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Rekonstrukce ulice Družstevní zahájena
Po loňském odkladu stavby splaškové kanalizace a komunika-
ce na ulici Družstevní jsme v únoru uzavřeli smlouvu o dílo 
s vítěznou firmou Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., kte-
rá vzešla z výběrového řízení. Stavba bude zahájena na konci 
března, dokončena by pak měla být do konce září a její před-
pokládané náklady dosáhnou bezmála 11 mil. Kč. Na pokry-
tí nákladů této akce jsme již v loňském roce získali dotaci od 
Jihomoravského kraje, která pokryje 70 % nákladů na novou 
splaškovou kanalizaci. O další dotaci, tentokrát na pokrytí vět-
šiny nákladů na nové chodníky, přechody a veřejné osvětle-
ní, žádáme prostřednictvím MAS Bobrava u Ministerstva pro 
místní rozvoj. 

Modernizace veřejného osvětlení v obci
Uspěla také naše dotační žádost na modernizaci veřejného osvět-
lení v obci v rámci programu EFEKT 2019 u Ministerstva průmy-
slu. V průběhu prvního pololetí budou vyměněny všechny staré 
lampy veřejného osvětlení za nové. Kromě výrazné energetické 
úspory tak v celé obci získáme kvalitní osvětlení s nulovou mí-
rou světelného znečištění a vhodným barevným odstínem světla 
s omezením modré složky, která má negativní vliv na lidský orga-
nismus. Nové veřejné osvětlení tak bude šetrné nejen k obecním 
financím, nýbrž také k přírodě a našemu spánku.

Chodník do Starého Lískovce 
je konečně v majetku obce 
Je to téměř neuvěřitelné, ale po deseti letech snah se konečně 
hnuly ledy a obec podepsala s Jihomoravským krajem darovací 
smlouvu na část chodníku do Starého Lískovce. Konkrétně se 
jedná o část mezi začátkem obce a železničním mostem. Zbýva-
jící úsek vlastní a spravuje městská část Starý Lískovec. Nabytí 
chodníku nám umožní dotáhnout již dohodnutý převod pozem-
ků pod chodníkem od Ředitelství silnic a dálnici ČR a zahájit 
projektovou přípravu na jeho opravu a osvětlení. V letošním 
roce tak sice ještě opravu nestihneme, ale budeme usilovat o to, 
aby byl projekt připraven pro rok 2020 a aby rekonstrukce pro-
běhla po celé délce chodníku, tedy až po hranici města Brna.

Měření rychlosti v obci
Dle informací Policie Rajhrad byla během roku 2018 
na území Ostopovic provedena celkem 16x kontrola 
dodržování stanovených limitů rychlosti. Při provede-
ných kontrolách bylo zjištěno 30 přestupků nedodrže-
ní rychlosti. 

Kalendář ostopovických akcí
Pro lepší informovanost o dění v obci a také kvůli ko-
ordinaci jednotlivých kulturních, sportovních a dal-
ších akcí jsme pro vás sestavili kalendář ostopovic-
kých akcí. Kromě Ostopovického zpravodaje, na jehož 
stránkách budeme od tohoto čísla pravidelně uvádět 
kalendář akcí na následující čtvrtletní období, bude 
celoroční kalendář trvale k dispozici i na webových 
stránkách obce, kde se také bude průběžně aktualizo-
vat. Pokud však chcete mít naprostou jistotu, že na nic 
nezapomenete, připomínáme možnost zaregistrovat 
se bezplatně (pokud jste tak dosud neučinili) v aplikaci 
Mobilní rozhlas. Prostřednictvím SMS nebo aplikace 
tak budete dostávat informace o akcích na mobilní te-
lefon. Zaregistrovat se můžete na webové adrese osto-
povice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním a odevzdá-
ním registračního ústřižku na obecním úřadě.

Komunitní zahrada na ulici U Dráhy
Ne každý bydlí v rodinném domě se zahradou, ne kaž-
dý vlastní zahrádku, přesto ho láká možnost vlastního 
pěstování bylinek či zeleniny. Tu nabízejí projekty ko-
munitních zahrad, které jsou u nás v posledních letech 
zakládány, nejčastěji ve větších městech. A jedna ta-
ková zahrada vznikne na jaře i v Ostopovicích. Pokud 
byste měli o záhonek v naší komunitní zahradě zájem, 
naleznete bližší informace v článku uvnitř tohoto čísla 
zpravodaje.

Jan Symon, starosta

Kvetoucí záhon u silnice

Střešní zahrada školy
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V Ostopovicích vznikne nová 
komunitní zahrada

Ne každý bydlí v rodinném domě se zahradou, ne každý 
vlastní zahrádku, přesto ho láká možnost vlastního pěsto-
vání bylinek či zeleniny. Tu nabízejí projekty komunitních 
zahrad, které jsou u nás v posledních letech zakládány ve 
větších městech. Jejich historie ale sahá až do dvacátých 
let 19. století a jejich kolébkou jsou země západní Evropy 
a Velká Británie. Tenkrát měly pomáhat lidem, kteří kvůli 
industrializaci přišli o práci, museli ale živit rodinu. Kon-
cem 19. století se objevují i ve Spojených státech, po první 
světové válce byl například v Německu vznik komunitních 
zahrad dokonce podporován státem. 

Komunitní zahrady dnes zažívají renesanci. Nejde jen 
o pěstování pro vlastní potřebu a radost, ale i o využívání 
ladem ležících opuštěných ploch ve městech a obcích. Ko-
munitní zahrady se stávají součástí společenského života, 
místem setkávání lidí, trávení volného času a tím také po-

silování mezilidských a sousedských vztahů. Čím dál větší 
popularitu si komunitní zahrady získávají i u nás. Najdeme 
je mezi obytnými bloky, na okrajích parků, na balkonech, 
na střechách domů nebo v prolukách přímo v centru měs-
ta. Když je málo místa na záhonky, stačí pytle naplněné 
zeminou. 

Na jaře zahájíme práce na vybudování podobné komunitní 
zahrady i pro obyvatele Ostopovic. Zahrada se bude na-
cházet na ulici U Dráhy, za nově zrekonstruovanou bytov-
kou Na Rybníčku 11-17. Komunitní zahrada bude sloužit 
zejména těm, kteří by chtěli zahradničit, ale zatím nemají 
kde. Na pozemku vybudujeme záhonky, které bude možné 
si pronajmout a hospodařit na nich. Obec poskytne ma-
teriál a pomůže s hrubými pracemi. Ostatní už pak bude 
na nás, abychom si zahradu vytvořili podle svých představ.
Zájemci o pronájem záhonku se mohou hlásit Evě Zíkové, 
která se vybudování komunitní zahrady ujala. Můžete tak 
učinit na emailu eva@evazikova.com.

Eva Zíková, Jan Symon s použitím www.rozhlas.cz

Kvetoucí Ostopovice

Jak jste už možná zaznamenali, Ostopovice budou po loňském 
vítězství v soutěži Zelená stuha ČR reprezentovat Českou re-
publiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe 2019. 
Soutěž, jejíž název se do češtiny volně překládá jako „Evrop-
ská kvetoucí sídla“, byla založena před cca 30 lety, původně 
z iniciativy zahradnických velmocí Velké Británie a Francie.  
V současné době se jí účastní už 12 zemí, konkrétně Bel-
gie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, 
Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Ra-
kousko, Slovinsko a Spojené království.

Účast v soutěži je pro nás poctou, ale i vý-
zvou a závazkem, abychom se představili v 
co nejlepším světle. Konfrontace s meziná-
rodní odbornou porotou je také dobrou in-
spirací k dalšímu zlepšování vzhledu obce a 
kvality života v ní. Nejlepší cestou, jak toho 
dosáhnout, je zapojení co nejvíce z vás, spolků 
i jednotlivců, do společné přípravy, plánování i 
organizace samotné návštěvy. První společné plá-
novací setkání proběhlo v neděli 3. března v restauraci 
U Volejníků a zúčastnily se ho asi čtyři desítky obyvatel obce. 
Na setkání byl představen aktuální stav příprav na účast v sou-

těži. Ty jsou už nyní v plném proudu a urychlí se tak 
řada projektů, které bychom patrně neuskutečnili tak 
rychle. Z následné diskuse pak vyplynuly i další nápa-
dy na zlepšení životního prostředí a vzhledu obce – na-
příklad úpravy zeleně na příjezdu od Starého Lískovce 
a Moravan, instalace závěsných květináčů na lampách 
veřejného osvětlení, umístění ptačích budek, krmítek a 

pítek nebo uspořádání soutěže o nejlepší květino-
vou výzdobu oken a balkonů. 

Další plánovací setkání by se mělo 
uskutečnit na přelomu dubna a 
května a srdečně vás na něj zveme. 
Přesný termín setkání zveřejníme 
v dostatečném předstihu na obvyk-
lých místech. A pokud byste se do 
zlepšování zeleně v obci chtěli zapo-

jit rovnou, neváhejte a kontaktujte 
obecní úřad či někoho ze zastupitelů. 

A které konkrétní záměry chceme v rámci 
přípravy na účast v Entente Florale během jara 

stihnout? Mimo jiné budeme provádět dosadby stá-
vajících záhonů podél ulic B. Němcové, U Kaple, Školní 
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a Osvobození. Nové květinové výsadby připravujeme pro 
park U Kaple a další úpravy zeleně čekají také park na ulici 
Osvobození a záhony mezi sokolovnou a ulicí Uzavřenou. Do 
začátku prázdnin máme také v plánu vylepšit vzhled všech 
sběrných hnízd na tříděný odpad, u kterých se tak zatím ne-
stalo – konkrétně v ulicích Branky, Na Rybníčku, Padělky 
nebo Školní. Podporujeme také vznikající komunitní zahra-
du, která by měla postupně vyrůst na ulici U Dráhy (na ze-
leném prostranství za bytovým domem Na Rybníčku 11-17).  
A nezapomínáme ani na okolí obce – kromě tradičního jar-
ního úklidu bychom během jarních měsíců chtěli ještě vy-
budovat novou pěšinu pod Slepičkou směrem k myslivecké 
chatě U tří bříz a v lese na Přední hoře se ve spolupráci s vče-
lařským spolkem ze Střelic objeví obecní úl, v němž bude 
možné skleněnými průhledy průběžně sledovat práci včel. 

Samotná návštěva mezinárodní odborné poroty proběh-
ne hned na začátku letních prázdnin, ve dnech 29. a 30. 
června. Přesný scénář návštěvy ještě hotový není, už nyní 
je však jasné, že samotná soutěžní prohlídka obce se usku-
teční v neděli 30. června. Věřím, že i díky zapojení spolků 
a veřejnosti představíme porotcům to nejlepší z Ostopo-
vic a hlavně že naše účast v této soutěži povede k dalšímu 
znatelnému zlepšení životního prostředí na území obce a 
zlepšení kvality života v ní.

P.S.: Více informací o soutěži a dalších obcích, které v le-
tošním ročníku soutěží, naleznete na internetových strán-
kách soutěže http://www.entente-florale.eu/2019-partici-
pants/. 

Jan Symon

 Datum Čas Akce Místo Organizátor
DUBEN

děti 2. - 3.4. 8.00 -16.30 Den otevřených dveří Základní škola Základní škola
tvoření 4.4. 17.00 Dobromysl - rukodělné práce Restaurace U Volejníků Radka a Magda
brigáda 6.4. 8.30 Brigáda Sokol Sokolovna Sokol
děti 11. - 12.4. 15.00 - 17.00 Zápis do 1. ročníku ZŠ Základní škola Základní škola
sport 14.4. 10.30 Házená muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH

výlet 24.4. 8.30
Jednodenní zájezd do vinného sklepa 
v Olbramovicích Návrat po 19.00 Klub seniorů

děti 26.4. 14.30 Den Země  Základní škola
sport 28.4. 8.00/10.30 Házená mládež KP/muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH
děti 30.4. 17.00 Pálení čarodějnic Sokolovna Obec

KVĚTEN
sport 5.5. 9.00 - 11.00 Házená mládež KP Sokolovna Sokol, ONH
sport 18.5. 8.30 - 14.00 Házená mladší žáci KP Sokolovna Sokol, ONH
sport 19.5. 8.00/10.30 Házená mládež KP/muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH

výlet 23.5. 8.30
Jednodnenní poznávací zájezd Bouzov, 
Litovel Návrat okolo 18.00 Klub seniorů 

sport 26.5. 10.30 Házená starší žákyně KP Sokolovna Sokol, ONH
přednáška 28.5. 18.00 Na cestě po USA - cestovatelská beseda Obecní knihovna Klub žen
tvoření 30.5. 17.00 Dobromysl - rukodělné práce Restaurace U Volejníků Radka a Magda

ČERVEN
sport 1.6. 9.00/15.30 Házená mládež KP/muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH
děti 2.6. * Pohádkový les - MDD  Obec
sport 2.6. 8.00/10.30 Házená mládež KP/muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH
sport 9.6. 9.00/10.30 Házená mládež KP/muži II. liga Sokolovna Sokol, ONH
hudební 
festival 14. - 15.6. 16.00/10.00 Festival Krákor 2. most spodniproudy.cz
zábava 14.6. 20.00 Předhodová zábava Sokolovna Obec
zábava 22. - 23.6. 14.00/20.00 Mladé hody - průvod/hodová zábava Sokolovna Obec
hudební 
festival 29.6. * Obecní slavnost 2. most Obec
soutěž 30.6. * Entente Florale 2019 - návštěva mez. poroty Celá obec Obec

Kalendář ostopovických akcí

Termíny a časy akcí se mohou měnit. 
 *Doplněné časy a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz 
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Novinka ve vodním zákoně chrání

poctivé majitele studní a vodu v nich

Od 1. 1. 2019 vešla v účinnost novinka v novele vodní-
ho zákona č. 254/2001 Sb. Ta ukládá všem, zejména 
obcím a městům, případně jednotlivcům, kteří mají 
zájem o provedení průzkumného hydrogeologického 
vrtu, povinnost žádat o souhlas vodoprávní úřad.
 
Týká se to tedy pouze těch, kteří potřebují zjistit vydatnost 
potenciálního vodního zdroje, který by např. mohl zásobovat 
obyvatele pitnou vodou, nebo mají pozemek na úplné samotě, 
kde není jisté, že nějaký zdroj vody je.
Pro ty, kteří plánují stavbu nové studny, se vůbec nic nemě-
ní, nehrozí tedy ani navýšení administrativy a další zavalení 
vodoprávních úřadů. O studnu se dále bude žádat standard-
ní cestou, tedy přes udělení povolení k její stavbě a povolení 
k odběru podzemní vody.
Novinka v podobě udělování souhlasu k průzkumným hydro-
logickým vrtům se do novely vodního zákona dostala na zá-
kladě podnětu ombudsmanky. Doposud se stávalo, že někteří 
lidé, kteří si chtěli pořídit zdroj vody, de facto obcházeli zákon 
a nechali si vybudovat průzkumný hydrogeologický vrt, na 
který se nevztahovaly žádné povolovací procesy, a pak tako-
vý vrt zcela nezákonně používali dál „jako studnu“ a odebírali 

z něj bez povolení (které ani nelze k tomuto vrtu vydat) 
vodu. Takový postup je správním deliktem a hrozí za 
něj pokuta až 100 tisíc Kč.
Obešli tím mj. povolovací proces na vodní dílo, kon-
krétně studnu, jehož součástí je územní rozhodnutí, 
k němuž se mohou vyjadřovat třeba sousedé, kteří teo-
reticky mohou stavbou nové studny přijít o vodu ve své 
studni. Studny „načerno“ jsou totiž předmětem mno-
žících se sousedských sporů o vodu. Prokázat jedno-
značnou vinu v následných soudních sporech je téměř 
nemožné a ani náhrada škody vodu do studny nevrá-
tí. Právě pro ochranu lidí, kteří legálně provozují svou 
studnu a kterým z ní díky nelegální aktivitě nepocti-
vých sousedů začala mizet voda, bylo toto zapracováno 
do legislativy.

Ke stavbě studny a odebírání vody z ní nyní po-
třebujete: 
• územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla 
(jeho nezbytnou součástí je hydrogeologický posudek) 
a povolení k nakládání s vodami (povolení k odběru 
vod). Pro získání těchto dokumentů je potřeba podat 
žádost na příslušný vodoprávní úřad a k žádosti doložit 
potřebné dokumenty.

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 
potřebujete: 
• před započetím prací na průzkumném hydrogeolo-
gickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) 
požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti 
o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných 
dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona 
o geologických pracích), kde budou popsány parame-
try tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro 
převedení takového vrtu na studnu se nemění.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí a Jana Cho-
choloušková, Město Benešov

Evidence psů

Od roku 2020 bude mít každý majitel povinnost svého psa očipovat. Pro 
případ, že je v obci nalezen volně pobíhající pes, jsme zakoupili čteč-
ku na psí mikročipy, abychom majitele psa mohli co nejdříve dohledat. 
V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2008 o místním poplatku ze 
psů může každý  majitel vyplnit registrační kartu chovatele psa, ve které 
napíše hlavní poznávací znaky a číslo čipu popř. tetování. Registrační 
karta je k dispozici na obecním úřadě, ve sběrném dvoře nebo ke stažení 
na stránkách obce www.ostopovice.cz. Vyplněný formulář odevzdejte na 
OÚ nebo ve sběrném dvoře, popř. zašlete na sbernydvur@ostopovice.cz.

Kontejnery v chatové oblasti

Kontejnery pro chatovou oblast budou přistaveny od 1. dubna do 31. říj-
na na obvyklých místech. Jde o nádoby na komunální odpad. Objemný 
odpad, židle, kamna, železo ani stavební materiály do těchto nádob ne-
patří. Tyto a další odpady mohou občané přivézt do sběrného dvora.

Údržba obce

Otevírací doba sběrného dvora 
duben – listopad

Pondělí 9:00 – 12:00
Středa 13:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 11:00

    
Ceny ukládky odpadu 
ve sběrném dvoře

Osobní pneumatiky  20,- Kč/ks
Ukládka stavební sutě         25,- Kč/100 kg

Ukládka ostatních odpadů přijímaných ve 
sběrném dvoře je pro poplatníky místního 
poplatku za odpad zdarma. 

Jaroslav Šebánek
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Ve čtvrtek 21. února 2019 se v pod-
večerních hodinách konal v prosto-
rách Mateřského centra seminář 
„Péče o kroj“, původně zamýšlený 
pro maminky našich „Háječků“ 
k získání či rozšíření znalostí o tom, 
jak připravit a udržovat dětský svá-
teční a pracovní kroj. Semináře se 
zúčastnily i další místní i přespol-
ní příznivkyně krojů a folklorních 
tradic, pro které byla připravena 
výstavka různých částí dětských, do-
spěláckých, pracovních i svátečních 
krojů z Ostopovic, ale také kroniky a 
kalendáře souborů Hájek a Háječek 
a další knihy s folklorní tematikou. 
Naše pozvání přijala paní Jana Od-
razilová, která zaníceně vyprávěla a 
prakticky ukazovala techniky praní, 

Seminář „Péče o kroj“
přípravy škrobu, škrobení a žehlení sukní 
svátečního kroje, tzv. bíláku. Na všechna 
tato témata se mezi zúčastněnými rozvi-
nula bohatá výměna osobních zkušeností 
a poznatků. Součástí semináře bylo také 
oblékání ženského svátečního kroje, včet-
ně výkladu k jeho jednotlivým částem. 
Věříme, že uspořádaný seminář byl pro 
zúčastněné přínosem a příjemně stráve-
ným podvečerem. Chtěly bychom touto 
cestou poděkovat panu řediteli MŠ a ZŠ 
Ostopovice Mgr. Juráčkovi za to, že nám 
uspořádání této akce umožnil. Velké díky 
patří také paní Janě Odrazilové za její 
účast a ochotu podělit se o taje a zálud-
nosti přípravy kroje.  

JaRaBa

Ostopovický bílák
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Hledá se spojenec pro život

Velikonoce jsou svátky naděje, očisty, radosti, nového ži-
vota, ale také duchovní pomoci sdílení v radostech i v těž-
kých životních zkouškách. Je dobré, když není člověk v ta-
kových situacích sám. Máte někoho, kdo o vás všechno ví? 
Člověka, kterého znáte už od nepaměti, kterému jste se už 
se vším svěřili, před kterým si můžete vylít srdce, kterému 
můžete naprosto a ve všem důvěřovat? Máte takového člo-
věka? 
S takovým člověkem po boku se jde snáze životem. Je bla-
hodárné nemuset nic skrývat, moci otevřeně hovořit a ob-
čas se i z něčeho vyzpovídat. Možná nenajdeme všechno, 
co dělá z člověka skutečného spojence, u jediné osoby, čas-
to jde o více lidí, kteří se stávají našimi spojenci v různých 
životních okolnostech. Ale předpokládejme, že by spojen-
cem byl jediný člověk. Jaké vlastnosti by měl mít? 
Mezi základní předpoklady patří jistě pochopení. Zname-
ná to, že on nebo ona nás ušetří mravních odsudků, ale 
přitom se drží mravních zásad. Dále je důležitá moudrost 
a životní zkušenost, protože člověk tu a tam potřebuje 
užitečnou radu. Náš spojenec by také měl mít smysl pro 
humor, protože mnohé, co nás tíží, se rozplyne jako dým, 
jakmile si o tom promluvíme s dobře naloženým člověkem. 
Měl by být srdnatý a energický, aby nás dokázal svou pruž-
ností a silou vyburcovat z naší tupé letargie. K tomu by se 
měla přidat diskrétnost – ta nesmí chybět. A pak spoleh-
livost. Musí být tu, když ho potřebujeme, i když se mu to 
zrovna nehodí.
Spojenec je tedy ten, kdo nás nejlépe zná. Mohl by sepsat 
náš životopis – a my bychom z toho měli dobrý pocit, pro-
tože bychom věděli, že náš životní příběh je u něho v těch 
nejlepších rukou. Kdybychom chtěli shrnout všechny jeho 
vlastnosti, nabízelo by se pro to jedno slovo a to zní: věr-

nost. Není to zvláštní, jak málo se dnes dbá právě o tuto 
věrnost a jak dojemný obdiv tato vlastnost pořád sklízí? 
Jak se s respektem žasne nad manželským párem, který 
slaví třicáté, čtyřicáté, nebo x-té výročí svatby, protože si 
muž a žena kdysi přísahali věrnost. Dokonalou vlastností 
je i stálost. Vlastnosti dobrého spojence lze očekávat i od 
Boha. 
Když se dostaneme do pokušení podlehnout modernímu 
kultu doby a nemáme tolik štěstí, abychom potkali takové-
ho spolehlivého průvodce, měli bychom si i připomenout, 
že pro náš život bylo dáno deset vět, které po mnoha tisíci-
letích mají v životě člověka udržet řád a kázeň.
Jedna anekdota vypráví, že v současné době proběhlo 
v jedné nejmenované zemi referendum o tom, jestli Desa-
tero ještě platí a jestli ho nezrušit. A tak přicházely různé 
názory, návrhy, které přikázání by se mělo vyřadit a proč. 
Třeba to třetí, že v neděli ráno je potřeba se vyspat, a tak je 
třeba zrušit bohoslužby. Potom je potřeba taky něco dělat, 
tak že abychom odstranili sváteční klid. A tak ke každému 
přikázání bylo něco, až v podstatě všechna postupně vy-
padla a zůstalo čtvrté: Cti svého otce i svou matku. A nako-
nec někdo říká: „Ale ona by stačila jenom ta druhá půlka: 
aby nám bylo dobře na zemi.“ 
„Jsem i já dobrým spojencem a průvodcem pro život? 
A jaká stopa zůstane po mně, aby bylo dobře na zemi?“ Co 
tady po lidech zpravidla zůstává? Zůstávají tady věci, kte-
ré se po nějaké době rozpadnou. Většina lidí zde zanechá 
děti, další generaci. Ale nestačí jenom tu generaci přivést 
na svět, je potřeba se o tu generaci starat. Co po mně zů-
stane? Buď zůstane láska, nebo zůstane nenávist. Obojí je 
schopné přetrvat i fyzický konec člověka.

Upravila Mgr. Marie Kubová

Volba krále

Starý král, který žil v daleké zemi, se rozhodl, že již 
předá svoji vládu jednomu ze tří synů. Byl moudrý a 
vyzval své syny, aby se vypravili do světa na zkuše-
nou. Až se vrátí, ten nejzkušenější se stane králem. 
Nejmladší princ však měl v noci sen a uslyšel také 
hlas: „Králem  se stane ten, kdo se dokáže postarat 
o opuštěné a o chudáky.“ Probudil se a ptal se rádců, 
co ten sen znamená, že králem se má stát ten, kdo 
bude mít starost o ty nejubožejší z ubohých, ale ni-
kdo z rádců mu nedokázal odpovědět. Vydal se tedy 
s bratry na cestu. Do bílého šátku uložil i tři draho-
kamy, které mu před smrtí odkázala jeho matka, 
královna. Princové se rozjeli na tři strany. Nejmladší 
princ se cestou zastavil u domu, kde žila chudá ro-
dina, která neměla co jíst. „Rád bych vám pomohl,“ 
říká a pokládá na ubohý stůl jeden drahokam. Druhý 
drahokam věnoval mamince, které zemřel manžel,  

a ona zůstala sama s několika dětmi. Třetí drahokam 
dal rodině na léčení těžce nemocného syna. A nako-
nec se sám dostal do otroctví, protože se vyměnil za 
otroka, aby ten získal svobodu. 
V tom otroctví strávil třiatřicet let. Z těžké služby byl 
vykoupen v den, kdy se slavily v Jeruzalémě židov-
ské Velikonoce (Bible, Jan 2,13). Šel městem a ces-
tou potkává Krista, jak nese kříž. V tu chvíli pochopí, 
kdo je skutečným králem. Vládnout lidem může ten, 
kdo dokáže ovládnout sám sebe.
Je to příběh o princi, který se sám nakonec nikdy 
králem nestal. Je to příběh o člověku, který hledal 
zkušenost pro celý život a po celý život. Velikonoční 
slavnost nám chce říct, že náš životní úkol je stálé 
hledání Toho, který nás převyšuje, je nadčasový a 
věčný. A bude k nám přicházet v různých podobách a 
v různých situacích a na nás bude, abychom Ho ně-
jakým způsobem objevili, docenili a abychom Mu za 
vše děkovali.

Mgr. Marie Kubová
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JE ČAS...
„Všechno má určenou chvíli 
a veškeré dění pod nebem svůj čas:
je čas plakat i smát se, čas truchlit i poskakovat;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i pokoje.“ 
(Kaz 3, ...)

Tato slova starozákonní knihy Kazatel (zde jsou citovány jen 
dva verše), která mluví o pomíjivosti, zachycují skutečnost na-
šeho každodenního života. A ten je utvářen převážně z všed-
ních dnů, kde dochází k nečekaným zvratům, protikladům, 
kde se střídá radost s bolestí, velké lásky s nedorozuměním, 
které může vést až k nenávisti a v dobrém případě k poznání, 
že tudy cesta nevede a je třeba dosáhnout pokoje.

Samotný rytmus prožívání roku se zde odráží. Do nové etapy 
života na začátku roku vstupujeme prodchnuti Světlem Vánoc, 
které povzbuzuje k naději nového začátku a naplnění. S pohas-
nutím vánočních světel je důležité nenechat toto Světlo pohltit 
zapomněním a kolotočem života. Ten je naplněn starostmi, 
prací, námahou, která vede k únavě. Bez toho to však nejde. 

Známe to – bez práce nejsou koláče. Bez nasazení, a 
možno říci bez oběti, nevznikají hodnoty. 

Tím Světlem nazývá Bible Ježíše Krista a popisuje 
tendenci temnoty toto Světlo pohltit. On - Boží Syn, 
přichází jako člověk, přijímá naše lidství podrobené 
temnotou smrti, ale svým božstvím dává naplno svítit 
světlem vítězství – vzkříšení. A tady docházejí Vánoce 
svého naplnění. Velikonoce jsou časem, který střídá čas 
oběti a upevňuje jistotu naší naděje. 

Člověk plný energie tuto jistotu možná tolik nevnímá. 
Mám však na mysli ty, kterým roky už vzaly životní 
energii a kteří jsou odkázáni na zdi domova bez mož-
nosti vyjít ven a prožívat naději života skrze tajemství 
svátostí, jak byli mnozí zvyklí. Mnohé by jejich děti 
mohly zavézt do kostela, mnohým zdravotní stav nedo-
volí ani to. Je dobré jim nabídnout možnost návštěvy 
kněze, zvláště nyní v předvelikonoční době. Dejte o nich 
vědět. Ať vědí, že nejsou zapomenuti. Je také „čas hle-
dat a opatrovat“ (Kaz 3,6).

František Koutný
farář

Velikonoční bohoslužby ve farním kostele v Troubsku

18.4. ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 – mše sv. - Památka VEČEŘE PÁNĚ

19.4. VELKÝ PÁTEK 15:00 – Památka UMUČENÍ PÁNĚ

20.4. BÍLÁ SOBOTA 20:00 – VELIKONOČNÍ VIGILIE - bdění

21.4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 7:30 a 9:00 – mše svatá s žehnáním pokrmů

22.4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 7:30 a 9:00 – mše svatá
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Rasovna – 2. část 
Ostopovická rasovna stála vklíněna do břehu pod silnicí, 
nad oválnou dolinou, nedaleko sokolského hřiště. Tehdy 
patrně pod číslem popisným 41, později 42 a po posledním 
zaměření zřejmě č. p. 98. Vzhledem k tomu, že se topo-
grafická služba neobtěžovala přesně lokalizovat a popsat 
obydlí místního rasa, musíme vycházet z mapové orientace 
císařských otisků. Dnes můžeme toto místo ovšem přesněji 
lokalizovat v rozevřeném úhlu ulic Lípová a Osvobození. 
Kdo a kdy zdejší rasovnu postavil, nám už asi historie ne-
prozradí. Můžeme však s určitostí napsat, že stála už v prv-
ní polovině osmnáctého století. V roce 1730 se zde narodil 
rasovský synek Hofbauer Jakub, jehož náplní práce bylo 
pohodnictví. Poprvé se oženil s jistou Eleonorou (1729-
1766), není ovšem známo příjmení ani původ této ženy. 
Po její smrti pojal Jakub za svou zákonitou choť Faulovou 
Marianu (1746-1819). Hofbauer Jakub umírá 23. 7. 1787. 
Zdejší farní kniha nadále uvádí dvě jména, patrně otce a 
syna Wenclů (Wenzel) jako majitelů pohodnice. Není zná-
mo, kdy se otec Wenzel narodil ani odkud na Ostopovicko 
přišel. Tady bohužel archivy už asi pomlčí navždy. Pokud 
bychom však vzali v úvahu fakt, že matrikáři netrpěli pří-
lišnou pečlivostí a krasopisem, potom nám dává smysl 
zkomolenina jména Václav. Václav Gruber starší a Václav 
Gruber mladší. Ti totiž měli v tom čase pohodnickou živ-
nost v Ostopovicích přidělenou. Ostatně po většinu času 
trvání pohodnictví zde pracovaly především rody Gruberů 
(psáno také jako Krobl, Grubr, Kuber, Krubl, Grobel, Suber 
atp.). Jednalo se především o rody pohodnické, výjimkou 
ale nebyly ani rodové větve katovské či biřické. Ten první 
(1759 - 30. 7. 1821) byl prokazatelně pohodným a za ženu si 
vzal Faulovou (Hofbauerovou) Marianu (1746-1819), tedy 
vdovu po Jakubovi. Svatba se konala 18. 5. 1789. Už za rok, 
tedy 25. 5. 1790, se jim narodila dcera Anna a později, tedy 
12. 6. 1792, i syn Václav, v místní matrice opět uváděný 
jako Wenzel. Ten umírá v roce 1855. O úmrtí jeho setry 
Anny není nic známo. Pohodný a domkař Václav III si bere 
15. 9. 1817-18? za manželku Kláru Silnicovou (Sylnitz) nar. 
1795, dceru pohodného Václava Silnici a Terezie Červinko-
vé  z Nových Hvězdlic u Vyškova.  Svatba se konala v Šara-
ticích na Vyškovsku a za svědky byli novomanželům Josef 
Lahoda z Leštiny a František Silnica ze Šlapanic. Společ-
ně měli deset dětí: Jana (15. 6. 1818 - 10. 2. 1854), Josefu 
(28. 2. 1820 - 31. 8. 1849 na epidemii úplavice ve Strážovi-
cích u Hodonína), Jakuba (1822-?), Marianu (1825 - 3. 6. 
1828), Františka (6. 10. 1827 - 12. 12. 1828), Františka (25. 
10. 1829-?), Marianu (15. 12. 1831- 21. 1. 1833), Františka 
(30. 9. 1833 - ?), Josefa (22. 2. 1836- 25. 2. 1836) a Vác-
lava (28. 8. 1838- 12. 8. 1887). Posledně jmenovaný jako 
jediný umírá v Nových Hvězdlicích u Vyškova. Pohodnic-
kou živnost v Ostopovicích prozatím vykonává František 
II, který si bere 28. 7. 1828 za ženu Františku Silnicovou 
(26. 9. 1828 - ?), dceru pohodného Antonína Silnici z Líš-
ně a Hotové Mariany z Nových Hvězdlic. Svatba se konala 
v Nových Hvězdlicích. V mezidobí se už někteří členové 
pohodnického a domkářského rodu Gruberů stěhují na jih 
k Hodonínu. Josefa si bere 24. 7. 1843 za muže pohodného 
a domkaře Jana Velebu. Svatba se konala v Ostopovicích. 
Děti Valentýn (10. 2. 1846 – 6. 4. 1849 na epidemii úpla-
vice) a František (30. 5. 1848 – 7. 3. 1849) oba umírají ve 
Strážovicích u Hodonína. Pohodnický rod Gruberů se v po-

lovině 19. století začíná štěpit na tři silné rodové větve: 
Hodonínskou, Hvězdlickou a Ostopovickou. Hodonínská 
větev pokračuje Janem, Lucií, Antonínem a Františkem, 
tedy potomky Františka Grubera II a Františky Silnicové. 
Posledně jmenovaný syn František (5. 12. 1859 - ?) si bere 
28. 2. 1881 za manželku Marii Velebovou ze Strážovic. 
Rodová linie Velebů je před i po spojení s rodem Grube-
rů velice nejasná a další vazby by už mohly být spekula-
tivní. Rod Gruberů končí svou pohodnickou činnost na 
Hodonínsku spojením těchto rodů, ze kterých vzešly děti 
Františka (1881-1881) a František (20. 8. 1883 - ?) Od této 
doby už potomci slavného rodu Gruberů zastávali spíše 
rolnická povolání nebo pracovali jako dělníci v továrnách. 
Novohvězdlická větev pokračuje potomky rodů Gruberů, 
Silniců a Hotových. 
Ostopovická pohodnice však nadále patří rodině Grube-
rů, a to až do konce své existence. Světlo světa zde spat-
řili: Ferdinand (18. 11. 1856 – 12. 12. 1856), Václav (14. 
12. 1858 - ?) se oženil 3. 9. 1889 s Františkou Silnicovou 
(30. 3. 1867 - ?), následuje Jan (1. 9. 1860 – 24. 11. 1861), 
syn Grubera Jakuba a Kanové Antonie, dcery pohodného 
Jana Kany z Manerova. Těm samým rodičům umírají záhy 
i další děti, a to Gruber Jakub (14. 7. 1862 – 20. 7. 1862), 
Filip (25. 7. 1863 – 31. 7. 1863), ale jeho dvojče, Jakub II 
přežil. Další smutnou etapou života těchto manželů je dal-
ší mrtvé dítě. Byla jím dcera Mariana (1. 11. 1865 – 9. 11. 
1865). Radost přišla do ostopovické rasovny až se synem 
Františkem (9. 2. 1867 - ?). Ten se 26. 5. 1890 žení a bere 
si za ženu Stupkovou Jůlii (20. 2. 1865 - ?) z Bystrce. Další 
potomek tohoto velice plodného páru se jmenuje Jan (15. 
1. 1869 - ?). Dále to byli Josef (14. 1. 1871 - ?), Alois (12. 3. 
1873 – 23. 3. 1873), Alois (7. 3. 1874 - ?), Františka (28. 
5. 1876 - ?), Michael (4. 1. 1879 - ?) a Marie (11. 8. 1882 
- ?). Za nejasných okolností se v matrikách vytrácí Jakub 
Gruber a nelze dohledat, zdali umírá, nebo se s Antonií 
Kanovou rozchází. Jisté ale je, že rodová linie Gruberů po-
kračuje jeho bratrem Václavem (1838 – 1887), který má za 
manželku Kanovou Marianu (1840 - ?), tedy dceru Kany 
Jana z Manerova a jisté Moniky. Jejich potomci se ovšem 
stěhují na Vyškovsko. Jako poslední obýval ostopovickou 
rasovnu neboli „Grubrovku“ poslední z této větve, a to 
Václav Gruber (1892-1970). Žil v zubožené chaloupce, kte-
rou už ani on ani jeho předci nijak znatelně neopravovali. 
Zub času se na domku podepisoval čím dál tím znatelněji 
a starý Gruber v něm žil sám se svou sestrou Josefou, kte-
ré nikdo neřekl jinak než Pepina. Těžko doložit, zdali byl 
někdy ženatý, ale nejspíš ne, protože odpor k rasovskému 
povolání byl v lidech hluboce zakořeněn, a tak možná na 
svůj stav rezignoval. Sám sice už pohodnické řemeslo ne-
vykonával, ale bydlel v domku bez hygienických návyků, 
bez údržby a jakékoli, byť minimální modernizace. Čas po-
znamenal chalupu i jeho samotného. Protože rasovské po-
vinnosti už byl zbaven přibližně v roce 1937, živil se přede-
vším jako sadař, ale pěstoval i zeleninu na prodej a píci pro 
zvířata. V polorozpadlém a vlhnoucím domku, který čítal 
všeho všudy hliněnou podlahu, pokoj a černou kuchyň, 
žil společně s domácími zvířaty. Takové živobytí a soužití 
všeobecně už si dnes jen málokdo umí představit. A tak se 
Václav Gruber v potu tváře lopotil na svém záhumenku, 
až přišla pohroma v podobě ochrnutí. Ve válečných letech 
Grubera zavalil jeho vlastní kůň, který už stářím a slabos-
tí nedokázal ustát život na vlastních nohou. Svého živitele 
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a pána celou svou vahou zavalil a nevratně mu tak poškodil 
páteř. Gruber sice přežil, ale do konce života už neudělal ani 
krok. Nicméně na své postižení nerezignoval a dál se plahočil 
po svém hospodářství, bohužel už jen za pomoci rukou. Ovoce 
česal nějakým „ráhnem“, ale zvládal i spoustu jiné práce, i když 
pouze vsedě. Jeho nevyčerpatelný životní optimismus, elán a 
chuť pracovat narušila až moudrá matka příroda. Stále častější 
a prudší deště postupně zaplavovaly údolíčko v okolí Grubrov-
ky a postupně tak nahlodávaly stabilitu podloží celé stavby. 
Silně provlhlá a podmáčená rasovna neustála poslední bouřku 
počátkem šedesátých let 20. století (1957-8) a místní povodeň 
pohodnici takřka celou zničila. Pan Gruber chtě-nechtě musel 
dům opustit. Obec jej přestěhovala na výminek do vedlejšího 
statku paní Melounové, kterému v okolí nikdo neřekl jinak než 
„Melounka“. Pan Václav Gruber zemřel v roce 1970 ve věku 
úctyhodných 78 let. Úctyhodných poznamenávám proto, že 
při jeho životním stylu, stravovacích a hygienických návycích 
to byl dozajista vysoký věk. Na místě pohodnice už stojí nová 
zástavba a tvoří tak pomyslnou krycí desku na hrobě jedné 
zapomenuté, a přesto historicky velice zajímavé budovy, jejíž 
příběh psala nesmlouvavá historie už počátkem 18. století.

Prameny a literatura:
Ottův slovník naučný díl XX 
MZA Brno
Soa Třeboň
Geneaologie pohodných Vaněk – Klvanová - Sagita-
rius
Lexikon nedotknutelných, Vyhlídka Jan, nakl. Sperat 
2013 
Ostopovický zpravodaj 1/1996/V – Zaniklá zákoutí 
naší vesnice
Petr Gruber sen. z Hodonínské větve rodu Gruberů

Děkuji panu starostovi Ostopovic p. Janu Symonovi a 
panu Václavu Dudovi z Ostopovic coby pamětníkovi 
za originální a cenné informace. Klobouk dolů před 
člověkem, který si ve věku 84 let stále vybavuje histo-
rii svého života a neváhá se o své vzpomínky podělit.
Fotodokumentace: 
Autor, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
v Praze, oldmaps.geolab.cz, Ostopovický zpravodaj 
1/1996/V

Jaroslav Šefčík

Výstava drobného zvířectva

Ve dnech 15. a 16. září 2018 se konala u nás výstava drob-
ného zvířectva a exotů, na níž bylo vystaveno 130 ks drů-
beže hrabavé i vodní v 17 plemenech, 90 králíků ve 14 ple-
menech, 140 holubů ve 23 plemenech a 111 ks exotického 
ptactva, od malých zebřiček až po papoušky královské. 
Navíc se ještě konala výstavka morčat a drobných hlo-
davců. To všechno bylo doplněno ukázkou vajec různých 
exotů a veškeré drůbeže až po vejce pštrosí. Zvířata vy-
stavovalo 43 chovatelů z Brna a 14 okolních obcí. Letošní 
výstava bude také v září a připomeneme si na ní 55. výročí 
od založení naší organizace chovatelů.

Tradiční součástí našich výstav je bohatá tombola pro 
mládež a občerstvení: dobrý burčák a k jídlu douzovaná 
cigára. Výstavu navštívilo přes 500 platících dospělých 
a mnoho mládeže, která měla vstup volný. Naše výstava 
bývá hodnocena jako nejpestřejší a nejnavštěvovanější 
v okolí Brna.

Za podporu této akce je třeba poděkovat panu starostovi 
Janu Symonovi a zastupitelům obce, kteří výstavu pod-
porují.  Tímto bychom chtěli pozvat zájemce o chovatel-
ství, aby rozšířili naše řady, zlepšili svoje chovy a s naší 
organizací spolupracovali. Je možné se přihlásit u příte-
le J. Šebánka, U Kaple č. 4, tel. 605555021, nebo u pana  
V. Dudy, U Kaple č. 10, tel. 720303299. 

V. Duda, J. Trávníček

Oslava svátku žen
 
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 uspořádal Klub seniorů setkání našich 
žen při příležitosti svátku MDŽ. Účast přítomných byla nad 
očekávání velká, což asi svědčí o tom, že svátek žen neztratil 
nic ze své obliby ani po letech, kdy byl tak trochu nežádoucí. 

Hudbu k tanci zajistila tradičně Lenka Machová, občer-
stvení Martin Dejl, dámy dostaly kytičku a jako bonus 
zákusek, nálada byla výborná, jen čas utekl hodně rychle, 
takže když se zúčastnění rozcházeli, mohli se jen těšit na 
příští rok. Určitě se opět sejdeme.

Rudolf Fanta
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Tipy na jaro
Slunce více hřeje, delší je den,  
kam na výlet pojedem?

Duben
do 28.4. Princezny a hrdinové - výstava 
v Letohrádku Mitrovských. Návštěvníky čeká 50 
legendárních kostýmů princezen, princů i padouchů 
z nejznámějších českých filmových pohádek 
z Barrandova. Pro děti je připraveno hravé Ladovské 
peklo s váhou hříšníků, ale také mluvící zrcadlo. 
letohradekbrno.cz

6.4. Historický šerm z období Třicetileté 
války - v sobotu 6. dubna 2019 vystoupí na nádvoří 
Příhrádku na hradě Veveří skupina historického 
šermu Houwaldův regiment. Předvede návštěvníkům 
hradu ukázky z výcviku švédských mušketýrů z období 
Třicetileté války.

6.4.-7.4. Jaro v zahradě - přijďte se podívat na 
probouzející se přírodu, vchod z třídy Gen. Píky. 
arboretum.mendelu.cz

12.4.-21.4. Velikonoční trhy v Brně na 
náměstí Svobody nabídnou několik desítek stánků 
s velikonočním zbožím, řemeslnými výrobky a 
občerstvením. Doprovodný program Velikonočních 
trhů bude probíhat jak na volné ploše náměstí, tak na 
pódiu, kde se představí především folklorní soubory. 
Pro malé i velké bude opět v provozu velikonoční 
rukodělná dílna. velikonocnislavnosti.cz

12.4.-13.4. Veveří-Eichhorn 1945 - v pátek bude 
před radnicí městské části Brno-Bystrc představena 
vojenská technika této doby. V sobotu přímo na hradě 
Veveří návštěvníci uvidí ukázky sovětské a německé 
armády, jejich zbraní, výstroje a výzbroje. Vše vyvrcholí 
bitevní ukázkou připomínající bitevní střet, který se tu 
se zbytky německé okupační armády udál v roce 1945. 
hrad-veveri.cz/cs/akce

13.4., 11.5. a 8.6. Bleší trhy v Alfa pasáži vždy od 15 
do 18 hodin. blesi-trhy-brno.cz

13.4. Den otevřených dveří v areálu lodní 
dopravy a zahájení plavební sezóny na 
Brněnské přehradě - program začíná v 10 hodin. 
dpmb.cz

13.4. Velikonoční kumštování s farmářským 
trhem v Rosicích na zámeckém nádvoří od 8 do 13 
hod. kic.rosice.cz

13.4. Jarní MotorTechna na BVV v Brně. Burza 
historických vozidel, výstava historických automobilů 
a motocyklů, prezentace prací restaurátorských dílen. 
motortechna.cz

13.4.-14.4. Výstava minerálů v Oslavanech 
u Brna. Mezinárodní prodejní výstava minerálů, 
drahých kamenů a šperků. 

13.4.-14.4. Fašanky, fašanky, Velká noc ide 
- zvyky ze Slovácka od počátku postního období 
do Velikonoc, jako je vynášení smrtky, nošení 
létečka, pletení velikonočních pomlázek, malování 
kraslic, šlahačka. Velikonoční jarmark. Program pro 
veřejnost od 9 do 16 hodin. skanzenstraznice.cz

19.4.-22.4. Velikonoce v Zoo Brno - kreativní 
dílničky pro rodiče s dětmi, Velikonoční pondělí 
bude patřit hledání vajíček nebo ukázce stříhání 
ovcí. zoobrno.cz 
20.4. Vranovické jaro - jarmark, předvádění 
řemesel, soutěž Guláš roku, pivní soutěže, ochutnáv-
ka vranovických 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-Pohořelice. vranovice.eu

26.4.-28.4. Mezinárodní expozice minerálů 
v Tišnově - na své si přijdou jak zkušení sběratelé, 
tak fanoušci výrobků z krásných kamenů. Těšit se 
můžete na záplavu minerálů, šperků, kamenů a šutrů 
všech barev, velikostí a tvarů. mineraltisnov.cz

Květen
1.5. Odemykání Templářské cyklostezky 
a otevírání nové cyklostezky Oslavany - 
Ivančice - tradiční zahájení sezóny na oslavanských 
cyklostezkách, společná vyjížďka po Templářské 
cyklostezce, prohlídky zámku a muzea, kulturní 
program na nádvoří. oslavany-mesto.cz

1.5. Kostýmované prohlídky „Partie 
červeného dragouna“ - vila Stiassni. Netradiční 
kostýmované prohlídky volně inspirované známým 
příběhem, ve kterém hlavní roli sehraje důstojník od 
dragounů. Užijte si prohlídku vily Stiassni na vlně 
detektivního příběhu s překvapivým koncem. Příběh 
začíná v 16, 17, 18 a 19 hodin. Rezervace míst nutná. 
vila-stiassni.cz
1.5.-30.6. Proti proudu času  -  výstava na 
hradě Bítov ukáže návštěvníkům, s čím vším jsme 
si hrávali před revolucí. Hračky a stavebnice z 50. 
až 80. let. V části výstavy bude také dětský koutek, 
kde si budou moci děti spolu se svými rodiči některé 
hračky vyzkoušet. hrad-bitov.cz

4.5. Brněnský majáles - tradiční studentský 
festival na výstavišti. Známé i méně známé 
studentské kapely a volba nového krále Majálesu, 
studentský průvod Brnem. brno.majales.cz

16.5.-31.12. Branky Body Brno - výstava na 
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Špilberku zavzpomíná na úspěšné sportovkyně a 
sportovce, ale také na první české a německé spolky 
v době monarchie i na sokolské, orelské a další 
tělovýchovné jednoty v éře republiky. Připomene i 
Zbrojovku a Kometu. spilberk.cz

17.5.-19.5. Slavnosti chřestu a vína v Ivančicích. 
slavnostichrestu.cz

18.5. Brněnská muzejní noc - během noci ožívá 
celé Brno a jeho muzea a galerie až do pozdních 
nočních hodin. Jejich brány se otevřou od šesté hodiny 
večerní až do půlnoci. brnenskamuzejninoc.cz

18.5. Májové putování po Modrých horách 
- cyklovýlet ze seriálu Krajem vína 2019. Třetí 
květnovou sobotu proběhne v Bořeticích a okolních 
Modrých horách jeden z tradičních nejkrásnějších 
výletů po vinařských stezkách. Registrace účastníků je 
otevřena v sobotu 18. května od 9 do 11 hodin. Na kole 
nebo pěšky budete moci putovat zvlněnou vinařskou 
krajinou s dalekými výhledy, zažít atmosféru jara 
mezi vinicemi a ochutnat vína přímo z rukou vinařů 
v tradičních vinných sklípcích. stezky.cz nebo 
modrehory.cz

18.5. Night Run Brno - běžecký závod na 10 km 
a na 5 km, který se uskuteční v areálu Komec a v okolí 
řeky Svratky. Nebudou chybět dětské závody INNOGY 
KIDS CUP ani nezávodní SBERBANK FAMILY RUN, 
noční běh NN NIGHT RUN na 10 km a charitativní 
AVON BĚH na 5 km. night-run.cz
24.5. Noc kostelů - nockostelu.cz

24.5. Slavnosti piva v Oslavanech u Brna. oslavany-
mesto.cz

24.5.-26.5. Animefest - největší český festival 
japonského komiksu (mangy), animovaného filmu 
(anime) a moderní japonské kultury na brněnském 
výstavišti. bvv.cz

25.5.-26.5. Minerály Brno - jedna z největších 
mineralogických akcí v České republice se koná na 
BVV. bvv.cz

30.5.-7.6. Výstava masožravých rostlin v Brně 
v Botanické zahradě PřF MU na Kotlářské ulici. 
zahradkari.cz

Červen
1.6. Lužánecký Guláš Fest - příznivci dobrého 
jídla, pití a zábavy zajisté zavítají do areálu 
tenisových kurtů BLTC a přilehlého parku Lužánky 
na klání o nejlepší guláš! gulasfestbrno.cz

3.6.-9.6. IPS Fulldome Festival Brno 
- přehlídka nejnovějších filmů pro digitální 
planetária, které prezentují producenti z celého 
světa. Fulldome Festival Brno je již nyní největším 
svého druhu v Evropě a jedním z největších na světě. 
hvezdarna.cz

7.6.-9.6. Festival radosti a života pod Pálavou 
v autokempu Merkur Pasohlávky, 3. ročník bude opět 
plný hudby, tance, workshopů, dílniček, řemesel a 
stánků se zdravou výživou. festival-radosti.cz

8.6. Topfest - hudební festival ve Slavkově u Brna. 
topfest.cz

8.6.-9.6. Svátky řemesel a krásy ušlechtilých 
koní v Kunštátě v areálu Panské zahrady. Svá 
řemesla a výrobky předvádí téměř stovka řemeslníků. 
Během akce probíhá bohatý program zaměřený na 
koně a jejich vystoupení. svatkyremesel.cz

15.6. Jevišovické historické slavnosti - 
připomínka legendami opředeného jevišovického 
pána Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert, který 
se právě vrací se svou družinou z vítězné bitvy, 
kterou svedl u Znojma s králem Zikmundem 
Lucemburským. Kromě historického průvodu se 
těšte na divadelní a hudební program, projížďky 
na koních, soutěže pro děti nebo ochutnávky vín. 
jevisovice.cz

15.6. Krumlovské pivní slavnosti na nádvoří 
zámku v Moravském Krumlově. meksmk.cz

27.6.-30.6. Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice - největší folklorní festival v Evropě. 
Každý poslední víkend v červnu se do Strážnice 
sjíždějí tisíce návštěvníků, aby se pobavili a užili 
si příjemné atmosféry města, zámeckého parku a 
skanzenu. festivalstraznice.cz

29.6. Velký pivní festival v Padochově. 
oslavany-mesto.cz

29.6.-30.6. Brno Revival - festival rychlosti 
mezi pavilony - závodní sportovní automobily 
a motocykly, historická vozidla na brněnském 
výstavišti. brnogp.cz

Přeji vám krásné prožití jara.
M. Kozlová
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Z naší školy

TJD aneb Žhavá novinka

Rádi vás opět informujeme o školním dění v rámci ná-
rodního projektu „Tady jsme doma – Regionální 
folklor do škol“. Pro připomenutí – projekt prohlu-
buje kulturní vnímání dětí a jeho hlavním cílem je začle-
nit regionální tradice 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 Národním ústavem lidové kul-
tury ve Strážnici a jeho spoluzakladatelkou je PhDr. 
Alena Schauerová z Brna. Těšilo nás, když na podzim 
opět přijala naše pozvání do školy. Tentokrát přijela 
společně s Mgr. Magdalenou Maňákovou z Národního 
ústavu lidové kultury ve Strážnici a folkloristkou Vlas-
tou Pacalovou z Ostopovic. Den byl protkaný pečením 
svatomartinských rohlíčků, draním husího peří, svato-
martinskými pranostikami a tvorbou hlav bílých koňů 
netradiční technikou. 

SMS Aleny Schauerové: „Dovolte mi, abych Vám co nejsrdeč-
nější poděkovala za perfektně připravený projektový den. 
Moje kantorské srdce plesalo a já jsem si všechna stanoviště 
naplno užívala. Ten potlesk, k němuž jsem vyzvala děti, ne-
byl formální. Díky!“ 
Ocenění od PhDr. Aleny Schauerové, ženy plné letitých zkuše-
ností s folklorem, tradicemi, tancem, festivalem ve Strážnici, 
s výukou nejen vysokoškolských studentů, si velmi vážíme. 
O to víc, když byla naší škole nabídnuta možnost účastnit se 
vystoupení v pořadu Folklorní festival Dětská Strážnice 2019. 
Obec i školu samotnou budou reprezentovat děti z 2. ročníku 
společně s paní učitelkou Mgr. Renatou Czelisovou, panem 
ředitelem Mgr. Petrem Juráčkem, hudebním doprovodem – 
Hájkem z Vostopovic i pozvaným gajdošem. Pořad k 10. vý-
roční vzniku projektu TJD, kde budou naše děti vystupovat 
společně s dětmi z jiných škol, bude probíhat v pátek 28. červ-
na 2019 v době od 17 do 18.30 hodin v amfiteátru strážnického 
skanzenu. Jste srdečně zváni! Přijeďte nás podpořit. Autobus 
z Ostopovic zajištěn. Těšíme se na Vás! 

Mgr. Renata Czelisová

Školní dusíková zmrzlina

Moji rodiče přijeli do školy s termoskami 
plnými tekutého dusíku, vybalili ho a pta-
li se, kdo chce co zmrazit na kost. Někte-
ří chtěli zmrazit ruku, ale nakonec jsme 
zmrazili papír a další. Papír byl tak zmrzlý, 
že jsme ho zlomili. Dusík měl teplotu cca 
−196 °C.
Při výrobě zmrzliny jsme smíchali ovoce a 
jogurt. Rozmixovali jsme a zmrazili dusí-
kem. Nakonec jsme zmrzlinu dali do kor-
noutků a rozdělili jsme se s celou školou. 
Zmrzlinu jsme vyráběli i díky sněhu a soli. 
Když se přidá do sněhu hodně soli, sníh se 
zmrazí až na −17 °C. Pak se čeká a po obědě 
můžeme podávat.

Diana Lankočí a Andrej Tichý

Zápis do naší školy
MŠ

- vyzvednutí přihlášek, prohlídka školy - čtvrtek 2. května 2019, 10.00–11.30, 14.30–16.30
- odevzdání vyplněných dokumentů - pracovní dny od pátku 3. do úterý 14. května, 6.30–16.30

ZŠ
- den otevřených dveří - úterý 2. a středa 3. dubna 2019, 8.00–16.30, 

   nahlédnutí do výuky, prohlídka areálu, setkání s pedagogy
- zápis do 1. ročníku ZŠ  - čtvrtek 11. dubna 2019, 15.00–17.00, pátek 12. dubna 2019, 15.00–18.00

Podrobnější informace na webu školy. 
V případě, že vám nevyhovují uvedené termíny, můžete si domluvit náhradní

s vedoucí učitelkou MŠ Ivanou Bláhovou, tel.: 703 377 796, 
s ředitelem školy Mgr. Petrem Juráčkem, tel.: 731 485 909.

Škola v přírodě 

Ve dnech 18. – 22. 2. 2019 
se žáci prvního až třetího 
ročníku naší školy vy-
dali na školu v přírodě 
do Podmitrova. Jelikož 
se Ostopovice nachází 
v prašném prostředí, byla 
škole udělena dotace od 
Státního fondu životního 
prostředí ČR a program 
zajišťovala Lipka – škol-
ské zařízení pro environ-
mentální vzdělávání. Pro 
naše žáky byly přichysta-
né dva programy. První a 
druhý ročník absolvovaly 
Putování přírodou s Fer-
dou Mravencem a jeho 
kamarády. Děti se s Fer-
dou a jeho pomocníky 
vydaly za tajemstvím 
lesa a jeho obyvatel, se-
známily se se stromy a 
lesním ekosystémem. 
Vydaly se na návštěvu 
mraveniště a poznávaly 
všechny tamější profese i 
vývoj mravenečků od va-
jíčka po dospělce.

Pro žáky třetího ročníku 
byl připraven program 
Plavba kapitána Zdravso-
na, jehož hlavními téma-
ty byly zdravý a zábavný 
pohyb v přírodě a zdravé 
a chutné stravování. Žáci 
se stali odvážnými ná-
mořníky, kteří na lodi ka-
pitána Zdravsona vypluli 
na plavbu za poznáním, 
aby zajistili lidem ve své 
zemi zdraví. Navštěvovali 
různé ostrovy a za splně-
ní úkolu získali tajemnou 
šifru. Pobyt vyvrcholil 
velkou hostinou ve zdra-
vém stylu, kterou si žáci 
sami připravili.

Školu v přírodě si děti 
náležitě užily. Získaly 
mnoho nových informa-
cí, zahrály si zajímavé hry 
v přírodě a ani si nevšim-
ly, že se vlastně učí.  

Gabriela Waldhansová

Plavba kapitána Zdravsona
– zápisy dětí:

Pondělí 18. 2. 
Přijeli jsme do areálu Podmitrov. Šli jsme s ve-
doucím Martinem do místnosti Bažina. Před-
stavovali jsme se, rozdělili jsme se do skupin a 
pak jsme hledali kapitána Zdravsona. 
Dnes jsme přijeli a vybalili jsme si. Dělali jsme 
voňavé amulety z bylin. Dnes jsem byla od-
vážná, protože jsem měla v rukou pakobylku. 
Odemykali jsme klíčem truhlu s překvapením. 

Úterý 19. 2.
Dnes jsme dopluli na ostrov, kde byl alchymi-
sta a mapě říkal kapesník. Ochutnávali jsme 
různé nápoje a odhadovali, kolik je v nich cuk-
ru. Bavili jsme se o tom, co kazí zuby a co ne. 
Dneska jsme venku hráli hru, měli jsme desku 
s postavou, o kterou jsme se starali. Hráli jsme 
si na zrychlený týden, den trval pět minut – do 
školy jsme šli na minutu a půl, pak jsme mohli 
jít buď do šnekbaru, do kroužku, domů nebo 
sportovat. Večer jsme smažili palačinky.

Středa 20. 2.
Na výletě jsme si vyzkoušeli opilecké rukavi-
ce, ve kterých jsme museli navlékat korálky. 
Taky jsme chodili naproti sobě v řadě, kdy 
všichni měli svázané nohy. Bojovali jsme proti 
pirátům a brali jsme jim rum a cigarety.
Po výletě jsme šli do Bažiny, kde jsme si poví-
dali o kouření. Hráli jsme si na odmítání ciga-
ret. Večer jsme měli noční stezku, která vedla 
na zříceninu. Tady nám promítali obrázky sov 
a pouštěli k tomu zvuky, které dělají.  

Čtvrtek 21. 2. 
Dnes naše loď ztroskotala, museli jsme sbírat 
potraviny, které nám zbyly, ale byly zkaže-
né. Nakonec jsme si museli vyprosit jídlo od 
domorodce, protože nám nic nezbylo. Dělali 
jsme si sami večeři. Uvařili jsme si polívku, 
pomazánku, smoothie. My jsme udělali páli-
vou pomazánku. Hořela mně pusa.
Bavilo mě vařit polévku, smoothie a poma-
zánku a užila jsem si námořnickou hostinu. 
Těším se, že zítra jedeme domů! 

Pátek 22. 2. 
Byli jsme naposledy v Bažině. Luštili jsme šif-
ry a tvořili jsme plakát, kde bylo zdravé jídlo a 
nezdravé jídlo.
Porovnávali jsme potraviny v naší truhle 
s tím, co bysme tam měli správně mít. Zpívali 
jsme naši píseň. Luštili jsme šifry a jedna zní 
takhle: Žaludek nemá zuby, prospívá mu dob-
ře rozkousané jídlo.
A další: Alkohol je jako písek ve stroji, snižu-
je tvůj výkon. Rozloučili jsme se s kapitánem 
Zdravsonem a pak hurá domů!
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Zima v MŠ

Zimní období v mateřské škole zahájila každo-
roční akce Jarmark, pořádaná společně se zá-
kladní školou. Opět se prodalo velké množství 
výrobků, za což děkujeme především rodičům. 
Dalšími zážitky v měsíci prosinci byl výlet na 
zámek v Rosicích, kde jsme si prohlédli výsta-
vu různých hraček, děti si v dílnách vytvořily 
a domů odnesly vlastní dřevěný výrobek. Na-
konec jsme zhlédli divadelní představení o na-
rození Ježíška. V mateřské škole nás navštívil 
Mikuláš a anděl s nadílkou či soubor Háječek a 
v neposlední řadě nechybělo vánoční vystoupení 
pro rodiče. Třída Myšek předvedla Koledování 
s andělem, třída Ježků zahrála pohádku O per-
níkové chaloupce a třída Žabek vystoupila s po-
hádkou O Sněhurce. Každé z těchto představení 
mělo své kouzlo, většina dětí si je velmi užila a 
poté se ptala, co budeme hrát příště.

Po Novém roce jsme se vydali do města Brna na 
koncert komorního souboru Musica Animae Od 
adventu po Tři krále, který se konal v kulturním 
sále kláštera Milosrdných bratří. Vystoupení nás 
naprosto nadchlo.

V lednu nás nadále provázel projekt Zlatý klíček, 
kde paní učitelky sehrály divadlo o zvířátkách, 
která se snaží najít své nemocné kamarádce 
myšce lék.

V měsíci únoru si děti již tradičně užily dová-
dění v kostýmech na velkém karnevalovém dni, 
který byl letos věnován tématu „Večerníček“. 
Hlavní postavou se stala naše paní asistentka 
pedagoga, která jako Večerníček ve svém au-
tíčku průběžně projížděla prostorami mateřské 
školy, aby umocnila atmosféru tohoto karneva-
lu. Paní učitelky jednotlivých tříd představova-
ly dvojice známých večerníčků, byli jimi Pat a 
Mat, Kosí bratři a Pejsek s Kočičkou. Děti měly 
možnost plnit drobné úkoly či se procvičit při 

pohybových aktivitách. Jezdily s kolečkem a překonávaly překážky, 
trénovaly kotrmelce či honily myšku, rozvíjely kreativitu a zručnost 
při výtvarných činnostech, například skládaly ptáčky, čepičky, lepily 
z ruliček a novinových ústřižků třípatrový dort a společně jsme pekli 
i ten opravdový.

Nyní se naše mateřská škola po návštěvě hvězdárny a planetária v Brně 
věnuje oblíbenému tématu Vesmír, který jsme v rámci projektu Zlatý 
klíček přiblížili i prostřednictvím hrané pohádky Krtek a hvězdy.

paní učitelky MŠ

Rozhovory s dětmi:
Co si pamatuješ z našeho karnevalu, co se ti líbilo?
„Mně se líbilo, jak jsme dělali ty kotouly, jak jsme skákali do kruhů 
a chodili po laně.“ (Marianka, Zdravotní sestřička)
„Můj obleček a Lucinčin dlouhý plášť.“ (Sofie, Elsa)
„To skákání přes kruhy.“ (Elisabetka, Jednorožec)
„Mně se nejvíc líbilo, jak jsme skládali ptáčky.“ (Christiánek, Pirát)
„Jak jsme lepili dort.“ (David, Loupežník)
„Mně se nejvíc líbily ty balónky a ty hry.“ (Honzík M., Ninja Kai)
„Mně se líbilo, jak jsme běhali do tříd, líbilo se mi všechno.“ (Terez-
ka, Beruška)
„Mně se líbilo, jak jsme jedli ty dortíky a vlastně se mi líbilo úplně 
všechno. Akorát mi tady chyběl Famfrpál.“ (Martin, Harry Potter) 
„Jak jsme aportovali a jak jsme pekli dort.“ (Daneček, Štaflík)

Vaše děti 

Z naší školy
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Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 
80 % informací z našeho okolí. Proto je dobré o oči pe-
čovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k oč-
nímu 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 mož-
nost pravidelně navštěvovat očního lékaře. Součástí služeb med-
busu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité 
je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojiš-
ťoven. Pak už stačí jen zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbu-
su v den vyšetření objednané seniory vyzvedne v blízkosti jejich 
bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů zcela zdarma. 
Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z ve-
řejného zdravotního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšet-
ření nejmodernějšími diagnostickými přístroji a konzultaci s lé-
kařem.

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

PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY ZDARMA
Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která 
poskytuje špičkovou oční péči tisícům pacientů ročně, 
se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a 
včasnou léčbu šedého a zeleného zákalu a na diagnos-
tiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje se 
totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou nelé-
čena, 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 one-
mocněních 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 očního, neváhejte se obrátit na Nadační fond Jose-
fa Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání:
Tel.: 517 076 800
E-mail: brno@medbus.cz, www.medbus.cz

Inzerce:

Tříkrálová sbírka 2019

V letošní Tříkrálové sbírce se nám navzdory nepříliš vlídné-
mu počasí, které naštěstí naše malé koledníky neodradilo, 
podařilo vykoledovat krásných 62 009 Kč. Chtěla bych tou-

to cestou poděkovat všem, kteří se na této sbírce podíleli - 
koledníkům s vedoucími, otci Františkovi, paní Švihálko-
vé, paní Jelínkové, panu řediteli Petru Juráčkovi a vám, 
kteří jste otevřeli své dveře. 

Markéta Kozlová
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LVÍ KOUZLO, Pří-
běh Emila Holuba
Martina Drijverová
Ve druhé polovině 19. sto-
letí podnikl Emil Holub dvě 
několikaleté výpravy po af-
rickém kontinentu. Zažil zde 
nebývalá dobrodružství, po-
týkal se s mnoha problémy, 
ale láska k těmto končinám 
a často naprosto neprobáda-
ným územím ho vždy hnala 
dál. Jeho cestovatelská vá-
šeň ho však nakonec stála 
zdraví. 
(Knihu lze zapůjčit v obecní 
knihovně)

Sylva Filová

Tipy ke čtení pro mládež

WWW.BEZ-BOT.CZ
Ivona Březinová
Patnáctiletý Ben se probouzí na lůžku ne-
mocničního pokoje. Netuší, co se stalo. 
Záblesky paměti ho přivádí na sedadlo 
horské lanovky, kde se hádá s nejlepším 
kamarádem. Z vážné nehody na lyžích vy-
vázl sice živý, ale bez nohou. 
Ben v knize vypráví o svém pobytu v ne-
mocnici. Prožíváme s ním prvotní šok, 
smiřování se s handicapem, boj o návrat 
do běžného života, překonávání sebe 
sama… Naději někdy střídá zoufalství a 
sebelítost, nálady připomínají jízdu na 
horské dráze. Ben se ale stává hrdinou 
svého vlastního života. Vytrvale jde za 
svým cílem, za vidinou chodícího sobě-
stačného člověka, ba co víc, vrcholového 
sportovce. S tíživou a vážnou situací se 
Ben vyrovnává i s pomocí humoru namí-
řeného často proti vlastnímu handicapu. 
Jeho snaha opět se „postavit na vlastní 
nohy“ může být motivací pro mnoho čte-
nářů, ať už se potýkají s jakoukoliv životní 
zkouškou.  

CÍLOVNÍCI
Eva Papoušková
Příběh se odehrává mezi lety 1945 a 1948. 
S desetiletým Závišem si rodiče už nevědí 
rady. Protože je ale chytrý, zkusí ho poslat 
do internátní školy pro nadané a výjimečné 
chlapce v Poděbradech. V Koleji stráví Zá-
viš dva školní roky. Se svými spolužáky se 
pouští do různých lumpáren, z nichž si ně-
kdy odnáší i zasloužené tresty. Závišovi se 
škola brzy stane druhým domovem, který 
ho ovlivní po zbytek života. 
Nic ale netrvá věčně. Po politickém převratu 
už škola nemůže fungovat jako dřív. Záviš 
souvislosti moc nechápe, a tak si je přebírá 
po svém. Na konci školního roku odjíždí on 
i další jeho spolužáci ze školy nadobro. Teď 
už se výjimečné děti do společnosti nehodí…
Hrdinové z knihy jsou reálnými lidmi, kteří 
během svého života dokázali velké věci. 
(Knihu lze zapůjčit v obecní knihovně)

Masopust 2019
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