůh sám utiší ka-
ždý náš hlad.

Biblické Vánoce začaly jinak než ty dnešní. Matoušovo a Lu-
kášovo evangelium popisuje, že o blížících se prvních Váno-
cích – tedy o Ježíšově narození – věděli Maria, Josef i Alž-
běta z neobvyklých setkání a ne z běžných lidských sdělení. 
Události doprovázející Ježíšovo narození jsou výjimečné a 
dotkly se pouze těch, kteří dokázali prožívat život v odevzdá-
ní se Boží lásce a nechávali se jí „překvapit“…

Â
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Začátek roku se neúprosně blíží a s ním je již tradičně spja-
ta Tříkrálová sbírka. V období od 1. do 14. ledna budou 
malí koledníčci chodit ode dveří ke dveřím, zpívat o naro-
zení Páně a všem dobrým lidem vinšovat štěstí a zdraví.

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku 
s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíře-
ní křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání 
příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koled-
níčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné 
dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské cha-
ritě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.

Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti 
Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata v Židlo-
chovicích, které pomáhá řešit problémy mladé generace. 
Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme 
efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem v nouzi v na-
šem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou 
místnost, kde se pozůstalí loučí se svými zesnulými pří-
buznými.

Štěstí, zdraví vinšujem Vám!
Kašpar, Melichar a Baltazar si pomalu nasazují koruny
Rajhradská charita připravuje další Tříkrálovou sbírku

K+M+B 2018 již brzy u vás
Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jed-
nolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a rádi bychom zde 
namontovali venkovní žaluzie, které ochrání pacienty před 
vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacien-
ty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče o pozůstalé ne-
končí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné 
rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, kte-
ré bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. 
Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskyto-
vání lepší péče pro nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. 
Možná jsou to i vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pe-
čovatelskou službu, humanitární balíčky nebo našli oporu 
v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc 
nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.

Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že 
nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde 
je potřeba.

Mária Durkáčová
www.rajhrad.charita.cz

Adventní věnec

Hořely 4 svíčky na adventním věnci, tak tiše, že bylo sly-
šet, jak svíčky začaly hovořit.

První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se MÍR, moje 
světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nepotřebují.“ Její světlo 
svítilo čím dál tím méně, až docela zhaslo.

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se 
VÍRA, jsem ale zbytečná, lidstvo nechce o Bohu nic vědět, 
nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností a 
druhá svíčka zhasla.

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka. „Jme-
nuji se LÁSKA, už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě 

odsunuli stranou. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které 
by měli rádi.“

A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo. Vtom vešlo 
do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo: „Vy musíte 
moc svítit, nemůžete zhasnout,“ a skoro začalo plakat.

 Vtom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíčka a pravila: „Neboj 
se, pokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky zapálit. Jme-
nuji se NADĚJE.“

Zapálilo dítě od této svíčky ostatní svíčky. Plamen naděje 
by neměl nikdy ve Tvém životě zhasnout. Každý z nás by 
měl plamen Míru, Víry, Lásky a Naděje stále udržovat.  

Klub žen Ostopovice

Â

V naší obci se bude konat 

Tříkrálová sbírka 

v sobotu 6. 1. 2018.



Klub seniorů při OÚ Ostopovice pořádal v roce 2017 ně-
kolik kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Není na 
škodu si je všechny připomenout.

První akcí bylo 4. 2. 2017 plesové dostaveníčko v místní 
sokolovně, zábava s bohatou tombolou, s vystoupením 
tanečníků Komety Brno a s hudebním doprovodem pana 
Štěrbáčka. Ples navštívil velký počet návštěvníků, což je 
dobrý příslib do dalších ročníků, protože plesy se už staly 
tradicí.

Další v pořadí bylo jarní posezení při příležitosti svátku 
MDŽ, které se konalo 8. 3. 2017 v restauraci U Volejníků. 
Hudbu tentokrát obstarala naše stálá dodavatelka dobré 
nálady Lenka Machová, všechny přítomné dostaly kytičku 
a potom si krásně zatancovaly a pobavily se. Pánové sa-
mozřejmě taky. Nechybělo tradiční občerstvení, jako dob-
rá večeře a dobré pití. Večer se vydařil, už se plánuje příští.
Jednodenní poznávací zájezd na jižní Moravu, který se 
uskutečnil ve čtvrtek 20. 4. 2017, začal návštěvou výstavy 
písemnictví v rajhradském klášteře. Po zhlédnutí výstavy 
se účastníci přesunuli na oběd a potom na Mohylu míru 
na kopci nad obcí Prace. Tam jsme se seznámili s dějinami 
bitvy u Slavkova, bylo to poučné a zajímavé pro všechny. 
Dále byla na programu návštěva vinného sklepa u pana 
Matouše v Olbramovicích, kde je posezení zpestřeno od-
borným výkladem pana sklepmistra s ochutnávkou jeho 
produktů, načež následuje volná zábava podpořená dob-
rým vínem, dobrým jídlem a místním harmonikářem, 
s pěknou muzikou. Všichni si mohou zakoupit libovolné 
množství vína domů, což využije většina návštěvníků.

18. 5. 2017 byl další čtvrtek, kdy se naši senioři vydali na 
výlet, a to tentokrát do Moravského krasu. Po příjezdu ke 
Skalnímu mlýnu nás od parkoviště k Punkevní jeskyni 
odvezl místí vláček a pak následovala prohlídka jeskyně 
s výkladem a plavbou na lodičkách po podzemní Punkvě. 
Někteří výletníci zvolili místo jeskyně výstup na střední 
můstek. Po návštěvě krasu se zájezd přesunul do Rájce 
Jestřebí, kde byl v zámecké restauraci oběd a po obědě 
prohlídka zámku. Potom jsme ještě navštívili pštrosí far-
mu a zahradnictví v Doubravici nad Svitavou, tam si mi-
lovníci květin mohli zakoupit různé výpěstky a rostliny a 
pak už se jelo domů. Celý výlet byl poučný a většina účast-
níků si zavzpomínala na mladá léta, protože na prohlídce 
Punkevní jeskyně dlouho nebyli.

Další akcí byl 12. 8. 2017 již třetí ročník plavby dračích 
lodí z loděnice v Pisárkách do Komína a zpět. Plavby se 
zúčastnily čtyři desítky našich seniorů na dvou lodích a 

Zpráva o celoroční činnosti Klubu seniorů Ostopovice

součástí byl i výcvik v pádlování pod dohledem Tondy Mi-
chálka. Počasí plavbě přálo, bylo slunečno, bez deště, grilo-
vaná žebra a ostatní občerstvení bylo také v pořádku, nikdo 
se neutopil, voda byla ve vodáckém slangu jako olej a závěr 
v restauraci U Martina se také vydařil. Takže se už těšíme 
na další ročník. 

Ve dnech 12.–15. 9. 2017 pořádal Klub seniorů zájezd do 
Moravskoslezských Beskyd. Tento zájezd se organizátorům 
povedl, počínaje dopravou, přes ubytování, až po počasí. 
Po příjezdu a ubytování v hotelu Bezruč nás seznámil pra-
covník CHKO Beskydy s místními přírodními zvláštnostmi, 
včetně promítnutí fotografií flóry a fauny. Druhý den již nic 
nebránilo turistům zdolat Lysou horu a další den Bílý Kříž 
a Grúň. Trasy byly mírně náročné, všichni se vrátili zdraví, 
takže se po večeři a po bazénu nebo bowlingu mohli věno-
vat živé hudbě v podání známého dua Pepa a Jara. Ti, kteří 
nešli z různých důvodů na turistiku, se věnovali kultuře a 
vzdělávání ve Frenštátě a v Janáčkově rodišti Hukvaldech. 
Společně jsme při cestě tam i zpět navštívili muzeum ge-
nerála Laudona, muzeum klobouků v Jičíně a Technické 
muzeum Tatra v Kopřivnici. Návštěva Hranické propasti a 
Teplic nad Bečvou byla tečkou za velmi vydařeným zájez-
dem.

Ve čtvrtek 26. 10. 2017 uspořádal Klub seniorů zajímavou 
besedu na téma AUTOMOBILOVÝ SPORT NA BRNĚN-
SKU. Jako přednášející byl osloven pan Otto Buchberger, 
bývalý závodník Formule 3 ze šedesátých a sedmdesátých 
let minulého století. Jeho vyprávění včetně promítnutých 
fotografií z tehdejší doby bylo zajímavé a poutavé pro 
všechny posluchače. 

Martinské dostaveníčko je už klasické posezení, které se 
koná každý rok na oslavu sv. Martina a na oslavu mladých 
martinských vín. Tentokrát vyšlo na 9. 11. 2017 a opět jsme 
se sešli v restauraci U Volejníků. Zahrála nám naše členka 
Lenka, atmosféra, zábava, tanec, pití, jídlo, vše OK.

Poslední letošní setkání patří Mikulášské zábavě s nadíl-
kou, a to ve středu 6. 12. 2017 opět v restauraci U Volejníků, 
s hudebním doprovodem Lenky Machové.

Na závěr je nutno říci, že výběr a organizace všech akcí se 
povedly, za což patří poděkování celému výboru seniorů 
v čele s Jardou Coufalem, a  samozřejmě velké poděko-
vání patří vedení OU Ostopovice, bez jehož přispění by se 
spousta akcí musela hodně uskrovnit.

Rudolf Fanta
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Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 
80 % informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči 
pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky 
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou 
totiž vést až k úplné ztrátě zraku a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí 
bezplatnou preventivní oční péči seniorům starším 65 
let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat oč-
ního lékaře. Součástí služeb medbusu je i bezplatná 
doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité je, aby 
byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních 
pojišťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 
517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Ři-
dič medbusu v den vyšetření objednané seniory vy-
zvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu 
lékaři i zpět domů zcela zdarma. Specializované pre-
ventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného 
zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vy-
šetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a 
konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční 
onemocnění, které vyžaduje další léčbu, v rámci pro-
jektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava 
k lékaři a zpět tak, aby se mu dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje 
špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, se projekt med-
bus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu šedého 
a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítni-
ce a sklivce. Ukazuje se totiž, že pokud tato oční onemocnění 
zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě zraku a tím 
pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím 
se zrakem se lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či 
onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani nemají tušení, že právě 
jejich problém je možné léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 
let bezplatnou oční péči včetně dopravy a současně tak zvýšit 
povědomí seniorů o očních onemocněních a možnostech jejich 
léčby.

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu 
dni má již desítky spokojených klientů, kteří využili nabízených 
služeb.

Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u oční-
ho, neváhejte se obrátit na Nadační fond Josefa Hycla – projekt 
medbus. 

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800

E-mail: brno@medbus.cz 
Web: www.medbus.cz

Preventivní oční vyšetření pro seniory zdarma

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
věřte, že se mi tento článek nepíše 
lehce. Dotýkám se tématu, které se 
většinou snažíme vytěsnit. Ale život 
přináší i tyto otázky, tak si na ně zkusí-
me v tomto článku odpovědět. Lidský 
život a jeho poškození či ztráta z práv-
ního pohledu náhrady škody generuje 
velké množství případných nároků. 
Například za bolest poškozeného, za 
vznik překážky lepší budoucnosti v 
podobě ztížení společenského uplat-
nění, náhrada nákladů léčení, náhrada 
nákladů za péči o zdraví poškozeného 
a další. Tento článek se však zaměří 
na odškodnění duševních útrap osob 
blízkých vyvolaných usmrcením nebo 
zvlášť závažným ublížením na zdraví. 
Předchozí právní úprava účinná do 
31. 12. 2013 dávala jak škůdci, tak po-
škozenému jednoznačnou odpověď. 
Jednotlivé nároky byly v zákoně pří-
mo vyčísleny, kdy pozůstalým náleželo 
jednorázové odškodnění pro manžela 
či manželku 240.000,- Kč, každému 
dítěti a rodiči rovněž 240.000,- Kč, 
každému sourozenci 175.000,- Kč. 
Přesná částka byla stanovena i za ztrá-

tu nenarozeného počatého dítěte a pro 
osobu žijící ve společné domácnosti.
Současná právní úprava však žádné 
částky nestanoví a určuje, že škůdce 
má pozůstalé odčinit peněžitou ná-
hradou, která plně vyváží jejich utr-
pení. Nelze-li výši náhrady takto ur-
čit, stanoví se podle zásad slušnosti. 
Tato neurčitá právní úprava vnesla do 
praktického života nejistotu. Nově je 
na pozůstalých, aby ocenili své utrpe-
ní sami a aby svůj nárok náležitě odů-
vodnili.
Z dosavadní praxe soudů plyne, že 
soud bude při úvahách o výši náhra-
dy škody především zkoumat, jaký 
byl vztah poškozeného se zemřelým. 
Čím bližší a vřelejší vztah, tím vět-
ší duševní útrapy pozůstalého a tím 
vyšší náhrada. V tomto směru je nová 
právní úprava spravedlivější. Před-
chozí právní úprava totiž nečinila roz-
dílu v náhradě pro milující a oddanou 
manželku a pro manželku, která se 
odstěhovala k jinému muži a podala 
návrh na rozvod manželství.
Právní teorie i právní praxe po tak ra-
dikální změně právní úpravy však hle-

dala alespoň nějaké vodítko pro ur-
čení „průměrné“ výše náhrady škody 
za lidský život. V návaznosti na to se 
pak začal prosazovat názor, že pokud 
bychom měli hledat nějakou výchozí 
částku, představující odškodnění za 
smrt osoby blízké při „průměrných 
rodinných vztazích“ a „průměrném 
zavinění“, potom bychom se mohli při 
odškodnění jedné osoby blízké pohy-
bovat někde okolo 500.000,- Kč.
Je nutné si uvědomit, že jde pouze 
o odškodnění za utrpení a že zde jsou 
další případné nároky, které by v pří-
padě usmrcení připadaly v úvahu, 
jako například náhrada přiměřených 
nákladů spojených s pohřbem a v ně-
kterých případech i náklady na výživu 
pozůstalým.   

Kolik stojí lidský život?

Advokátní kancelář 
Mgr. Hugo Hubený

info@akhubeny.cz
Tel.: 608 706 372

Běhounská 4/20
602 00 Brno
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Tipy na čtení pro děti a mládež

VLK A TMA – Daniel Rušar
Příběh vlka, který nechce lovit v noci, protože se bojí tmy, přináší bohatě ilu-
strovaná kniha Vlk a tma. Děti mohou ocenit zajímavé grafické zpracování, 
malí čtenáři uvítají velká písmena. Téma překonávání vlastního strachu a 
hledání důvěry v sebe sama je užitečnou motivací pro každého. 

PRABABIČČINA POHOVKA – Anna Bengtsson
O SMUTNÉ TOVÁRNĚ – David Vávra, Radovan Lipus
Zajímavý pohled na průřez novodobými dějinami přináší knihy Prababiččina 
pohovka a O smutné továrně. Historické události se zde odehrávají jaksi na po-
zadí, prostřednictvím příběhů neživých věcí – ať už staré pohovky nebo opuš-
těné textilní továrny. Knihy mají silné téma a čtenářům přibližují netradiční a 
přístupnou formou nedávné dějiny. Učí vztahu ke kultuře a památkám.

Sylva Filová 

POSEL – Markus Zusak
V knize Posel se vypráví o dvacetiletém 
Edovi Kennedym, který se trápí bezvý-
znamností svého života. Ten ale náhle 
dostane velký smysl, když mu poštou 
přijde hrací karta. Jaké má Ed poselství 
a co je na kartě tak zvláštního, by mohlo 
zajímat mnohé dospívající i dospělé. 

Romana Čížková

Nový zákon si vynutil úspory v předstihu

Průtahy spojené s přípravou zákona o výrobcích s ukončenou ži-
votností z dílny Ministerstva životního prostředí (MŽP) a z nich 
vyplývající nejistota způsobily, že byl kolektivní systém ELEK-
TROWIN nucen učinit v předstihu razantní úsporná opatření. 
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo ně-
které klíčové připomínky výrobců elektrospotřebičů. Návrh záko-
na ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus, 
ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý 
proces a možnost podílet se na něm. 
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou zeď, 
která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a 
dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinač-
ní centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovno-
právnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.

Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto 
zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Výrobci si totiž zalo-
žili kolektivní systém s jediným cílem – plnit ze zákona uložené 
povinnosti při co nejnižších nákladech. Pro ně není zpětný odběr 
spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o žádný zisk, 
jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější splnění povinnos-
tí daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit 
směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy zpraco-
vávaly ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky 
pro Fond životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 
750 Kč. V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování 
lednice do 150 Kč.

Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes v důsled-
ku nízkých marží nemají prostor na to, aby zbytečně 
drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče by tak 
mohly podražit až v řádu stokorun za jeden výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.

Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští rok 
vyhlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou 
jak jeho fungování, tak i dodavatelů a spolupracujících 
subjektů. Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s 
cílem získat ty správné argumenty pro jednání s  doda-
vateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpra-
cování a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i 
k nepopulárním opatřením – rozloučit se s některými 
dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný odběr 
a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpět-
ném odběru konečně začne podílet více kolektivních 
systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kont-
rolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi ko-
lektivními systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro 
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a 
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech 
skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spo-
třebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástro-
je a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 
11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než  
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.

Motocyklový sport a silniční motorky konkrétně 
mají v naší zemi již dlouholetou tradici. Brněnský 
Masarykův okruh, který se nachází jen nedaleko od 
naší obce, přímo láká všechny milovníky rychlých 
strojů. Ostopovický rodák Eduard Dobrovodský má 
sice teprve 8 let, ale na své motorce se cítí jako ryba 
ve vodě. S minibikem, jak se tyto malé dvoutaktní 
motorky správně nazývají, o obsahu 40 ccm, s ital-
ským motorem, Eda v letošní sezoně 2017 získal 
titul celkového vicemistra v seriálu Minimotocup. 
V rámci Mistrovství České republiky je to celkové 
6. místo v kategorii Junior A (děti ve věku 5-10 let). 
K tomuto netradičnímu sportu přivedl Edu tatínek 
Zdeněk, který sám už od dětství velice rád sledoval 
se svým tatínkem i dědečkem motocyklové závody 
jak v televizi, tak i na Masarykově okruhu. Už ve 
třech letech se Eda začal seznamovat s plynovou 
rukojetí a brzdou. „Na úplném začátku jsem 
musel plyn přiškrtit. Uvázal jsem si motor-
ku na popruh, Eda tahal za plyn a já za ním 
běhal po zahradě,“ vzpomíná s úsměvem táta 
Zdeněk. Ve čtyřech letech už Eda ovládal jízdu sa-
mostatně a začaly se projevovat vyšší ambice. Já, 
asi jako každá normální máma, jsem byla ze začát-
ku proti. Dodnes je nejčastější otázkou z našeho 
okolí věta: „A nebojíte se?“ … „Ano, bojíme,“ je 
to přirozené. Po vytrvalém manželově nátlaku jsme 
se na jaře 2014 rozhodli do toho jít naplno, se vším 
všudy a Eda se stal v 5 letech členem Malminibike 
akademie u Masarykova okruhu. V této akademii 
učí děti nejen dobrým jezdeckým vlastnostem, ale 
hlavně od základu správným jezdeckým návykům 
a především bezpečnosti a ohleduplnosti na trati 
vůči ostatním jezdcům. Eda se učil od prvopočátku 
porozumět vlajkám, které se používají během zá-
vodů, startovacím procedurám, nájezdům do boxu 
a zpět na trať tak, aby se během budoucích závodů 
bezpečně pohyboval po trati i jejím okolí. Dětské 
tělíčko zažívá poměrně velký nápor asi při každém 
sportu, kterému se věnuje vrcholově, a není tomu 
jinak ani při jízdě na minibiku. Proto se klade velký 
důraz na fyzickou přípravu jak během sezóny, tak 
hlavně přes zimu. „Kdo nepadá, nezrychluje.“ 
Tato věta je potvrzeným pravidlem, proto se děti 
učí i to, jak se správně sbalit při pádu. K bezpeč-
nosti patří povinná výbava, a to hrudní a páteřní 
chránič, homologovaná přilba, kožená kombinéza, 
rukavice, boty.

Soupeři se perou o přední pozice hned v několika 
kategoriích rozdělených podle věku od těch nej-
menších až po dospělé chlapy. Závody jezdíme jak 
na suchu, tak v dešti. Proto je zapotřebí mít ve vý-
bavě dva druhy pneumatik a trénovat i na mokru. 
Svůj první závod jel Eda v 6 letech a z kategorie 
začátečníků Junior A Rookies si přivezl pohár za 
3. místo. Plně se závodění věnuje druhou sezonu a 
jezdí již zmíněné dva seriály, Minimotocup a Mis-
trovství ČR. Edu v sezoně 2017 od dubna do října 
čekalo 14 závodních víkendů, kdy se jezdí vždy dva 

Když rodina funguje jako tým aneb za titulem vicemistra

závody, takže celková porce je 28 samostatných závodů. V kategorii 
Junior A jezdí přibližně 15 až 25 jezdců. Každým závodům předchá-
zejí volné tréninky a kvalifikační jízdy na jednotlivých tratích, podle 
kterých se určuje startovací pozice jezdce. Tratě jsou nejen v České 
republice, ale v rámci mistrovství republiky se na závody podíváme 
i na Slovensko či do Maďarska.

Tady se dostáváme k mé hlavní roli maminky. Míváme i pět závod-
ních víkendů po sobě, kdy je potřeba mít vždy vypráno, sbaleno a 
navařeno. Máme přísný časový harmonogram od tréninků až po vy-
hlášení výsledků. Starám se, aby děti byly včas nachystané v kom-
binézách, aby si třeba 5 minut před závodem nevzpomněly, že mají 
hlad. Největší noční můrou je pro mne věta na startu „Mami, mně 
se chce na záchod.“ Tomu se všichni chceme vyhnout. Na mini-
biku už totiž závodí i Edova šestiletá sestra Zuzanka, pro kterou je 
Eda vzor. Nechce být pozadu a letos získala také několik umístění 
„na bedně“ v začátečnické kategorii. Zdeněk musí plnit roli tatínka, 
manžela, trenéra i mechanika v jednom. Což není vždy jednoduché. 
Je to fyzicky i psychicky náročné pro nás pro všechny, ale snažíme 
se to dělat tak, aby nás to bavilo. Aby děti nemusely, ale chtěly. Ne 
vždy se daří a někdy je to spousta slz a zklamání. Prohra k tomu 
všemu patří a snažím se dětem v této situaci vysvětlit, že takhle to 
může být i v běžném životě. Pak přijde zase ten úžasný pocit z úspě-
chu a rázem zahojí všechny rány a to špatné je zapomenuto. Za sebe 
jsem přesvědčena, že ať už je to prohra nebo výhra v jakémkoliv 
sportu, tak to člověka posílí. „Kde je vůle, tam je i cesta.“ Děláme to 
s láskou k tomuto sportu, společně jako jeden tým, tak, jak jsme si 
to od začátku nastavili. Chce to velkou píli a trpělivost. Jako rodiče 
se snažíme udělat vždy maximum, ale ten svůj závod si Eda musí 
nakonec vybojovat sám. V letošním roce se to všechno sešlo a Eda 
získal svůj vysněný titul vicemistra.

Markéta Dobrovodská
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Tvrdá voda – téma, které je staré stejně jako náš 
dnešní zdroj vody. Nad možnostmi, jak tvrdost vody 
zmírnit, se zamýšlí výrobně-technický náměstek 
VAS, a.s., Ing. Miroslav Svoboda.

Obec Ostopovice je od roku 2001 převážně zásobována pit-
nou vodou z vrtu OS-1A, který se nachází na katastrálním 
území obce Ostopovice. Jedná se o zdroj, který má poměrně 
konstantní složení. Téměř všechny parametry vyhovují po-
žadavkům vyhlášky č.252/2004 Sb., kde jsou stanoveny hy-
gienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, 
chemických a organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, 
dále pak četnost kontroly a rozsah kontroly. Trvale je pře-
kročena mezní hodnota koncentrace manganu a ojediněle i 
koncentrace železa. Průměrná koncentrace manganu byla za 
poslední rok našeho monitoringu 0,16 mg/l. Krajská hygie-
nická stanice Jihomoravského kraje je se situací seznámena, 
má k dispozici vyjádření hydrogeologa a v současné době 
nám zvýšené hodnoty manganu toleruje.

Dále lze konstatovat, že se jedná o vodu značně tvrdou, prů-
měrná hodnota koncentrace Ca + Mg (tvrdost vody) byla za 
poslední rok stanovena na 4,7 mmol/l. Hygienické limity 
jsou ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. pro obsah solí Ca + Mg a 
jednotlivé koncentrace Ca, Mg stanoveny jako doporuče-
né hodnoty. Doporučené hodnoty jsou nezávazné hodnoty 
ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální žá-
doucí nebo přijatelnou koncentraci daného ukazatele nebo 
optimální rozmezí koncentrace daného ukazatele. Dopo-
ručená hodnota pro koncentraci Ca + Mg (tvrdost vody) je  
2,0 – 3,5 mmol/l.

Jako doplňující zdroj je v letních měsících používána studna, 
která se nachází uprostřed obce. Tento zdroj nepovažujeme 
do budoucnosti za perspektivní jak z hlediska kapacitního, 
tak kvalitativního – bylo zde analyzováno vyšší mikrobiální 
znečištění a hlavně koncentrace dusičnanů je nad nejvyšší 
mezní hodnotou, kterou povoluje výše zmíněná vyhláška č. 
252/2004 Sb. Umístění zdroje je také problematické z hle-
diska stanovení ochranného pásma zdroje.

Pro zlepšení kvality pitné vody v obci Ostopovice s tím, že 
zachováme částečné nebo úplné pokrytí spotřeby z vlastního 
zdroje OS-1A, se nabízí tyto varianty:

1. Míchání s vodou z VOV
Pokud budeme vycházet z průměrných hodnot parametrů 
stanovených ve vodě z Vírského oblastního vodovodu, tak 
můžeme přibližně pro představu konstatovat, že při poměru 
60 % vody z vrtu a 40 % vody z VOV by se snížila koncentrace 
manganu na hodnotu 0,1 mg/l a při poměru 30 % vody z vrtu 
a 70 % z VOV bychom pak dosáhli mezní hodnoty 0,05 mg/l. 
Dále je nutné konstatovat, že při prvním poměru míchá-
ní by se hodnota tvrdosti vody mohla snížit asi na hodnotu  
3,9 mmol/l a při druhém poměru pak na 3,3 mmol/l. 

Vírský oblastní vodovod vede v profilu DN600 přímo kolem 
jímacího území (JÚ) vrtu OS-1A. Dle dostupných informací 
je už z dob minulých na přivaděči VOV vybudována šachta s 
odbočením směrem k jímacímu území. Šachta se nachází cca 

Možnosti snížení tvrdosti vody v obci Ostopovice

20 m od oplocení JÚ. Samotné napojení z VOV by se pro-
vedlo do akumulační nádrže (15 m3) objektu čerpací sta-
nice, která se rovněž nachází na jímacím území. Zde by 
docházelo k fyzickému míchání obou zdrojů. Celková dél-
ka napojení by byla přibližně 40 m, v profilu předběžně 
DN150. Orientační náklady napojení z VOV by se mohly 
pohybovat v rozmezí 0,3 – 1,0 mil. Kč, v závislosti na 
velikosti akumulace. Přesnější technické podrobnosti a 
skutečné náklady (DN potrubí napojení, zvětšení aku-
mulace určené k míchání, výkaz výměr atd.) by řešil další 
stupeň projektové dokumentace (studie, DÚR, DSP).

2. Úpravna vody
Druhou variantou zlepšení kvality vody v obci Ostopovice 
je úpravna vody. Zdrojem vody pro úpravnu by byl vrt 
OS-1A. Jednalo by se o úpravnu vody, která by se sklá-
dala z provzdušňovacího zařízení a pískové filtrace. Jako 
jedna varianta jsou otevřené pískové rychlofiltry, kdy 
první filtr by sloužil na zachycení zoxidovaných zbytků 
železa a druhý filtr by měl preparovanou vrstvu na za-
chycení zbytků manganu. Druhá varianta je tlakový filtr. 
Při správném provozování úpravny vody jsou koncentra-
ce železa a manganu v upravené vodě pod mezí stanovi-
telnosti. Nevýhodou této varianty je, že hodnota tvrdosti 
vody by zůstala stejně vysoká. Dále také vysoké pořizova-
cí náklady a nemalé trvalé náklady (chemikálie, el. ener-
gie, prací voda...) na provoz úpravny. Orientační pořizo-
vací náklady na novou úpravnu vody o kapacitě 5 l/s jsou 
6,5 mil. Kč. Přesnější technické podrobnosti a skutečné 
náklady by řešil další stupeň projektové dokumentace 
(studie, DÚR, DSP).

Na základě výše uvedeného doporučujeme zabývat se va-
riantou č. 1 – míchání s vodou z VOV. Hlavními výhoda-
mi této varianty jsou poměrně nízké investiční náklady 
na zajištění stabilního a kvalitního zdroje vody pro obec 
Ostopovice se současným zachováním zdroje stávající-
ho – vrtu OS-1A. Mícháním vody z vrtu OS-1A s vodou 
z Vírského oblastního vodovodu bude zajištěna dodávka 
kvalitní pitné vody pro obec Ostopovice.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., 
výrobně-technický náměstek VAS, a.s. 

Redakčně kráceno

O Vodárenské akciové společnosti

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., (dále 
také VAS) vznikla na konci roku 1993 transformací z Ji-
homoravských vodovodů a kanalizací. Je významnou re-
gionální provozní vodárenskou společností. V rámci celé 
České republiky patří mezi deset největších provozova-
telů vodovodů a kanalizací.

VAS má v současnosti 1038 zaměstnanců a skládá se z ge-
nerálního ředitelství a šesti provozních divizí působících 
na území okresů Brno-venkov, Boskovice, Jihlava, Tře-
bíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, což je významná část 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Aktuálně pro-
vozuje VAS vodohospodářskou infrastrukturu ve více než  
700 obcích a jejich místních částech, zásobuje tedy téměř 
550 tisíc obyvatel. Provozuje necelých 8 000 km vodo-
vodní a kanalizační sítě (tj. přes 6 % z délky vodovodů  
a kanalizací v celé ČR). Mimochodem jde zhruba o vzdále-
nost z Brna do Washingtonu. Na těchto sítích pečuje VAS 
o 85 úpraven vod a 149 čistíren odpadních vod.

Od konce roku 2012 je jediným akcionářem VODÁREN-
SKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Svaz vodovodů a 
kanalizací měst a obcí, s.r.o., v němž jsou sdruženy pou-
ze svazky měst a obcí nebo samostatné obce. Jde tedy 
o ryze českou firmu. Tento v tuzemsku ojedinělý vlast-
nický model navíc zaručuje, že vodárenská infrastruk-
tura je systematicky udržována, obnovována a je do ní 
investována většina peněz pramenících ze zisku spo-
lečnosti, ale také z nájemného, které společnost vyplácí 
vlastníkům infrastruktury.
VAS není vlastníkem vodovodů a kanalizací, má je pou-
ze v pronájmu neboli propachtované od jejich vlastníků, 
kterými jsou města, obce a jejich svazky.

Vodohospodářskou infrastrukturu provozuje VAS 
v Ostopovicích od října 2016. Konkrétně se jedná o pro-

voz Rosice se sídlem Litostrovská 1062, Rosice, jež 
je součástí divize Brno-venkov sídlící v Brně, Sobě-
šická 820/156. Divize má 200 zaměstnanců, dodá-
vá pitnou vodou a odvádí odpadní vody ze 116 obcí 
včetně místních částí, což je cca 115 tisíc zásobova-
ných obyvatel. V rámci provozované infrastruktury, 
jejíž délka je 1 600 km, pečuje divize o 10 úpraven 
vod a 27 čistíren odpadních vod.

Hlavní činností VAS je tedy komplexní provoz vodo-
vodů a kanalizací. K tomu dále zajišťuje:

•	 výstavbu a opravy vodovodních a kanalizačních 
přípojek

•	 čištění kanalizačních přípojek a stok
•	 kamerové prohlídky kanalizace a přípojek
•	 akreditované laboratorní rozbory pitných a od-

padních vod včetně rozborů vod ve studních
•	 vývoj jímek a septiků, zajištění odvozu a likvida-

ce na čistírnách odpadních vod
•	 vytyčování potrubí, vyhledávání poruch na vo-

dovodech a přípojkách
•	 dovoz pitné vody cisternou
•	 poradenskou, projekční a inženýrskou činnost 

v oboru vodního a odpadového hospodářství
•	 výstavbu vodovodů a kanalizací apod.

Na závěr něco k filosofii VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s. Základním posláním vždy bylo 
a bude efektivně zásobovat obyvatele kvalitní pitnou 
vodou a likvidovat odpadní vody bez negativních 
dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné 
ceny. Dále klade VAS důraz na vysokou úroveň spo-
lečenské odpovědnosti, což dokládá Národní cena 
za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj za 
rok 2016.  

VAS, a.s.
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Máslo
Máslo je mléčný výrobek obsahující výhradně mléčný tuk. 
Je jedním z významných zdrojů tuků ve výživě člověka.

Máslo se vyrábí z vysokotučné smetany, která se zís-
kává z mléka odstřeďováním v odstředivce. Požadova-
ný obsah tuku ve smetaně pro výrobu másla je 37–42 %. 
Odstředěnou smetanu je nutno okamžitě zpasterovat.  Po 
pasteraci smetany následuje její odvětrání (odstraně-
ní cizích a nežádoucích pachů). Dalším krokem je chlaze-
ní, kdy smetana vychází z chladicí sekce pastéru o teplo-
tě 6 °C. Vychlazuje se i proto, aby se zvýšila její viskozita. 
Dalším velmi důležitým bodem je zrání smetany, kdy 
se tímto krokem stane smetana stloukatelnou. Praktikují 
se dva typy zrání: fyzikální zrání se týká fyzikálního stavu 
mléčného tuku, při biologickém zrání dochází k bioche-
mickým změnám laktózy.

Fyzikální zrání smetany

Fyzikální zrání smetany ovlivňuje konzistenci másla. Po 
vychlazení smetany na teplotu 6-8 °C dochází k tvoření 
krystalů. Vychlazená smetana se přečerpává do uzrávačů, 
kde se při této nízké teplotě udržuje nejméně 2 hodiny. Po 
uplynutí této doby dojde k lepšímu shlukování tukových 
kuliček a ke zvýšení viskozity, lépe se tvoří pěna nezbytná 
pro tvorbu zrna. 

Biologické zrání smetany

Podstatou biologického zrání smetany je mléčné kysání 
(fermentace), při kterém vznikají z laktózy kromě kyseliny 
mléčné i jiné produkty. Správné kysání pasterované sme-
tany se zajišťuje inokulací čisté mlékařské kultury ve formě 
smetanového zákysu, který obsahuje dva typy bakterií: typ 
mléčného kysání a typ aromatizující.

Regulací teploty se při biologickém zrání dosahuje součas-
ně i zrání fyzikálního. Kyselost i teplota se sledují vhodnými 
čidly v uzrávači, obě sledované hodnoty jsou registrovány.  
Ke zvýraznění žlutavého zabarvení másla se smetana při-
barvuje přírodním barvivem červenožluté až oranžové bar-
vy získaným z rostliny Bixa oregana, dalším používaným 
barvivem jsou karoteny.

Zralá smetana o tučnosti 37 až 42 % se přihřívá na stlou-
kací teplotu (10–15 oC). Smetana se přivádí do stloukacího 
válce, kde se zmáselňuje pomocí stloukacího rotoru s rych-
lou rotací a pomocí chlazených válců statoru. Otáčejícím se 
rotorem se smetana prudce dostává na obvod, kde ji na sta-
toru za současného chlazení zpracují lišty na malá máselná 
zrna a na podmáslí. Směs zrna a podmáslí vytéká do od-
lučovacího válce, který je umístěn pod stloukacím válcem, 
reguluje se zde velikost máselných zrn, která se oddělují od 
podmáslí. Odlučování se uskutečňuje na principu vystupo-
vání máselného zrna na povrch podmáslí kombinovaným 
použitím sít. V dalších sekcích odlučovacího válce se má-
selné zrno pere za účelem snížení netuků. Zrno po odlouče-
ní podmáslí padá do hnětacího válce (hnětače), který tvoří 
dopravní a hnětací šneky. Hnětení se provádí za vakua, 
aby bylo do másla zapracováno co nejméně vzduchu a pro-
dloužila se jeho trvanlivost. Při hnětení vzniká homogenní 
hmota, kapénky vody jsou v másle rovnoměrně rozptýlené. 
Obsah vody ve vycházejícím nekonečném hranolu másla 
se měří kontinuálně akvametrem. Vyhnětené máslo se při-
vádí do násypky formovacích a balicích strojů. Pro běžné 
uskladnění másla na kratší dobu se používají chladírenské 
teploty, obvykle 2–4 °C. Při dlouhodobém skladování se 
uchovává máslo při teplotě −18 až −20 °C v mrazírnách. 
Máslo se skladuje v kartonech nebo v drobném balení. 

Markéta Kozlová

Zmáselňovač
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Tipy na zimu
Prosinec

25.12.-31.12. Vánoční prohlídky zámku Lysice – zpest-
řete si vánoční svátky prohlídkou svátečně vyzdobené-
ho zámku Lysice. Prohlídky se konají 25. a 31. prosince 
od 10 do 16 hodin. www.zamek-lysice.cz
26.12.-28.12. Vánoční prohlídky zámku Boskovice – 
vychutnejte si slavnostní atmosféru Vánoc v historic-
kých interiérech boskovického zámku. Objektem pro-
vázejí návštěvníky ochotníci v kostýmech zámeckého 
pána, jeho komorníka a služebné. Pro všechny hosty 
je připraveno cukroví, vánoční punč a pro děti čoko-
láda. www.zamekboskovice.cz
prosinec - 14.1.
- Betlémy v Letohrádku Mitrovských v Brně – výsta-
va historických i současných betlémů. www.letohra-
dekbrno.cz 
- Kouzelný svět počítačových her – výstava na hradě 
Špilberk. Že jsou videohry plné násilí a že konzole ne-
patří dětem do ruky? Vše je jinak. Počítačové hry mo-
hou být i pohádkově krásné, dovedou bystřit ducha a 
rozvíjet fantazii. www.spilberk.cz
prosinec - 1.2. Skřetí výstava Jeden kmen na hradě 
Špilberk. Jeden kmen je výtvarný projekt s příběhem, 
ve kterém ožívá svět bytostí známých většině lidské-
ho světa jako skřeti. Na výstavě budou k vidění ručně 
vyráběné skřetí obřadní hole, korouhev, totemy, soš-
ky démonů nebo pohřební hranice. www.spilberk.cz
prosinec - 4.2. Výrazové panenky z USA ze sbírky 
Veroniky Petraturové – výstava panenek v hodonín-
ském muzeu. www.masaryk.info/masarykovo-mu-
zeum-hodonin
prosinec - 18.3. Paneland – unikátní výstava nahlíže-
jící na téma výstavby panelových sídlišť v 70. a 80. 
letech minulého století. www.moravska-galerie.cz
prosinec-25.3. Móda v dobovém tisku 20.-30. let – 
výstava přiblíží módní rubriky dobových časopisů. 
Úchvatné střihy, krásné modely, dobové reklamy a 
články. Přijďte se inspirovat! www.rajhrad.muzeum-
brnenska.cz//3886-moda-v-dobovem-tisku.aspx
prosinec - 31.3.
- Zimní prohlídky zámku Lednice – státní zámek je 
přístupný vždy o víkendech od 10 do 16 hodin (mimo 
leden). Mimo to se v zimě můžete ohřát v zámeckém 
skleníku nebo při plavbách s vůní svařeného vína po 
řece Dyji k Janohradu. www.zamek-lednice.com/cs
- Zimní prohlídky Punkevních jeskyní – Punkevní jes-
kyně zůstávají přes zimu otevřeny. www.punkevni-
-jeskyne.cz
- Zimní prohlídky jeskyně Výpustek – otevřeno je den-

ně od úterý do neděle, vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 ho-
din. www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-vypustek
- Mikulov s vůní svařeného vína – za doprovodu míst-
ních průvodců se seznámíte s historií města, podíváte se 
do zámeckého sklepení s obřím sudem nebo do židov-
ské čtvrti. Zima vám určitě nebude. www.mikulov.cz
12.1.-14.1. Rybí speciality v Bukovanském mlýně. 
www.bukovansky-mlyn.cz
18.1.-21.1. Veletrhy GO a Regiontour – jedny z nej-
významnějších veletrhů cestovního ruchu ve střední 
Evropě se zaměřením na regiony. www.bvv.cz

Únor

2.2. Festival řízků na Bukovanském mlýně. www.bu-
kovansky-mlyn.cz
3.2. Hustopečský masopust na Turhandlích – těšit se 
můžete na tradiční průvod fašankových masek, cim-
bálovou muziku, zabijačkové speciality a otevřené 
sklepy. www.hustopecskymasopust.cz
3.2. Zimní bitva – Podolec Kamenský 1944. Tradiční 
zimní bitva v Army Parku Ořechov. www.armypark.cz
17.-19.2. Veletrhy Styl a Kabo. www.bvv.cz

Březen

27.2.-2.3. Veletrhy Salima a Vinex.
3.3.-4.3. Slavnosti moravského uzeného – na hra-
dě Veveří v Brně rozhodnou návštěvníci již pošesté, 
kdo bude králem moravských uzenářů. Vedle toho 
moravští i přespolní uzenáři představí nejširší výběr 
voňavých párků, pikantních klobásek, paštiček, salá-
mů, slanin a mnoha dalších výrobků. Nebude chybět 
pravá moravská zabíjačka, řemeslný jarmark, hry pro 
děti, muzika ani divadlo...
8.3.-11.3. Veletrh Motosalon 2018 – Motosalon 
je největší oborovou prezentací ve střední Evropě. 
www.bvv.cz/motosalon
9.3.-18.3. Výstava kamélií na zámku Rájec nad Svita-
vou. www.zamekrajec.cz
24.3. Slavnosti mandloní a vína v Hustopečích – 
přijeďte se podívat, jak kvete největší mandloňový 
sad ve střední Evropě! Samozřejmostí je také boha-
tý kulturní program, gurmánské mandlové speciality 
v místních restauracích a krásný výhled z Mandloňo-
vé rozhledny. www.hustopece-city.cz
25.3.-8.4. Velikonoční festival duchovní hudby Brno 
– 27. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby 
je inspirován emblémem zahrady i jejími poklady. 

Markéta Kozlová
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Dávno se ve sklepě školy zapnulo vytápění, pohrabali 
jsme listí, vybudovali hmyzí domeček, uklidili zahradní 
nábytek a vypustili vodu.

Děkujeme paní Janě Šmídové a Anně Tomašovičové za 
pečlivou údržbu naší zelené střechy a okrasného záho-
nu. Příroda kolem nás usíná a my ji s úžasem pozoru-
jeme.

V letošním roce se učíme své okolí vnímat s novým elá-
nem i díky realizaci projektu CIVIS, na kterém spolupra-
cujeme s Lipkou (školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání). Naši žáci se společně s učiteli vydali během 
podzimu několikrát na vybraná místa, kde nejprve „na-
sáli atmosféru“, následně na tomto místě zkoumali živou 
a neživou přírodu a o všem vypracovali prezentace. Není 
to nic nového – bádání v našem nejbližším okolí, pozo-
rování a vyvozování, zobecňování, které dětem a snad i 
dospělým pomůže lépe pochopit vztahy mezi člověkem 
a krajinou, v níž žijeme. Navazujeme tak na letošní vý-
ročí Ostopovic, které jsme si připomněli i na adventním 
jarmarku. Letošní téma bylo řemeslo. Děkujeme Petře 
Turečkové za inspiraci a pomoc, panu Aloisi Čížkovi za 
odborné vedení a konzultace a panu Trávníčkovi za za-
pojení se do vystoupení.

K Vánocům patří celá rodina, u nás se celé rodiny schá-
zely celý podzim. Díky zájmu našich seniorů pořádáme 
další ročník kurzu počítače, kde máme letos 10 studentů. 

Naše babičky a dědečkové k nám chodí číst do druži-
ny v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Na začátku 
prosince jsme je pozvali na krátké setkání, abychom jim 
naopak četli my. Přihlásilo se přes 20 zájemců. Děku-
jeme Klubu seniorů Ostopovice za dlouholeté nadšení 
při plánování společných aktivit, především nejvyššímu 
předsedovi panu Jaromíru Coufalovi, Heleně Vlachové, 
manželům Michálkovým, Olze Čadové, Jaroslavu Tráv-
níčkovi a dalším.

Naši žáci se účastní různých soutěží, a to především ti, 
kteří o dané akce mají zájem. Děkujeme za výbornou 
reprezentaci Alence Dobšíkové a Jindrovi Valovi, kteří 
získali 1. místo v literární soutěži Jižní Morava čte – Pří-
běhy mého kraje. Jejich báseň, viz jinde v tomto čísle, 

postoupila do krajského kola. Soutěže se zúčastni-
ly i Stella Lankočí a Bětka Kubišová s popisem sou-
časných Ostopovic. Školu pak reprezentovali zájem-
ci ze 4. a 5. třídy na anglické soutěži English Train 
– Helenka Švestková, Valča Krulová, Kuba Ryba, 
Míša Franková, Anička Kozáková, Matěj Lojda, Míša 
Petráš a Alča Dobšíková. V prosinci jsme se pak chys-
tali na florbalový turnaj na ZŠ E. Přemyslovny. V led-
nu vstoupíme do matematické olympiády.

Nově jsme navázali spolupráci s oddělením sociální 
prevence ve Šlapanicích. Žáci vyšších tříd prošli pre-
ventivním programem o šikaně i o tzv. kyberšikaně na 
internetu. Školu i nadále navštěvuje náš psycholog, 
který pracuje s třídními kolektivy. Ve školce i škole 
pracují pověřené pedagožky, které se starají o žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných 
žáků. V MŠ probíhá příprava na přechod do školy a 
kroužek logopedie. Ve škole je také kroužek zaměřený 
na podporu a rozvoj slabých stránek žáků. Daří se i 
čerpání financí na schválený projekt v oblasti vzdělá-
vaní pedagogů, besedy s rodiči a seznamování s fun-
gováním školy, doučování potřebných žáků a další ak-
tivity. Daný projekt podporuje i setkávání pedagogů a 
vzájemné hospitace (náslechy v hodinách). Naši pe-
dagogové v MŠ i ZŠ tak odjíždí do jiných škol a přináší 
zpět inspiraci a širší rozhled pro práci s našimi dětmi.

Na sklonku roku bych rád poděkoval vedoucím pra-
covníkům školy – zástupci ředitele, vedoucí učitelce 
školky, vedoucí vychovatelce družiny, vedoucí jídelny 
– kteří zodpovídají za výchovu, výuku a chod celé or-
ganizace. Poděkování patří všem zaměstnancům naší 
školy za podporu našich dětí a chuť maximálně se vě-
novat svému povolání.

Malá statistika ke konci roku:
ve školce je 73 dětí, ve škole je 94 žáků, do školní dru-
žiny dochází 60 žáků, ve školní jídelně se denně stra-
vuje 176 dětí a dospělých.

Přeji nám všem klidné prožití svátečních dnů se vše-
mi blízkými kolem sebe.

Petr Juráček, ředitel školy

Ten vánoční čas, dočkali jsme i ve škole zas…

Tady jsme doma

Před rokem jsme Vás informovali o zapojení MŠ a ZŠ Osto-
povice do národního projektu „Tady jsme doma – Regionál-
ní folklór do škol“. Jedná se o projekt prohlubující kulturní 
vnímání dětí. Jeho hlavním cílem je začlenit regionální tra-
dice lidové kultury 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 Národ-
ním ústavem lidové kultury ve Strážnici.

Od září jsme aktivně zapojili do dvou akcí:

780. výročí první písemné zmínky o obci
14. září 2017 byl pro Ostopovice významný den. Uplynulo 
780 let od první písemné zmínky o obci. Listinu z roku 
1237 o směně majetku mezi několika obcemi totiž pode-
psal i purkmistr Štěpán z Ostopovic.
Na připomínku této události se celá škola shromáždila 
u ostopovické kaple sv. Jana Křtitele. Celé setkání jsme 
společně s místními občany zahájili hymnou „Kde domov Â

Z naší školy



OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 4  strana 20

Z naší školy

můj“. Pozvání přijali zástupci obce, pan farář a jiní pamětní-
ci, kteří zmínili důležité historické události, vysvětlili sym-
boly ve znaku obce a povzbudili děti k zájmu o místní histo-
rii. Paní kronikářka dětem připomněla, aby se nezapomněly 
ptát i svých rodičů a prarodičů, jak se v Ostopovicích dříve 
žilo. Celou akcí nás provázeli žáci 5. ročníku, kteří připravili 
promluvu s kvízem pro mladší spolužáky, velký znak obce 
a plakát s významnými místy včetně historických fotografií. 
Všichni žáci školy se pro upomínku podepsali na vzpomín-
kové tablo.
Setkání bylo ukončeno společným zpěvem písně „Ostopov-
ský kostelíček“ za doprovodu akordeonu a fléten. Vydaře-
nost akce umocnilo i krásné slunečné počasí.

Na svatého Martina…
kouřívá se z komína… bývá dobrá peřina…
Tyto i jiné pranostiky si připomněli žáci 1.–3. ročníku v rám-
ci tematické výuky, která proběhla v pondělí 13. listopadu 
2017 napříč ročníky. 

Všichni se nejprve společně naladili tematickou písnič-
kou „Na svatého Martina“. Děti ze 3. ročníku si pro mlad-
ší kamarády připravily živé obrazy o svatém Martinovi i  
podzimním počasí.  Po rozdělení více jak 50 žáků do čtyř 
skupin si všichni během dopoledne vyrobili netypického 
koně z kartonu a dřevěných kolíčků, skleněnou lucerničku 
ozdobenou podzimními listy a společnými silami upek-
li svatomartinské rohlíčky, po kterých se jen zaprášilo. 
Ochutnali je i starší kamarádi ze školy, další pedagogičtí 
a provozní pracovníci, kterým byla toto tradiční svato-
martinská sladkost nabídnuta.
Pozvání na tuto akci přijaly i místní rodačky paní Vlasta 
Pacalová a Hana Cendelínová.
Poděkování patří i děvčatům z 5. ročníku za výpomoc 
v jednotlivých dílnách. 
Vyrobené lucerničky mohli žáci následně použít při sobot-
ním lampionovém průvodu, který pořádala obec.

Mgr. Renata Czelisová

Â

Podzim v MŠ

Září se neslo v duchu adaptace no-
vých dětí na prostředí MŠ. Prvním 
školním dnem odstartoval celoroční 
projekt „Naše Ostopovice“, který je 
společný pro mateřskou i základní 
školu. Předškoláci se u místní kaple 
zúčastnili akce „Výročí Ostopovic“. 
Cílem projektu je děti postupně se-
znamovat s historií a současným dě-
ním v obci. 

Narozeninovým dnem byl zahájen 
projekt „Zelený ostrov“. Děti zhlédly 
dramatické představení hrané učitel-
kami, které se ocitly v rolích zvířátek, 
sopky a hlavně nezapomenutelných 
kamenů, rozpadajících se na kusy. 

V říjnu na naší zahradě proběhla kaž-
doroční brigáda s rodiči a dětmi, kde 
společnými silami vznikl nový hmyzí 
domeček, přibyl další prvek k jezír-
ku a rozšířili jsme blátivou kuchyňku 
o zahradní nábytek, který děti později 
natřely barvami. Nechyběly ani tvoři-
vé dílničky, kde jsme z produktů osto-
povických zahrádek vyráběli originál-
ní „hmyzáky“. 

V tomto měsíci měly děti velké kul-
turní vyžití. Zavítalo k nám oblíbené 
Divadlo Rolničky s pohádkou „Far-
ma zvířátek“ a velký úspěch nejen 
u dětí, měl i „Muzikál O Smolíčkovi“. 
Byli jsme i v Divadle Bolka Polívky na 
představení „Ferda Mravenec“. 

V listopadu třída Žabek a 1. ročník 
ZŠ spolu strávili příjemné dopoled-
ne s pohádkou O Zlatovlásce v Pa-
mátníku písemnictví v Rajhradě. 

Jako každý rok nás také navštívil 
operní umělec pan Vojkůvka, který 
dětem hravou formou přiblížil i kla-
sickou hudbu.

Příjemným zpestřením pro nás 
všechny byla návštěva ježečka, sice 
pouhé 4 dny, ale i tak stihl všem 
dětem v naší mateřské škole udělat 
velkou radost.

Na co se těší naše děti?

Mezi mnoha dětmi zazněly odpovědi:

„Na draky, jóó, až budeme pouštět 
draky.“
„Na Mikuláše“.
„Na čerty a andělíčky.“
„No, na čerty taky.“
„Na maškarní dny.“
„Na Ježíška ve školce.“
„Na besídku.“
„Na lego.“
„Na divadlo.“
„Až donese Ježíšek dárky a já bych 
si přál…“
„Na sopku!“
„Těším se na stromeček.“
„Až napadne venku sníh a budeme 
se koulovat.“
                                                                          

Vaše děti a paní učitelky MŠ 

CIVIS – venkovní učení 
v 1. ročníku

Žáci 1. ročníku si před bádáním kladli 
zajímavé hypotézy na téma LES. Na-
příklad:
Kolik lupínků má bedla? Jak dlouhý 
je list i s řapíkem? Kolik barev najdu 
na listech? Jak dlouhý kořen stromu 
roste mimo půdu? Kolik druhů kůry 
stromů najdu na daném území?

Vše jsme šli prozkoumat na Přední 
horu. A co nás překvapilo? Co pro nás 
bylo zvláštní? Co jsme se naučili? 

„Bylo zvláštní, že když jsem se díval na 
list proti sluníčku měl růžovou barvu, 
a když jsem ho dal před sebe, byl celý 
červený.“
„Netušila jsem, že listy mají takový 
tvar pupínků.“
„Nevěděl jsem, že takový dlouhý list 
existuje.“
„Naučil jsem se, že kůra stromů může 
být hodně hladká.“
 „Nevěděla jsem, že bedla má tolik lu-
pínků.“
„Bylo těžké hledat další a další kůry 
stromů…“
„Divím se, že můžou být na listech tak 
dlouhé řapíky.“
„Překvapilo mě tolik různých barev 
listů.“
 „Poznala jsem, že je v lese hodně stro-
mů, které mají kořeny mimo půdu.“

Za děti 1. ročníku zaznamenala  
Mgr. Renata Czelisová, třídní učitelka
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POBYT NA JEZÍRKU 

Na přelomu října a listopadu se žáci 2. a 3. ročníku zú-
častnili pobytového ekologického výukového programu. 
Pracoviště Lipky Jezírko se nachází v malebném pro-
středí lesů poblíž brněnských Soběšic. Velká část výu-
ky probíhala přímo v lese. Umožnila tak názorné učení 
a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu 
k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové 
vnímání přírody. 
V pondělí po příjezdu na Jezírko se děti seznámily s lek-
tory Honzou a Verčou, kteří nás celým programem pro-
vázeli. Po obědě na ně čekalo hledání skrytých indicií po 
areálu, ze kterých následně poskládaly lesní zaklínadlo. 
Děti moc bavilo stopování veverky, která si postěžova-
la na svá trápení v uschlém lese. Společnými silami jí 
děti vybudovaly hnízda a opatřily jí dostatek potravy. 
Závěrečná běhací hra v sadu ukončila venkovní aktivity. 
Uvnitř budovy jsme program prvního dne završili po-
hádkou a společnou reflexí prožitého dne zápisem do 
deníků. 

Druhým dnem na Jezírku nás provázelo další lesní zvíře 
– sojka. Během dopoledního výletu nás naučila několik 
zábavných her, a hlavně řeči lesních zvířat.

Odpoledne jsme si společnými silami připravili celou 
svačinu. Rozdělali jsme oheň v kamnech, upekli chle-
bánky, nakrájeli zeleninu, připravili pomazánku. Také 
jsme si užili dovádění na netradičních prolézačkách 
v areálu Jezírka. Za odměnu jsme si pohladili malá 
koťátka, osmáky, želvu a strašilky. Večerní prolézání ve-
likým mraveništěm ukončilo den plný zážitků.

Třetím dnem nás provázel kamarád jezevec. Do jeho 
nory děti prolézaly dvěma tmavými tunely. Při hře mu-
sely nasbírat dostatek potravy na celou zimu. Při sběru 
je navíc neustále ohrožovali jezevčíci. Během následné-
ho bádání pak zjistily, že kořeny vyvráceného smrku i 
ztrouchnivělé pařezy ukrývají mnohá tajemství. Největ-
ším objevem byla zahrabaná sršeň, kterou jsme si mohli 
prohlédnout skutečně zblízka. Menší odlovené živoči-
chy jsme pozorovali pod lupami a určovali podle klíče. 

Odpolední vyrábění stromů dalo dětem hodně práce, ale 
výsledek stojí za to. Stromy nám po návratu vytvořily les 
přímo ve vstupní hale naší školy.
Noční procházka po lese byla velikým překvapením na 
závěr celého pobytu. Okolí Jezírka se v tu chvíli hemžilo 
mnoha světluškami, které zblízka zkoumaly, jak vypadá 
les za tmy.

Čtvrteční dopoledne děti vyplnily budováním svého 
lesa se zvířecími obyvateli. Při této hře využily poznatky 
z předcházejících dnů programu. Po vynikajícím obědě 
jsme se všichni s radostným těšením na maminky pře-
místili do autobusu, který nás pohodlně a bezpečně od-
vezl do Ostopovic.

Mgr. Milena Šilhánová a Mgr. Michaela Matějíčková

Jak jsi strávil minulý týden?
Co se ti líbilo na Jezírku?
Co bylo náplní tvé práce ve škole?
Jak jsme se měli na začátku týdne?

Mně se líbilo, 
• jak jsme prolízali mraveništěm a jak jsme se vždycky  
dotýkali špičkami, až vzniklo takové jezírko.
• jak jsme kopali ze země živočichy.
• jak jsme hráli na jezevce a jezevčíky a jak jsme brali  
kostky a museli rychle utíkat do tunelu.
• když jsme hráli kolíčkovanou, na parazity.
• jak jsme stavěli pro veverku v lese domečky.
• jak jsme hráli hru sojka a jestřáb.
• jak jsme s páťákama rýsovali.
• jak jsme hráli na rysy, kuny a veverky. A ještě jak jsme 
šli do mraveniště.
• jak jsme pekli bochánky.
• jak jsme šli za zvířatama. A byly tam strašilky, želva 
a osmáci.
• jak jsme hledali kartičky s veverčími stopami.
• všechno.
• jak jsme hráli na veverky a kuny.
• když jsme šli na půldenní výlet a hráli jsme na parazity. 
To mě bavilo.

Odpovídali žáci 2. ročníku

Preventivní program v ZŠ Ostopovice

Společnost Podané ruce nabízí programy všeobecné pri-
mární prevence, které jsou určeny pro běžnou populaci dětí 
a mládeže. V programech využívají lektoři prvky zážitkové 
pedagogiky a snaží se reagovat na současné trendy. Z jejich 
široké nabídky jsme pro žáky 3. ročníku vybrali program na-
zvaný Netolismus. 

V následujících žákovských příspěvcích se o tomto programu 
dozvíte více.

Program Netolismus byl zajímavý a poučný. Některé děti 
se třeba dozvěděly, že Facebook je nebezpečný, a že by se to 
nemělo s elektronikou přehánět. 

Diana Lankočí

Dozvěděl jsem se, že na telefonu, tabletu a počítači můžeme 
být závislí a můžeme špatně vidět.

Marek Vojtíšek

Líbilo se mi divadlo, protože tam hrál Quido, Hugo a Vav-
řinec. Quido byl dráček, Hugo byl pes a Vavřinec byl dino-
saurus. Poučila jsem se, že mám být na počítači jen hodinu.

Aneta Moresová

Program se žákům moc líbil, a tak si lektora z Podaných ru-
kou opět brzy pozveme.

Mgr. Michaela Matějíčková
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Bohoslužby v průběhu vánočních svátků
 
24.12.2017 4. neděle adventní   Kostel Troubsko  7:30  ranní mše svatá

  Štědrý den     9:00  hrubá mše svatá

        16:00  dětská mše svatá

        22:00  půlnoční mše svatá

25.12.2017 Hod Boží vánoční   Kostel Troubsko 7:30  mše svatá

        9:00  mše svatá

26.12.2017 Svátek sv. Štěpána   Kostel Troubsko 7:30  mše svatá

        9:00  mše svatá

31.12.2017 Svátek sv. Silvestra

  Konec občanského   Kostel Troubsko 7:30  mše svatá

  
roku

      9:00  mše svatá

        15:30  mše svatá

1.1.2018 Nový rok    Kostel Troubsko 7:30  mše svatá

        9:00  mše svatá

6.1.2018 Tří králů    Kostel Troubsko 9:00  mše svatá

Akce v kapličce
26. 12. 2017 14:00 – 18:00 výstava ostopovického betléma 
7. 1. 2018 18:00 VOX IUVENALIS tříkrálový koncert

Chatu či chalupu - hledáme. T: 604 126 970

Hledám dům se zahrádkou. Děkuji. T: 732 219 013

Báseň Ostopovice
(ze starých časů)

Dávné časy, staré časy
už jsou dlouho za námi,
Václav I. sepsal smlouvu
za vojnu i pohromy.

Pak jsme měli mnoho pánů
ze světa i z království,
Sékorová Marie nám
založila v obci školství.

Do školy se chodívalo
dokonce i sobotu,
z peněz vlastních rostla kaple
za úsilí, robotu.

Při požáru mnoho domů shořelo,
vesnici to velmi škodilo.

Školní družina ZŠ 
Ostopovice děku-
je všem seniorům 
za pravidelné čtení 
v rámci projektu Celé 
Česko čte dětem a 
přeje klidné svátky 
vánoční a v novém 
roce 2018 hlavně 
hodně zdraví.

Vedoucí vychovatelka
Mgr. Agata Havlíková

Jako válka, druhá, první,
staré mosty, svědci němí.

Měli jsme tu koupaliště,
dokonce i divadlo,
ani jedno tady není,
špatně to tu dopadlo.

Vypracovali:
Jindřich Vala, Alena Dobšíková,
žáci 5. třídy ZŠ Ostopovice

Báseň byla ohodnocena 1. místem v 
rámci soutěže „Příběhy mého kraje“, 
která je součástí projektu Jižní Mora-
va čte. Slavnostní vyhlášení proběhlo 
30. 11. v Ořechově. Byla oceněna i slo-
hová práce Naše Ostopovice, kterou 
napsaly Stella Lankočí a Alžběta Ku-
bišová, také žákyně 5. ročníku.

I čtvrťáci se v tomto školním roce více učí venku, nejen v rámci projektu CIVIS (ve spolupráci s Lip-
kou). Zkoumají a objevují okolí školy, prožívají, bádají a hledají, zpracovávají informace. Rozplé-
tají vzájemné souvislosti mezi člověkem a krajinou, objevují hodnotu přírody.

Žáci 2. a 3. ročníku - pobyt na Jezírku
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Podoba obecního znaku vychází z historic-
kých pečetí, které obec používala v minulosti. 
Dvě z nich (z roku 1628, z roku 1647 a novější 
razítko z poloviny 19. století) jsou zobrazeny 
na s. 13 naší nejstarší (školní) kroniky.


