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 Zahradní slavnost pro předškoláky MŠ a ZŠ Ostopovice.   Předávání vysvědčení 2021 v Šelši. Foto: archiv ZŠ Ostopovice
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Radnice informuje
Z obce

Konečně se vracíme k běžnému životu
Zlepšování epidemické situace nám umožnilo postup-
ný návrat k životu, na jaký jsme byli zvyklí v době 
předcovidové. K relativně běžnému fungování se vrá-
til obecní úřad, školka, škola i další služby v obci. Po-
stupné uvolňování protiepidemických opatření umož-
nilo na začátku června, k velké radosti více než sto 
dvaceti místních i přespolních dětí, konání tradičního 
Pohádkového lesa. A v mírně omezeném rozsahu pro-
běhnou po roční pauze i Mladé hody. Covid asi bude 
ještě nějakou dobu znepříjemňovat naše každodenní 
životy a klást vyšší nároky na zodpovědné chování náš 
všech, ale i díky postupující vakcinaci snad už to nej-
horší máme za sebou. 

Problémy se zakalením vody
V posledních několika týdnech se opakovaně objevují 
problémy se zakalením vody v obecním vodovodu. Tyto 
problémy se vyskytovaly na celém území obce a zatím 
je bohužel zcela nevyřešilo ani opakované a rozsáhlé 
odkalování vodovodu. Provozovatel vodovodu a kana-
lizace, společnost VAS, a. s., na řešení problému nadále 
intenzivně pracuje, přesto se žlutohnědý odstín vody 
stále na různých místech v obci vyskytuje. Děje se tak 
hlavně ve dnech, kdy je odběr vody ze sítě největší. Po-
drobnostem se věnuje článek od provozovatele vodovo-
du uvnitř tohoto zpravodaje. Ani ten však zatím nedává 
úplnou odpověď na otázku, proč přesně je kvalita vody 
aktuálně tak rozkolísaná a hlavně jak zakalení vody de-
finitivně odstranit. Řešení problému může pomoci i co 
největší množství informací o místech a čase výskytu 
zákalu ve vodovodní síti. Proto prosíme o hlášení ja-
kéhokoliv snížení kvality pitné vody na telefonní číslo 
stálé pohotovostní služby 602 596 482. Pomůžete tím 
urychlit řešení tohoto problému.  

Stavební činnost v obci
V posledním čísle zpravodaje jsme avizovali zahájení 
stavebních prací na ulicích Branky a Na Rybníčku na 
přelomu dubna a května. Zahájení stavby se bohužel 
kvůli administrativním průtahům při přípravě stavby 
opozdilo a podle posledních informací od zhotovitele 
stavby by měly být práce zahájeny začátkem července. 
O přesných termínech budou obyvatelé dotčené lokality 
informováni v předstihu. 
 Do finální fáze se také dostává rekonstrukce želez-
niční trati a výstavba nové železniční zastávky. Zde 
nyní probíhají dokončovací práce na přístupových ko-
munikacích a první vlaky by zde měly zastavit už na 
konci letošního roku. Do té doby by také měla společ-
nost Skanska opravit všechny komunikace v obci, které 
byly během stavby poškozeny.

Rekonstrukce ulice Lípová
Na stránkách obce byl v sekci „Připravované projekty“ 
zveřejněn projekt rekonstrukce chodníků, místních komu-
nikací, parkovacích stání a zeleně na ulici Lípová. Oby-
vatelé ulice Lípová, ale i další občané a občanky, mohou 
své dotazy nebo připomínky k tomuto projektu zasílat do 
konce července na obecní úřad. Termín realizace projek-
tu zatím není známý – záleží na možnostech financování 
a také na tom, kdy se nám podaří získat stavební povolení.

Kdo si hraje, nezlobí
Již brzy bude zpřístupněno workoutové hřiště (neboli 
venkovní posilovna) v ulici U Dráhy. Veřejnosti zatím 
budou k dispozici pouze cvičební prvky, po zapěstování 
trávníku pak i zbytek odpočinkové plochy s altánem. 
 Úspěšná byla také naše žádost o poskytnutí dotace na 
první část rekonstrukce dětského hřiště Na Rybníčku. Za-
hájení prací předpokládáme už letos na podzim a v této 
fázi dojde k rekonstrukci sportovního hřiště a vybudová-
ní nových herních prvků pro nejmenší děti. Na zbývající 
část hřiště chceme získat finance v některé z dalších při-
pravovaných dotačních výzev.

Novinky ve zvaní seniorek 
a seniorů na setkání jubilantů
Na základě obdržené stížnosti na způsob zvaní na setkání 
jubilantů jsme byli nuceni upravit pravidla pro oslovování 
našich seniorek a seniorů, kteří v daném roce slaví nějaké 
kulatiny – 70, 75, 80 atd. Nově budeme právě s ohledem na 
ochranu osobních údajů na tato setkání moci pozvat pou-
ze jubilanty, kteří nám dají vědět, že by o takové pozvání 
měli zájem. Stačí zavolat nebo poslat email na obecní úřad, 
popřípadě nás o svém zájmu zúčastnit se můžete informo-
vat i při osobní návštěvě úřadu. V případě členek a členů 
Klubu seniorů Ostopovice pak zajistí předání informací 
předseda klubu Jaromír Coufal. Letošní setkání jubilantů 
se připravuje na konci září, prosíme proto o sdělení vašeho 
zájmu do konce srpna. Děkujeme. Věříme, že tato komp-
likace vás od účasti na oblíbených setkáních neodradí a že 
v jejich organizaci budeme moci pokračovat i nadále.
Přejeme vám všem krásné léto bez Covidu!

Jan Symon
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V případě projektu Nový domov – návratná 
finanční výpomoc přijalo zastupitelstvo 
následující usnesení:

I. Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí žá-
dost Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko o finanční 
podporu formou návratné finanční výpomoci pro projekt 
s názvem Nový domov, realizovaný spolkem Tady to 
mám rád, z. s., se sídlem Mokrá 313, Mokrá-Horákov, 
IČO 27032582. V rámci projektu bude na území obce 
Mokrá-Horákov vybudována a následně provozována re-
gistrovaná celoroční pobytová sociální služba komunitní-
ho charakteru pro osoby s poruchou autistického spektra.

II. Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí s finanční  
podporou projektu s názvem Nový domov formou po-
skytnutí návratné finanční výpomoci podle § 10a záko-
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů, spolku Tady to mám rád, z. s., se sídlem 
Mokrá 313, Mokrá-Horákov, IČO 27032582, prostřed-
nictvím Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 

III. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje poskytnutí 
návratné finanční výpomoci ve výši 102 894,- Kč Dob-
rovolnému svazku obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 
9/2, 656 70 Brno, IČO 04379322, za účelem poskytnutí 
finanční podpory projektu s názvem Nový domov.

IV. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje smlou-
vu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 
102 894,- Kč mezi Obcí Ostopovice jako poskytovatelem 
a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko, se sídlem Opuš-
těná 9/2, 656 70 Brno, IČO 04379322, jako příjemcem.

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení 
týkající se exekuční dražby pozemků 
v katastru obce:

I. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje koupi po-
zemků p. č. 965/10, 965/11, 966/46, 966/57, 1375/12, 
1375/22 a 1375/27 v katastrálním území Ostopovice 
v elektronické dražbě, která se koná dne 21. dubna 2021.

II. Zastupitelstvo obce Ostopovice pověřuje starostu 
obce Ostopovice k účasti v elektronické dražbě po-
zemků p. č. 965/10, 965/11, 966/46, 966/57, 1375/12, 
1375/22 a 1375/27 v katastrálním území Ostopovice 
a pověřuje radu obce ke stanovení nejvyššího podání. 

III. Bude-li obci Ostopovice udělen příklep, zastupitel-
stvo obce Ostopovice pověřuje starostu k podpisu všech 
dokumentů potřebných k tomu, aby mohlo být vlastnic-
ké právo obce zapsáno do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo schvaluje

• za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupi-
 telstva Janu Trčkovou a Davida Šmídka.

• program zasedání zastupitelstva.

• celoroční hospodaření obce a Návrh závěrečného účtu 
obce za rok 2020  včetně Zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce bez výhrad.

• Účetní závěrku za rok 2020 a hospodářský výsledek.

• kupní smlouvu na ideální podíl 8009/32224 pozemku 
parc. č. 816/77 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako kupující a paní Evou Polcarovou Hochwal-
dovou, trvale bytem Jugoslávská 646/90, 61300 Brno 
-  Černá Pole, jako prodávající a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

• kupní smlouvu na ideální podíl 8009/32224 pozemku 
parc. č. 816/77 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopo-
vice jako kupující a paní Libuší Šoustalovou, trvale 
bytem  Školní 265/2, 66449 Ostopovice, jako prodá-
vající a pověřuje starostu jejím podpisem.

• kupní smlouvu na ideální podíl 2196/16112 pozemku 
parc. č. 816/77 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Osto-
povice jako kupující a panem Zdeňkem Soukalem, 
trvale bytem Zámecká 78/10, 66441 Troubsko, jako 
prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem.

• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. 

Zastupitelstvo bere na vědomí 

• usnesení z jednání rady obce ze dne 
 14. 12. 2020, 30. 12. 2020, 13. 1. 2021, 
 21. 1. 2021, 18. 2. 2021, 4. 3. 2021 
 a 25. 3. 2021.

• Rozpočtové opatření č. 6/2020.

• Rozpočtová opatření č. 1/2021 a 2/2021.

Výpis usnesení z 1. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 15. 4. 2021

Z obce
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Údržba obce

Čas Akce Místo Organizátor
děti 25. 7. odpoledne Rodinný piknik Park Osvobození MC
děti 1.–30. 7. Prázdninový provoz MŠ Mateřská škola Mateřská škola
sport 7. 8. VII. ročník dračích lodí Pisárky Loděnice Pisárky Klub seniorů
děti 6.–7. 8. Brigáda, zábava a noc ve stanu Areál ZŠ Základní škola
zábava 28. 8. Loučení s prázdninami U sokolovny Obec
děti 1. 9. Začátek školního roku Základní škola Základní škola
výlet 7.–10. 9. Poznávací zájezd do Bílých Karpat Klub seniorů
děti 11. 9. odpoledne Drakiáda u Šelše U Šelše MC
výstava 18.–19. 9. Výstava chovatelů Ulice U Dráhy ČSCH
zábava 23. 9. v 17:00 Setkání jubilantů Restaurace U Volejníků Obec
děti 23. 9. v 16:00 Vítání občánků Areál MŠ a ZŠ Obec + MC + ZŠ 

Termíny a časy akcí se mohou měnit. Doplněné časy a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz.

Kalendář ostopovických akcí červenec – září 2021

Jarní brigáda – Ukliďme Česko
I v letošním roce jsme se na konci března připojili k akci 
Ukliďme Česko. Kvůli protiepidemickým opatřením 
jsme nemohli uspořádat skupinovou jarní brigádu, proto 
jsme vyhlásili období úklidu a každý se mohl zapojit od 
poloviny března do dubnových Velikonoc individuálně. 
S pracovníky obce se domluvily lokality, kde se uklí-
zelo, a ti pak odvezli napytlovaný vysbíraný odpad do 
sběrného dvora. Děkujeme všem, kteří nám s úklidem 
okolí Ostopovic pomohli!

Úpravy a údržba veřejné zeleně
Jarní měsíce jsme využili k úpravám zeleně v parcích 
Na Rybníčku a Osvobození. Park na ulici Osvobození 
bude na podzim a příští rok na jaře doplněn o nové 
výsadby keřů. Připravují se možné úpravy zeleně 
podél cesty od knihovny k I. mostu a úpravy zeleně 
v okolí knihovny. V okolí I. mostu obnovujeme starý 
ovocný sad. Byly do něj dosázeny švestky, odrůda 
Stanley, a proběhla úprava stezek. V průběhu druhé 
poloviny roku chceme připravit i úpravy okolí cesty 
k I. mostu.

Popelnice na kuchyňské oleje
Ve sběrných místech v obci byly rozmístěny popelnice na 
fritovací oleje. Popelnice budou od léta pravidelně vyvá-
ženy svozovou firmou a je možné do nich vhazovat ku-
chyňské oleje použité na smažení nebo fritování. Olej musí 
být v uzavřené láhvi, do popelnic se nevylévá. Jde o další 
rozšíření sběru ve sběrných hnízdech.

Jaroslav Šebánek
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Výsadba nové zeleně. Foto: Petr Dubjak
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Co Vás přivedlo do oboru stavebnictví? Představíte 
se nám? 
Mé jméno je Tomáš Sedílek, je mi 34 let a bydlím 
v Hradci Králové. Po absolvování VUT v Brně pracuji 
v oboru, který jsem vystudoval. 
 Rád vidím výsledek práce, na které se podílím. My-
slím, že každý, kdo při své práci vytváří nějaký hma-
tatelný produkt, ví, o čem mluvím. Projít se na konci 
projektu po stavbě s pocitem, že naše dílo bude desítky 
let sloužit svému účelu, je naplňující.

Jaká je Vaše úloha při modernizaci železnice?
Mám na starosti koordinaci stavby a jsem zástupcem 
ředitele stavby.

Kolik pracovníků a jaké profese máte v přípravném 
a řídícím týmu?
Ve vedení stavby máme třináct lidí. Profesně jde o eko-
nomy, specialisty na železniční spodek a svršek, elektro 
slaboproud a silnoproud, umělé objekty (mosty a pro-
pustky), pozemní objekty, trakční vedení. Všemu velí 
ředitel stavby Ondra Zedník.

Pro jaké druhy provozu je trať určena?
Trať je určena jak pro osobní, tak pro nákladní do-
pravu.

Jaké jednotlivé etapy, fáze a rozsah stavba má? 
Výlukově se dá stavba rozdělit zjednodušeně do tří etap. 
V první etapě trvající od 23. 7. do 4. 12. 2020 jsme bu-
dovali první traťovou kolej v úseku Střelice–Heršpice.
Ve druhé, právě probíhající etapě budujeme ve stejném 
úseku druhou traťovou kolej.

 Třetí etapa se týká celé stanice Střelice. Tato eta-
pa probíhá od 23. 7. 2020 a bude výlukově ukončena 
29. 10. 2021. Nejnáročnější část této etapy nás ale čeká 
v termínu od 2. 7. do 20. 9., to bude ve stanici zastaven 
provoz vlaků a bude zhotoven největší objem prací.

Kdo stavbu projektoval, kdo je investorem a kdo 
stavbu realizuje?
Projekt má na starosti Sudop Brno, spol. s r. o., hlav-
ním inženýrem projektu je Ing. Jiří Pelc. Investorem 
je Správa železnic, s. o., správcem stavby je Ing. Jan 
Andratschke. Realizační část zajišťuje sdružení firem 
Elektrizace železnic Praha, a. s., a Skanska, a. s.

Kdo je odpovědný za jednotlivé úseky stavby? 
Z realizační části by se to dalo rozdělit takto:
ředitel stavby – Ondřej Zedník, zástupce ředitele, ko-
ordinace – Tomáš Sedílek, železniční spodek, svršek 
– Tomáš Barfus, Petr Kučera, zabezpečovací zařízení 
– Milan Nejez, silnoproudé technologie – Miloš Král, 
trakční vedení – Josef Pospíšil, Petr Kordula, pozem-
ní objekty – Michal Zejda, ekonomika – Lukáš Malý, 
Helena Paterová, mosty, propustky – Antonín Ošťádal.

Kolik lidí na vlastní rekonstrukci železnice pracuje? 
Univerzální číslo jde těžko říct. Řekněme, že v době, 
kdy je realizováno nejvíce objektů, je to kolem 150 lidí, 
kteří jsou denně na stavbě.

Na stavbě se pohybuje celá řada strojů, můžete nám 
přiblížit, jakou techniku a postupy na stavbě využí-
váte?
Vše začíná trháním kolejových polí strojem DESEC; 
následně vytěžíme starý štěrk, který putuje na recyk-
laci. Poté provedeme odvodnění pomocí trativodů či 
betonových žlabů, odtěžíme zeminu na zemní pláň, 
v případě malé únosnosti provedeme sanaci podloží. 
Následuje konstrukční skladba železničního spodku dle 
typu skladby (štěrkodrť, geotextilie, geomříž, minerální 
směs). Na tyto vrstvy je provedena vrstva předštěrku, 
na který je montován kolejový rošt za pomoci mecha-
nismů, jako je Robell  nebo Donelli. Rošt se poté za-
štěrkuje, podbije strojní podbíječkou, dosype a svaří. 
Nakonec se upraví tvar kolejového lože pluhem. 
 A v tom všem se realizují základy trakčních stožárů, 
mosty, propustky, protihlukové stěny, nástupiště, kabe-
lové vedení atd.

Jak probíhá pokládka kolejí? 
Snad jsem již odpověděl výše.

Na otázky odpovídal Tomáš Sedílek 
ze společnosti Skanska
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Jak a proč se muselo technicky upravit podloží 
a okolí tratě, jaký je přínos oproti stávající trati?
Stávající tratě, jako byla tato, mají prakticky nefunkční 
odvodnění. Konstrukční vrstvy železničního spodku se 
dříve nevytvářely. V podloží se pak drží voda, čímž se 
stává méně únosné, kolejový rošt se lokálně propadá, 
kolej pumpuje. Taková místa se musí podbíjet a dosy-
pávat. Bez většího zásahu do spodku s tím ale nejde nic 
dělat, a tak správce trati řeší neustále potíže tohoto typu. 
To stojí čas i nemalé peníze. Jsou to věci, které člověk 
z řad cestující veřejnosti nevnímá. Než jsem na železni-
ci začal pracovat, na železnici jsem se nikdy nekoukal 
jako na stavbu, ale je to stavba jako každá jiná a jako ta-
ková má svoji životnost. Vystavět železniční svršek bez 
zásahů do železničního spodku je jako stavět dům bez 
vyhovujících základů. Bez vyhovujících základů dům 
praská, je ohrožena statika. U železnice zase sedá kolej, 
geometrická poloha koleje se vychyluje, ve výlukách 
jsou nutné opravy.

Co se děje s materiálem, který byl odstraněn z pů-
vodního podloží kolejí?
Co se týče štěrku, ten se recykluje a vrací zpět v podobě 
konstrukčních vrstev železničního spodku ze štěrkodrti. 
Zemina se ukládá na skládku.

Jaké frakce štěrku jsou použity do kolejiště? Odkud 
jsou dováženy? 
Do železničního spodku se používá štěrkodrť frakce 
0/32 mm, štěrk je frakce 32/63 mm. Dováží se z lomů 
v okolí – Želešice, Omice, Olbramovice.

Jaká bezpečnostní opatření jsou v rámci moderniza-
ce realizována? Na modernizovaném úseku je mno-
ho přejezdů a míst, která jsou hodně frekventovaná 
chodci, cyklisty i provozem všeobecně.
Pokud myslíte styk s veřejností, tak u každého nájezdu 
jsou cedule se zákazem vstupu, přejezdy jsou v době 
prací kompletně uzavřeny. 
 V místě styku přístupových komunikací s veřejnými 
cestami jsou tyto osazeny příslušným dopravním znače-
ním upozorňujícím na výjezd vozidel, eventuálně sníže-
ním rychlosti.

Jaké komunikační technologie budou instalovány 
pro ovládání návěstidel a komunikaci na železnici? 
Od 2. 7. 2021 bude v traťovém úseku Střelice–Heršpi-
ce zapojen elektronický automatický autoblok, po do-
končení výluky ve stanici zde bude ovládání návěstidel 
a komunikace na železnici zabezpečeno elektronickým 
stavědlem typu ESA. Vše bude ovládáno lokálně ze sta-

Rozhovor
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nice ve Střelicích. Po stavbě je výhledově počítáno s pře-
chodem na systém ETCS, tzn. s ovládáním dálkově.

Jsou v rámci stavby realizována opatření ke snížení 
hlučnosti provozu železnice?
V navržených úsecích je vystavěna protihluková stěna. 
Konkrétně jde o dvě místa ve Střelicích, ve Starém Lís-
kovci a o protihlukovou stěnu v Ostopovicích. 
Obecně je nová trať vždy tišší.

Stavíte trať pro třetí generaci pohonu, jaké základní 
vlastnosti bude mít její elektrifikace? 
Jak posledních pár let rezonuje společností v souvislos-
ti s elektromobily, jde o ekonomičtější a ekologičtější 
variantu.

Obyvatelé obce se mě často ptají, zda nevím, proč 
byl starý železniční most na konci ulice Družstevní 
nahrazen novým. Můžete nám popsat důvody zbou-
rání mostu a technologii výstavby mostu nového?
Starý most již nebyl v dobrém technickém stavu a navíc 
bylo třeba průjezd rozšířit, protože tudy povede chodník 
na nástupiště. 
 Technologicky jde o monolitický rám, tzn. vyztužený 
beton litý na místě do bednění.  

Jaké jsou základní parametry ostopovického nádra-
ží a přístupu k němu?
Zastávka Ostopovice má u každé koleje jedno vnější ná-

stupiště s výškou hrany 550 mm nad hlavou kolejnice. 
Z ulice Družstevní budou nástupiště přístupná chodní-
ky, které budou zároveň tvořit rampu na nástupiště tak, 
aby nástupiště byla bezbariérová. Jak jsem již uvedl 
výše, tyto chodníky budou propojeny pod mostem.
 
Jaké sadové úpravy jsou a budou provedeny v okolí 
stavby? Ve Střelicích si nelze nevšimnout velkých zá-
sahů do svahů mezi nádražími. 
Součástí stavby je i náhradní výsadba za vykácené dře-
viny – dendrolog s projektantem určí dřeviny k vykáce-
ní a dle tabulek určí jejich aktuální hodnotu. Náhradní 
výsadba je pak součtem těchto hodnot pro jednotlivé 
katastry. V rámci této stavby budeme vysazovat vege-
taci ve Střelicích, Troubsku, Bohunicích, Heršpicích, 
Starém Lískovci a Bosonohách.
 Konkrétní výsadby budou provedeny po domluvě 
s příslušnými obecními úřady.
 
Po instalování protihlukových stěn byly desky po 
pár dnech posprejovány. V jakém stavu bude stavba 
předána a máte nějaký technický způsob, jak do bu-
doucna sprejování eliminovat?
Nynější hotové stěny již zakrýváme geotextilií. Stěny 
musíme předat čisté. Jelikož graffiti nejde vyčistit, bylo 
nutné stěny přetřít. Jde o náklady za vyšší statisíce a au-
toři těchto děl o své umění stejně přijdou. 
 Jak tento nešvar zcela eliminovat zatím nikdo nevy-
myslel.

Jaroslav Šebánek / Petr Dubjak
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Vážení odběratelé,
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., za-
čala provozovat vodovod a kanalizaci v obci Ostopovi-
ce od 1. 10. 2016. Do provozování jsme vstupovali se 
znalostí hlavních problémů v dodávce pitné vody, které 
se staly i naší prioritou, tedy řešení nedostatku a kvality 
pitné vody pro Ostopovice.
 Hlavním zdrojem pitné vody byl vrt OS-1A s maxi-
málním povoleným odběrem 4 l/s. Doplňkovým zdro-
jem byla studna v ul. U Kaple s maximálním povole-
ným odběrem 0,8 l/s. Pro standardní odběry během roku 
byly tyto zdroje kapacitně dostačující, ovšem nepokrý-
valy špičkové odběry např. v letním období nebo při 
poruchách.
 Ještě větším problémem byla nevyhovující kvalita 
pitné vody spočívající ve vysokém obsahu manganu 
ve vrtu. Dále mělká studna uprostřed obce je z pohledu 
možného znečištění velmi riziková.
 Řešením problému s množstvím i kvalitou vody byla 
realizace již dříve plánovaného napojení obce na Vírský 
oblastní vodovod. Stavba byla realizována naší společ-
ností v červnu a červenci roku 2020 a od září loňského 
roku začalo využívání tohoto zdroje a mísení s vodou 
z ostopovického vrtu tak, aby byl dodržen stanovený 
obsah manganu v dodávané pitné vodě. Byli jsme si vě-
domi toho, že při mísení různých druhů pitných vod je 
riziko, že bude po nějakou dobu docházet k postupné-
mu uvolňování usazeného manganu a železa v potrubí. 
O tom jsme informovali před spuštěním vody z VOV. 
Ještě předtím jsme v červenci roku 2020 ve spolupráci 
s VUT Brno provedli řízené proplachování zásobova-
cích řadů v obci, které odstranilo vysrážené a usazené 

sloučeniny manganu a železa. Ty jsou právě příčinou 
zakalení pitné vody. O tomto proplachování jste byli 
průběžně informováni prostřednictvím OÚ. 
 Všechny tyto kroky jsme směřovali ke zlepšení kva-
lity dodávané pitné vody pro spotřebitele. O to víc nás 
mrzí – a omlouváme se za to – že v posledním období 
došlo k několika přechodným zhoršením kvality vody. 
Je to pro nás bohužel signál, že i přes snížení obsahu 
manganu a železa v dodávané vodě dochází během dis-
tribuce k jejich vylučování a usazování ve vodovodním
potrubí. Tyto usazeniny mohou být při větším odběru 
zvýšenou rychlostí proudění v potrubí strženy a dojde 
tak k zakalení vody. Na dotazy, týkající se toho, že ně-
kdo v době zmíněných událostí vypil vodu se zhoršenou 
kvalitou, lze na základě výsledků monitoringu kvality 
vody odpovědět, že voda při těchto událostech neby-
la zdravotně závadná. Dále budeme ještě podrobněji 
monitorovat kvalitu vody ve vybraných místech a ná-
sledným plánovaným plošným odkalením předcházet 
zakalení sítě. Plánované odkalení oznámíme předem 
prostřednictvím oficiálních informačních kanálů obce 
Ostopovice. Věříme, že se nám tak trvale podaří zlep-
šit kvalitu dodávané pitné vody. Ze zkušeností z jiných 
lokalit předpokládáme, že tento stav je dočasný, než 
se stabilizuje prostředí v potrubí se směsnou vodou. 
 Případné zhoršení kvality vody, ke kterému může 
i v budoucnu dojít, nám prosím ihned oznamte na tele-
fonní číslo stálé pohotovostní služby 602 596 482, vodu 
se sníženou kvalitou nepijte a my budeme bezodkladně 
reagovat a situaci řešit. 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Provozovatel vodovodu 
a kanalizace informuje
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Odběr vzorků vody. Foto: archiv VAS
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Slunečné počasí přilákalo do letošního Pohádkového 
lesa 134 dětí. Čekala na ně téměř 5 km dlouhá trasa 
plná úkolů a pohádkových bytostí. Při plnění úkolů děti 
potkaly loupežníka, vodníka, s čarodějnicí se proletě-
ly na koštěti, Karkulce zkontrolovaly košíček pro ba-
bičku, pirátovi našly uloupený poklad, princezně zase 
poztrácené korále, v Koníčkově se ty šťastnější svezly 
na koních, Sněhurce a trpaslíkovi ukázaly, jak jim jde 
skákání v pytli, a s úkoly půvabné Berušky a víly si po-
radily též. Děti byly zkrátka šikovné, stejně tak i jejich 
rodiče či prarodiče, a kromě tradičních disciplín všichni 

Pohádkový les 2021

společně zvládli i novinku v podobě pohádko-filmové-
ho kvízu s tajenkou. Odměna byla sladká :). 
 Ze známých důvodů se ale tentokrát nekonalo zá-
věrečné občerstvení u perníkové chaloupky, které po-
strádali hlavně vyprahlí dospělí, dětem se zase stýskalo 
po skákacím hradu. Snad si obojí budou moci všichni 
dopřát už na nejbližší akci a příští Pohádkový les bude 
ještě pohádkovější!  
 Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci Po-
hádkového lesa podíleli.

KuK

Pohádkový les 2021. Foto: Lenka Matějíková

Foto: archivy účastníků
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Pro regulované vytápění veřejných budov a domácností.
Rostoucí ceny energií, ale také důležité aspekty souvi-
sející s ochranou životního prostředí nás nutí ke stále 
intenzivnějšímu hledání přijatelných zdrojů energie. 
Jedním z nejvyužívanějších je dřevní hmota, a to v po-
době dřevního odpadu – pilin, hoblin atd. Jako jeden 
z hlavních argumentů hovořících pro spalování dřeva 
se uvádí prostá ekologičnost tohoto procesu. Dokonce 
i při spalování zemního plynu, který je nesrovnatelně 
ekologičtější než jiná fosilní paliva jako uhlí nebo topné 
oleje, se do ovzduší dostává velké množství CO2, což 
významně ovlivňuje vznik skleníkového efektu. Hoře-
ním dřeva se uvolňuje takové množství CO2, které je 
potřebné k asimilačnímu procesu při jeho růstu. To zna-
mená, že veškerý uvolněný CO2 se opět vrací do přírod-
ního koloběhu a jeho nárůst v ovzduší je prakticky nulo-
vý. Dřevo je v současné době jediné obnovitelné palivo 
a je ve vyspělých zemích ve stále větší míře užíváno 
pro vytápění soukromých i veřejných budov. Oficiální 
prameny uvádějí, že např. v Rakousku pochází zhruba 
17 % veškeré vyrobené energie z biomasy. Tento trend 
se začíná uplatňovat i u nás. Různé studie a výzkumy 
ukazují, že mnoho přírodních materiálů, a tím i výrobků 
z nich zhotovených, které nás obklopují, má významný 
vliv na naše soustředění, výkonnost, psychiku a celkový 
zdravotní stav. To, že mezi tyto materiály samozřejmě 
patří i dřevo, je jaksi přirozené, neboť dřevo je součástí 
rostlin, s nimiž jsme životně spjati, všemožně je využí-
váme, dokonce se jimi léčíme. Dovedete si představit, 
že by takto pozitivní vlastnosti mohly mít i výrobky 
z plastu nebo z kovu? Proto bych chtěl pro zajímavost 
uvést, co se o účincích vybraných dřevin píše v literatu-
ře. I když budeme velmi těžko hledat nezvratné vědecké 
důkazy. 

• AKÁT – zvyšuje optimismus, má protistresové 
 účinky, podporuje dobrou náladu a zvyšuje 
 tělesnou aktivitu. 

• BOROVICE – způsobuje uvolnění a zlepšuje 
 činnost dýchacích svalů a zlepšuje duševní 
 rovnováhu.

• BŘÍZA – chrání organismus proti nemocem, 
 má příznivé účinky na psychiku člověka.

• BUK – pozitivně ovlivňuje myšlení, inspiraci 
 a působí proti bolestem hlavy. Zmírňuje nespavost 
 a stres.

• DUB – zvyšuje vnitřní sílu, sebedůvěru a meditace.

• HLOH – kultivuje veškerou energii, posiluje 
 srdeční činnost.

• LÍPA – celkově vhodná k podpoře léčení, 
 posiluje srdeční činnost, regeneruje organismus.

• SMRK – posiluje nervovou soustavu, pomáhá 
 léčit revmatismus a bolesti zad a kříže.

 Mohl bych jmenovat i další dřeviny, které mají bla-
hodárný účinek na náš organismus.
 Tyto dřeviny a výrobky z nich nás obklopují celá sta-
letí. Svým příspěvkem bych chtěl oslovit všechny příz-
nivce plastových výrobků, aby zvážili svoje rozhodová-
ní i z toho pohledu a ne jenom z pohledu ceny.

Jan Šanca

Moderní využití dřevního odpadu

Vloni na podzim jsme bohužel vzhledem k pan-
demii nové občánky v obci přivítali jen napůl. 
Všem jsme osobně předali pamětní listy a dár-
kové poukazy, ale neproběhla společná slavnost 
v areálu Mateřské školy a Základní školy Osto-
povice jako v letech minulých. Ani na jaře ne-
byly podmínky optimální. Proto jsme tradiční 
vítání občánků naplánovali na podzim. Věříme, 
že tentokrát o slavnost nepřijdeme a přivítáme 
jak děti narozené v posledním roce, tak i ty, kte-
ré si na tuto akci musely rok počkat.

KuK

Vítání občánků 
na podzim

Na úpravy stezky na Přední hoře byly využity zdejší 
popadané stromy. Foto: Petr Dubjak
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Nová letní soutěž

V minulém zpravodaji jsme vám představili obrázky 
a fotografie, které zvítězily v zimní soutěži. „Přišlo jaro 
k nám“ byl název navazující soutěže s jarní a veliko-
noční tematikou. Těšili jsme se, že vás sluníčko a jarní 
příroda budou inspirovat a my dostaneme mnoho jarních 
fotografií a obrázků. Tentokrát převažovala výtvarná díla 
nad fotografickými, za což jsme velmi rádi. Je vidět, že tu 
máme mladé výtvarné talenty. Za všechny zaslané obráz-
ky a fotografie děkujeme. I přesto, že kategorie nejmlad-
ších dětí tentokrát vyhlášena nebyla, rozhodli jsme se dát 
cenu v podobě voucheru do výtvarných potřeb i dětem 
z mateřské školy, jejichž paní učitelky nám zaslaly spo-
lečná dílka svých svěřenců. Ve všech vyhlášených kate-
goriích však mohla být udělena cena jen jedna. Věříme, 
že to mladé výtvarníky neodradí a budou posílat svoje 
krásné obrázky a fotografie i v další soutěži, kterou si do-
volujeme  vyhlásit na prázdniny s názvem „Léto je léto“.

 Všem oceněným gratulujeme a věříme, že vám ceny 
udělají radost a budou vás motivovat k dalšímu tvoření. 
Všem občanům přejeme krásné léto a hodně inspirace 
a těšíme se, že se do soutěže příště zapojíte i vy :). 

Paní Jaro, děti z MŠ

Ledňáček – král v sametovém kabátku, E. Habrovcová, 11 let Králík v poli, M. Dlouhá, 13 let

kategorie 
6–12 let

kategorie 
12–18 let

kategorie 
do 6 let

Výherci soutěže
„Přišlo jaro k nám“
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Soutěž

 
Obec Ostopovice vyhlašuje 

soutěž
 

"LÉTO JE LÉTO"
 
 

v těchto kategoriích:
Fotografická bez omezení věku

Výtvarná do 6let, 6-12 let, 12-18 let
 
 
 

 s letní tématikou do  31. 8. 2021 posílejte
na evidence@ostopovice.cz

pravidla soutěže na webové stránce obce
 
 
 
 
 
 

Ceny:
 

Fotografická část: voucher do Restaurace U Volejníků
Výtvarná část: voucher do prodejny výtvarných potřeb

 

kategorie foto 
Košíček už bude plný, E. Habrovcová, 11 let

Podmínky soutěže „Léto je léto“ 
Fotografie a obrázky (ve formátu JPG/JPEG), popř. naskenované obrázky 
s letní tematikou může soutěžící odeslat na email evidence@ostopovice.cz. 
Do předmětu emailu je nutné napsat „Léto je léto“ a v emailu uvést identifikač-
ní údaje: název fotky, popř. obrázku, jméno autora, u obrázků věk dítěte. 

Velikost fotografií/obrázků by měla být 1-8 MB (ideálně 3000 x 2000 pixelů, 
není podmínkou). Jeden autor může poslat max. 3 fotografie a 3 obrázky pro 
konkrétní kategorii. 

Soutěž probíhá do 31. 8. 2021 včetně, fotografie/obrázky zaslané později 
a ty, které nebudou splňovat podmínky uvedené výše, budou ze soutěže vy-
řazeny. Po uzavření soutěže vybere kulturní komise pro každou kategorii jednoho 
výherce, který bude oceněn. V každé kategorii bude oceněno pouze první místo. 

Cena pro fotografickou část soutěže: poukaz do Restaurace 
U Volejníků v hodnotě 1000,- Kč (voucher nelze vyměnit za hotovost).

Cena pro jednotlivé kategorie výtvarné části: poukaz do prodejny 
výtvarných potřeb v hodnotě 1000,- Kč.

Výherci budou o výhře informováni nejpozději 6. 9. 2021 na emailu, 
ze kterého byla soutěžní práce odeslána. Nebudou-li výherci reagovat na email 
o výhře do 17. 9. 2021 včetně, nárok na výhru zanikne. Vítězné fotografie a ob-
rázky budou zveřejněny na webové stránce obce a v dalším čísle zpravodaje.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie/obrázku. Zasláním fotografie/
obrázku na uvedený email soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných foto-
grafií/obrázků na webové stránce obce a ve zpravodaji v průběhu soutěže 
i později a prohlašuje, že má udělen souhlas s uveřejněním fotografií 
od osob, které jsou na nich zachyceny. Zasláním fotografie/obrázku na uve-
dený email soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů podle 
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
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Dějiny míst jsou pevně spjaty s lidmi, kteří je obývají. 
Hlavně díky nim se tato místa utvářejí a rodí se tak jejich 
společná historie. Protože bez lidí by se historie míst tvo-
řila těžko. Také Ostopovice jsou takovým místem. Jed-
noznačná blízkost města Brna umožňuje obci sdílet ně-
které historické okamžiky a také významné osoby, které 
se tu na jednom, tu na druhém místě během svého života 
zastavují a zanechávají v nich svoji nesmazatelnou sto-
pu. V našem začínajícím seriálu, který vzniká souběžně 
s výzkumem pro plánované knižní vydání dějin Ostopo-
vic, si některé z nich postupně představíme a nezřídka se 
tu bude prolínat historie velkého města s dějinami nám 
blízké obce a obě budou tvořeny stejnými lidmi. 

 Osobností, které kráčely brněnskými dějinami, 
tu a tam si odskočily do Ostopovic a někdy v nich už 
zůstaly a zapustily zde kořeny, je více. Probíráme-li se 
obecní kronikou či dobovými dokumenty, jakými jsou 
například noviny nebo různé jiné tiskoviny, nutně vždy 
narazíme na velmi zajímavé souvislosti a neméně inspi-
rující osobnosti s nimi spjaté. V dnešní době také mů-
žeme při našem výzkumu používat jednoduše dostupné 
informační platformy, například internetovou síť, na níž 
najdeme opravdu nepřeberné množství údajů. Je však 
třeba si uvědomit, že ne všechna takto získaná fakta 
jsou správná, a pokud se chceme dopátrat relevantních 
a do sebe zapadajících výsledků, je třeba takto získaná 
data ověřit v pramenech a příslušné literatuře. 

 Při hledání a ztotožňování osob je vítaným zdrojem 
informací množství historických úředních evidencí, kte-
ré jsou uloženy v archivech. To je ta žádaná pramenná 
základna. V prvé řadě se jedná o matriky, pouštíme-li 
se do genealogických prací, a dále sčítání lidu, která se 
pravidelně prováděla od druhé poloviny 19. století. Kro-
mě nich můžeme využít také kartotéky tzv. domovského 
práva a pobytu občanů. Dalšími dochovanými záznamy 
jsou tzv. německý katastr evidence státního občanství 
a některé další. Hledání konkrétních osob si bez těchto 
databází lze jen velmi těžko představit.

 Tím však možnosti archivního studia nekončí. Součás-
tí historických životopisů je také studijní dráha lidí, kteří 
nás zajímají. V archivech je dochována dokumentace ze 
škol, a to jak českých, tak německých.  Základní a střed-
ní školy najdeme v archivech okresních a městských, 
podle jejich územní působnosti. Své samostatné archivy 
pak zpravidla mají školy vysoké, které v nich uchováva-
jí nejen informace o studijních výsledcích jednotlivých 
vysokoškoláků, ale pečují také o osobní pozůstalosti 

významných osobností, které buď na konkrétní vysoké 
škole samy vyučovaly, nebo jsou s ní nějak jinak spja-
ty. Profesní dráhu vybraného člověka můžeme zachytit 
i v dalších archivních dokumentech. Pro dobu nejstarší 
například ve fondech cechů, později v živnostech, ve fon-
dech podniků, firem, organizací a institucí, vždy podle 
jejich působnosti a místní příslušnosti. Volnočasové akti-
vity dotyčného lze pak sledovat podle členství v různých 
spolcích, svazech, klubech, zájmových sdruženích a tře-
ba i v politických stranách. Sestavit životní příběh dané-
ho člověka je tedy prací veskrze badatelskou a někdy až 
detektivní. Je možné nalézt velmi zajímavé souvislosti 
a díky nim se v pátrání posouvat dále.

Místa a osoby, jak je propojit 
a kde je hledat?

Matrika narozených, Wostopowitz, 1859. 
Zdroj: Moravský zemský archiv. Acta Publica.

Matrika narozených, Vostopovice, 1890. 
Zdroj: Moravský zemský archiv. Acta Publica.
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Z historie

 My se nyní blíže podíváme právě na některé historic-
ké evidence, které tvoří základní kameny profilu vybra-
né osobnosti.

 Zřejmě nejdůležitější evidenci představují matriky. 
Jak již bylo výše uvedeno, využívají se zejména při 
dnes tak moderním genealogickém pátrání po předcích. 
Matriční knihy narození, sňatků a úmrtí byly v českých 
zemích vedeny na některých farnostech už od 16. stole-
tí, na celém území pak od 17. století. Církevní matriky 
se brzy staly vítaným evidenčním nástrojem státu, když 
v nich od roku 1770 byly zavedeny oproti dřívějším 
jednovětým záznamům formulářové rubriky a od roku 
1781 byly prohlášeny za veřejné listiny. V roce 1784 
byl pro ně zaveden podrobný formulář, který zůstal 
s mírnými obměnami v platnosti až do roku 1949. Jazy-
kem používaným pro jednotlivé záznamy byla do roku 
1784 latina, poté převládala němčina a v 19. století už se 
v zápisech setkáme také s češtinou. V dřívějších dobách 
vedly matriky jednotlivé církve, později příslušné státní 

(okresní) úřady a dnes jejich agenda přísluší matričním 
úřadům. Matriky se do archivů dostávají podle matrič-
ního zákona po uplynutí zákonné lhůty. Zpřístupněny 
širšímu okruhu badatelů jsou matriky, které jsou ulože-
ny v archivech a nepodléhají ochranným lhůtám dle zá-
kona o matrikách. Lhůty ke zveřejnění jsou tedy 100 let 
od narození pro matriky narozených, 75 let od sňatku 
a 30 let po úmrtí pro matriky zemřelých. V současnos-
ti je možné většinu takto přístupných matrik studovat 
z pohodlí domova, protože jsou digitalizovány a v elek-
tronické podobě prezentovány na webech příslušných 
státních oblastních archivů. Pro Jihomoravský kraj na-
lezneme digitalizované matriky na webových stránkách 
Moravského zemského archivu prostřednictvím portálu 
s názvem Acta Publica (www.mza.actapublica/matrika). 
Jak je níže vidět na obrázcích, ne vždy jsou potřebné in-
formace v matrice pro veřejnost čitelné a pochopitelné, 
mnohdy je třeba odborné a cvičené oko archiváře či his-
torika, který si dokáže se záznamy, psanými německým 
kurentem, snáze poradit.

Křiživatka ulic Školní, Osvobození a Družstevní. V pozadí dnešní restaurace u Volejníků. Foto: archiv
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Mezi další velice zajímavé zdroje informací o osobách 
patří archivní fondy sčítání lidu. Sčítací archy jsou to-
tiž nejen historickým pramenem, využívaným k demo-
grafickým a sociologickým výzkumům, ale zároveň se 
z nich dozvídáme velmi zajímavé informace o osudech 
jednotlivců a celých rodin, které můžeme dávat do sou-
vislostí s údaji získanými z jiných zdrojů. Na našem 
území se setkáváme s prvními pokusy o soupisy oby-
vatelstva již ve středověku, kdy vznikaly z důvodů vo-
jenských a daňových. V roce 1754 vydala Marie Terezie 
patent o každoročním sčítání lidu, které bylo zahájeno 
o rok později a konalo se poprvé současně a jednotně na 
celém území habsburské monarchie. Tato akce, stejně 
jako další následující během 18. století, však nebyly pří-
liš úspěšné, jejich výsledky byly z různých příčin zkres-
lené. Pravidelné „moderní“ sčítání lidu započalo až na 
základě říšského zákona o sčítání z roku 1869, závaz-
ného až do zániku Rakouska-Uherska. Zaváděl sčítání 
lidu v desetiletých intervalech s tím, že kromě prvního 
se měly konat vždy z 31. 12. na 1. 1. v roce, který končil 
nulou. K evidovaným údajům v příslušném formuláři 
s rubrikami patřily například údaje o státní příslušnosti, 
rodinném stavu, náboženském vyznání, věku a pohlaví. 

Evidovány však byly také případné fyzické vady – sle-
pota, hluchota, později i mentální postižení (choromy-
slnost, blbost a kretenismus). Úřady tak mohly zjistit 
počty zdravotně postižených osob. Od roku 1880 se 
zaznamenávala také gramotnost (čtení, psaní). V letech 
1880, 1890, 1900 a 1910 byla zjišťována národnost po-
mocí dotazu na obcovací řeč. V roce 1910 bylo napří-
klad nutné uvádět také vlastnictví nemovitého majetku 
(pole, domy, zahrady) a uváděly se i počty a druhy cho-
vaného domácího zvířectva a počty úlů. V letech 1921 
a 1930 bylo z důvodu mapování demografické situace 
provedeno sčítání lidu v nové Československé republice 
pod dohledem Státního úřadu statistického, který vznikl 
v roce 1919. Také k operátům ze sčítání lidu je možno 
se dostat pohodlně přes web v jejich digitalizované po-
době. Pro Jihomoravský kraj je z období let 1857–1910 
nalezneme v rámci Archivu online na webu Moravské-
ho zemského archivu (www.mza.cz/scitacioperaty/). 
Pro Brno z let 1850–1900 jsou zvlášť zpřístupněny přes 
Digitální archiv Archivu města Brna (www.digiarchiv.
brno.cz). Ročník 1921 zatím zpřístupněn není s ohle-
dem na možné osobní údaje dosud žijících osob v ope-
rátech uvedených. 
  

Sázení lípy svobody v roce 1918. Ulice U Kaple. Foto: archiv
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 Zásadním zdrojem údajů pro náš výzkum vybrané 
osoby je také domovský list svědčící o její domovské 
příslušnosti. Domovské právo bylo jako právní institut 
zavedeno v českých zemích v souvislosti se zavedením 
obecní samosprávy v roce 1849 a zrušeno bylo až po 
sto letech k 1. lednu 1949. Jednalo se o právo osoby na 
nerušený pobyt v obci a o právo na případné chudinské 
zaopatření, za které byla domovská obec zodpovědná. 
Domovské právo se nabývalo u dětí narozením (po otci 
či matce), sňatkem (po manželovi), mohlo být uděleno 
přímo obecním úřadem anebo získáním úředního postu 
v obci (učitel, duchovní, voják, četník). Domovský list 
mohl být použit také jako cestovní doklad v rámci mo-
narchie, v případě cest do zahraničí musel být opatřen 
visem (vízem). Po roce 1857 už byl při cestách coby do-
klad vyžadován cestovní pas. Československá republika 
v roce 1920 platnost domovského práva potvrdila, stejný 
ústavní zákon č. 236/1920 Sb. řešil i nabývání a pozbý-
vání státního občanství. Institut domovské příslušnosti 
existoval po celou dobu první republiky a k jeho zrušení 
došlo zákonem č. 174/1948 Sb. Od roku 1949 přešla 
péče o nemocné příslušníky obce na stát. Domovské zá-
ležitosti, domovské právo, ale také záležitosti chudinské 
a pobytové pro obec Ostopovice nalezneme v archiv-
ních fondech Státního okresního archivu v Rajhradě, 
který je příslušným archivem pro okres Brno-venkov. 
Pro účel dokumentace k tomuto textu jsme však vybrali 
domovský list z archivního fondu, uloženého v Archivu 
města Brna.

 Informační minimum o zkoumané osobě završíme 
kartami policejní pobytové evidence osob. Tento typ 
přihlášek souvisel s povinností nahlašovat policii bydli-
ště a jeho změny v Rakouské monarchii už od poloviny 

19. století. Po roce 1918 tento závazek převzala i Čes-
koslovenská republika, které ho v roce 1935 upravila 
novým zákonem a následně dalšími změnami v období 
Protektorátu a také za socialismu. V archivech jsou do-
chovány nejstarší typy přihlášek z let 1914–1918 a také 
navazující pobytová evidence do roku 1953. Jedná se 
o oboustranné karty formátu A5 s německy a později 
česky nadepsanými rubrikami. Najdeme zde standard-
ní kolonky pro vyplnění jména a příjmení přihlašované 
osoby a jména jejích rodičů, místo a datum narození, 
náboženství, domovskou obec, povolání a rodinný stav, 
jména dětí, a především pro záznamy o adresách, na 
kterých byla osoba postupně hlášena. Lze tak dokumen-
tovat její pohyb v daném místě nebo i v rámci většího 
území. Často je k jedné osobě dochováno několik při-
hlášek, na nichž jsou nezřídka uvedeny i zajímavé údaje 
k jejím pobytům za války nebo k poválečnému odsunu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pátrání po osudech osob 
je velice zajímavou činností, do které se může pustit 
s ohledem na přístupnost pramenů v podstatě každý člo-
věk. Omezení této činnosti však spočívá v záznamech, 
psaných německým kurentem. S těmi se setkáváme 
především v matrikách a pak také ve starších sčítacích 
operátech. Vytváření medailonků významných a za-
jímavých osobností čeká také náš tým, který se pustil 
do mapování dějin Ostopovic. Malou ochutnávku tvoří 
některé přílohy tohoto textu. Ovšem zajímat nás budou 
také velké dějiny, které se obcí prohnaly, provázanost 
událostí s blízkým Brnem, mikrohistorické, sociologic-
ké či demografické sondy, každodennost a také příběhy, 
které prostě napsal sám život. Budeme velmi rádi, když 
se s námi o ně podělíte. 

Radana Červená, Tomáš Dvořák

Sčítání lidu 1910, Vostopovice. Zdroj: Moravský zemský archiv.

18



Ostopovický zpravodaj  |  2021  |  číslo 2

Z naší školky

Po relativně dlouhé době, kdy byly uzavřené školy 
a školky, se návratu nejdříve dočkali předškoláci a za-
čátkem května konečně i všechny ostatní děti. Zejména 
pro nejmenší děti byla tato rychlá a nenadálá změna ná-
ročná, celkově to však zvládly velmi dobře a statečně. 
Po dlouhé době doma se musely nejdříve „rozkoukat“ 
a pohrát si s kamarády, které dlouho neviděly. Mnoho 
z nich si také znovu navykalo na denní režim a pomalu 
se tak vše vrací k běžnému provozu.
 
 Každý rok se rodiče mohli těšit na vystoupení ke svát-
ku všech maminek. Kvůli omezením se tento den posunul 
až na konec května, aby se ho mohly zúčastnit všechny 
děti. Nejdříve si společně zazpívaly. Mladší děti ze třídy 
Myšek zatancovaly v kostýmu berušek na písničku, star-
ší děti recitovaly básně. Žabky nacvičily kovbojské tan-
ce v párech s malou hereckou vsuvkou a básničkou pro 
tatínky, Ježečci přispěli krásnou písničkou s pohybem. 

 Všechny děti, které nemohly oslavit v době uzavře-
ní MŠ narozeniny, se konečně dočkaly. Na jejich velký 
den jim paní učitelky zahrály divadlo o brouku potáp-
níkovi, kterému pomáhal oblíbený Ferda Mravenec. 
V příštích dnech nás čeká Den dětí se stanovišti na za-
hradě, focení tříd a divadlo Rolničky. Pokud vše nadále 
poběží bez mimořádných opatření, v červnu proběhne 
spaní ve školce a závěrečné rozloučení s předškoláky. 

 Vypadá to, že konec školního roku bude o poznání 
veselejší než předešlé měsíce. Návrat k běžnému pro-
vozu nás velmi těší. Snad jen ještě domluvit počasí, aby 
děti mohly odhodit mikiny a osvěžit se vodními rado-
vánkami na zahradě.

Paní učitelky MŠ

Zpátky do školky
Minuta českého jazyka

Věděli jste, že:

● Rostlina hluchavka získala své označení 
„hluchá“ podle toho, že oproti jí podobné ko-
přivě nepálí?

● Kosatec nemá nic společného s ptákem kosem, 
 ale jeho listy jsou podobné kosám?

● Tráva, které říkáme bojínek, nemá nic společ-
ného se strachem? Slovo je odvozeno od 
jména amerického pěstitele Timothea Hanse-
na, který tuto rostlinu pěstoval a doporučo-
val. Od tzv. Timotheovy trávy se k bojínku 
dostaneme oklikou přes latinské slovo timeo 
= bojím se, které je zdánlivě ve jméně Timo-
theus obsaženo. 

● Pelyňku se říká také černobýl? S bílou barvou 
nemá nic společného, ypsilon v názvu jasně 
říká, že jde o „černou bylinu“, lidé totiž věři-
li, že má čarovnou moc a uchrání jejich dům 
před úderem blesku. 

Zdroj: STYBLÍK, Vlastimil. Tajemství slov. Praha: SPN - 
pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-7235-336-5.

Sylva Filová

Foto: archiv MŠ Ostopovice
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Červen 2021
Chtělo by se říci, že další školní rok je za námi. Je to 
však rok, na který budeme všichni vzpomínat s mnoha 
různými pocity. Žáci strávili většinu času v jiném re-
žimu, než je obvyklé. Velkou část doma při distanční 
výuce, část ve škole v rouškách.
 Jistě mnozí přemýšlíme, co nám tento systém výuky 
přinesl. Byl především náročný pro rodiče, ale i žáky, 
kteří se učili přes internet, vnímali osamocení, chyběli 
jim kamarádi, často jim scházela podpora, kterou mají 
v běžné výuce. I pro učitele byla výuka jiná. Museli 
jsme hledat způsob, jak žáky zaujmout, nabídnout prá-
ci, nadchnout, povzbudit a mnohdy i motivovat. Určitě 
se rozevřely takzvané nůžky mezi žáky – mnozí žáci se 
posunuli, jsou samostatnější, zvykli si na práci z domu. 
Jsou ale i tací, kteří doslova trpěli samotou, neporozu-
měním, nejistotou. To vše pro nás bude výzva do dal-
ších měsíců – přistupovat k dětem dle jejich potřeb 
a možností, motivovat je k práci.
 V průběhu uzavření škol jsme museli předávat infor-
mace a nabídku práce přes počítač. I proto vznikla mno-
há videa o naší zahradě, o škole, o Ostopovicích a okolí. 
Po návratu do školy proto klademe důraz na ještě čas-
tější pobyt mimo učebny a možnost bádat, pozorovat 
a žasnout nad krásami Ostopovic. O některých těchto 
výpravách se jistě dočtete v dalších řádcích. Zkoumání 

a poznávání okolí nás zavádí i do okolních obcí, ze kte-
rých pocházejí někteří naši spolužáci. Věděli jste napří-
klad, že zakladatelka naší školy Marie Cecilie Sekorová 
ze Sekenberku je pochovaná v podzemí troubského kos-
tela? Nebo že v dubnu 1945 bylo u Ostopovic sestřele-
no ruské letadlo? Propojení historie a současnosti je pro 
nás všechny velká radost a kus tajemství. Poděkování 
patří amatérským historikům a ostopovickým patriotům 
Petře Turečkové a Václavu Dudovi, kteří nám nabízí 
mnohé informace.
 Zásadní informací, která se týká naší školy, je nové 
navýšení kapacity základní školy o 10 dětí, což zna-
mená, že od září k nám nastoupí 116 žáků, především 
z naší obce. Mnozí rodiče mi vypravují o době, kdy se 
do ostopovické školy chodilo střídavě dopoledne a od-
poledne, protože škola byla tak moc plná. To se v dnešní 
době stát nemůže, přesto si uvědomujeme, že 27 žáků 
v 1. ročníku bude velký závazek. O to více děkujeme 
našemu zřizovateli, obci Ostopovice, za finanční pod-
poru a za přípravu dostavby školy.
 Na závěr chci poděkovat všem, kteří společně prožili 
tento školní rok. Jsou to děti i rodiče, naši podporovatelé 
a příznivci. Velký dík patří zaměstnancům školy za péči 
o Vaše děti, které nám svěřujete.

Za zaměstnance školy Petr Juráček
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Z naší školy

Pasování prvňáčků. Foto: Petr Dubjak

Troubsko
Chtěla bych Vám představit obec Troubsko, ve které žiji 
od svého narození, takže 11 let, a kam jsem vzala své spo-
lužáky na prohlídku na různá místa, i k nám domů. Jsem 
moc ráda, že bydlím v této obci, protože se mi líbí, že tu 
děti běhají na různých hřištích, a protože je tu krásná příro-
da. Bydlí zde i moje babička s dědečkem. Pravidelně se zú-
častňuji akcí v Troubsku, jako třeba sbírání odpadu, anebo 
i hodů v obci, kdy si s radostí oblékám kroj. Hody v Troub-
sku jsou vždy zábavné, protože tancujeme v kroji a pak 
jdeme na kolotoče. Moji rodiče se taky zúčastňují hodů, 
taky tancují, ale potom nejsou kolotoče, ale hraje hudba na 
sokolovně a všichni se tam baví. Troubsko je větší obec, ve 
které je od 2 500–3 000 obyvatel, její rozloha je 6,01 km2. 
Do Troubska můžete přijet 3 vjezdy. Jeden vede z Ostopo-
vic z křižovatky, kudy můžete jet i do Střelic, odkud jezdí 
vlak. Další vede ze Střelic z Vyšehradu a třetí vede z Popů-
vek u Veselky. V Troubsku máme hodně zajímavých míst, 
která jsme navštívili i s naší třídou. Je zde kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie, kaple sv. Jana Nepomuckého, zámek, 
víceúčelové hřiště, vlaková zastávka, pošta, obecní úřad, 
škola, školka, mini školka a další místa. Troubskem pro-
téká Troubský potok. Hlavní ulice v Troubsku se jmenuje 
Národního odboje, je tu i ulice Ostopovická. V Troubsku 
jsou i dva obchody a tři hospody.

Nela Konečná

Vojkovice
Vojkovice jsou obec, do které vedou tři vjezdy. Je-
den vjezd vede pod železničním mostem. Druhý vjezd 
vede od Holasic kolem prodejny zmrzliny a dál po-
kračuje do středu obce. Třetí vjezd vede od Židlocho-
vic. Do Židlochovic se lze dostat ještě cestou, která 
vede kolem oázy a podél řeky Svratky. A jak vypa-
dají ulice ve Vojkovicích? Většinou tam běhají děti, 
ale potkáte tu i dospělé a staré lidi. Na každé ulici se 
něco děje. Na ulici Nádražní se nachází nádraží a také 
boží muka, vedle kterých stojí škola. Na ulici Blatné 
je hospoda a také se tudy chodí do obchodu Brněnka, 
který leží mezi ulicí Hlavní a Blatnou. Obchod je stře-
žen kamerami. Vedle obchodu je obecní úřad, ve kte-
rém je knihovna, která je v provozu jenom ve středu. 
Na ulici Hlavní se nachází dvě křižovatky, ale i park, 
kostel, hřbitov, penzion s restaurací a bowlingem, ob-
čerstvení U Dohnalů, restaurace Lumbarda a motel. 
Na této ulici je snad vše potřebné. Další ulice, kte-
ré jsou slepé, se jmenují Prátná a Mácova. Vojkovice 
mají 6,98 km2 a 1 188 obyvatel. K Vojkovicím patří 
i velký rybník Šejba. 
 Obec, ve které žiji, je dobrá na procházky a na projí-
žďky na kole. Obec doporučuji ostatním.

Vojta Bittman

Obec, ve které žiji
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Páťáci ZŠ Ostopovice. Foto: archiv ZŠ Ostopovice

Ondřej Horáček
V naší škole je mi fajn, učitelé nás učí pracovat s pomůckami, 
které máme k dispozici, a učí nás pracovat na maximum.  
Přijde mi, že naše škola nás učí, jak se k přírodě chovat 
šetrně a vážit si jí. 

Jan Horák
V téhle škole jsem zažil spoustu zážitků. Tvořili jsme výrobky, 
sázeli a seli, zkoumali věci a přírodu. Splnily se nám výlety 
a různé zážitky. Přeji této škole, řediteli, učitelům a žákům, 
aby se jim dařilo. Škola mi přinesla spoustu informací 
a zážitků. Děkuji, školo.

Vojta Bittman
Ve škole jsem zažil věci, které bych na škole, na které jsem 
byl předtím, nezažil. Naučil jsem se nové učivo, zažil jsem 
tu také více akcí. Učitelé se k nám chovají jako k páťákům. 
Ve škole by mohl být i druhý stupeň. Přeji škole, ať se dlouho 
drží a učitelé jsou stejně hodní. 

Patrik Bartók
V této škole jsem rád, protože je tu málo lidí a máme 
tu venkovní terasu. Jsou tu pomůcky, které můžeme 
plně využívat, a jsou tu hodní a milí lidé.

Lucie Nezvalová
Jsem ráda, že tady máme velkou zahradu a terasu, na které 
rostou různé rostliny a můžeme ji různě využívat. Ve škole 
máme hodně pomůcek a to je super. Škoda, že nemáme 
žaluzky v oknech.   

Štěpán Krapka
Ostopovická škola je dobrá škola. Chodíme se učit ven, 
učíme se s lidmi, kteří ví hodně o věcech, o kterých se učíme. 
Máme různé akce, díky kterým šetříme peníze na jídlo 
pro našeho bratra Davise z Afriky.

Sofie Řičánková
Líbí se mi, že tu máme zelenou střechu a můžeme se jít 
na ni učit. Taky máme krásnou zahradu. Máme velkou 
pohybovou přestávku a můžeme hrát schovku, fotbal, 
jezdit na koloběžkách a spoustu dalších věcí. Této škole 
bych chtěla popřát hodné žáky a fajn nové učitele.

Karel Bauer
V ostopovické škole jsem už od školky a ve škole jsem 
se naučil vše, například číst a psát a další důležité věci. 
Jsem rád, že v této škole hodně chodíme ven a na výlety. 
A jsem rád za naší třídní paní učitelku. 

Ze života páťáků v naší škole
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Nela Konečná
V naší škole jsem se od 1. třídy až po 5. třídu naučila hodně 
věcí. Jsem moc ráda, že jsme chodili na výlety a na prohlídky 
různých známých míst v okolí, protože jsem se díky tomu 
dozvěděla nové informace a prožila spoustu zábavy. Byli jsme 
na výletě v Troubsku, který jsem vedla. Tato škola mi přijde velmi 
moderní a současně pomáhá přírodě. Ve škole máme úžasnou 
zelenou střechu, na kterou se chodíme učit, a je to tak pro 
nás příjemnější než být ve třídě. Máme pohybovou přestávku, 
kterou nějaké školy nemají, což si myslím, že je velká výhoda. 
Většina obědů v jídelně je dobrá. Naše škola se mi moc líbí.

Matyáš Churavý
Na ostopovické škole se mi líbí, je tu hodně pomůcek a milí 
učitelé. Myslím si, že mi tato škola mnoho vědomostí dala 
a že jsem tu hodně zažil. A chtěl bych za to poděkovat všem 
učitelům. Nebude se mi chtít přecházet na jinou školu.

Tereza Pražáková
Na začátku školního roku jsme psali očekávání. Mé očeká-
vání bylo: Očekávám, že budeme mít větší zodpovědnost 
a budeme mít na starost adoptovaného bratra z Ugandy 
Davise. Budeme také vzorem pro ostatní.
Zodpovědnost máme o dost větší. O Davise se staráme rádi, 
ale často je to těžší, než jsem čekala. Této škole bych ráda 
popřála hodné žáky a dobré učitele.  

Filip Tomašovič
V této škole jsem se toho hodně naučil – od školky 
až po páťáka, byl jsem v této škole 9 let.

Beseda s panem starostou
V květnu jsme se my páťáci zúčastnili besedy s panem 
starostou Janem Symonem, abychom mu představili 
výsledky svých prací, které se týkaly školy a její šetrnosti 
k životnímu prostředí. Zkoumali jsme ve skupinách, 
jak funguje naše škola a v čem je přátelská k přírodě. 
Některé zajímalo, jak využíváme dešťovou vodu nebo 
jak ve škole topíme, jiní zkoumali kompost a kompostér, 
další naši květinovou terasu, školní zahradu apod. 
Po prezentacích následovala beseda, kdy pan starosta 
odpovídal na naše otázky.
Z besedy s panem starostou jsme se dozvěděli, že se 
do Šelše dávají granule, které se rozpustí a ucpou díry 
ve dně rybníka. A možná se budou stavět i nové rybníky. 
Na ulici U Dráhy se staví venkovní tělocvična s venkovní 
sprchou a začne se přestavovat hřiště Na Rybníčku. 
Za Větrnou se budou stavět nové domy, bude se přistavovat 
škola a přibudou třídy. Také se v obci a jejím okolí vysazují 
aleje stromů a pestré záhony květin.

Tereza Pražáková, Štěpán Krapka

Tlustý Joe
Joe je třídní šnek pátého ročníku. Má už skoro rok. 
Má hnědou až světle hnědou barvu. Ve svém plastovém 
teráriu, které je postříkané trochou vody, má kokosovou 
podestýlku, misku s vodou a sépiové kosti. Joe jí okurku, 
ale pochutná si i na ledovém salátu. Když je hodný, dostane 
i meloun, který má moc rád. Joeovi měníme podestýlku 
jednou za 14 dní. Joe je nádherný, roztomilý, chytrý, rychlý 
a velký šnek. Pohybuje se 1 metr a 80 centimetrů za hodinu. 
Je to velký jedlík a váží 56 gramů. Joe je africký šnek. Jeho 
ulita měří na délku 8 cm, 4 cm na výšku a 5 cm na šířku. 
Často a rád se zahrabává do kokosové podestýlky.

Lucie Nezvalová, Matyáš Churavý

Děti měly za domácí úkol 
přeložit anglický text. 
Nikdo však druhý den úkol 
nepřinesl. Víte proč?
No, to je přeci jasné! 
Nešel Google Translator…

Z naší školy

My učitelé Vám přejeme, 
abyste si svoje pocity, zkušenosti 
a radosti uchovali. Láska k vlastní 
obci, odpovědnost za vlastní okolí, 

pozorování s úžasem a tiché 
naslouchání, to jsou dovednosti, 
které si ponesete stále s sebou. 

Vaše škola tu bude 
stále pro Vás.

Čím žijí naši páťáci?
Sobotní výšlap rodičů a dětí 
Začátek pěšího výšlapu byl v Ochozu u Brna a konec 
v Maloměřicích na zastávce šaliny. Ušli jsme trasu 18 km. 
I přes ranní deštivé počasí všichni zvládli cestu v pořádku, 
až na jednu maminku se zlomenou kostí v kotníku. Na výlet 
se vydalo celkem 24 lidí, z toho 13 dětí a 11 dospělých. 
Šli jsme do jeskyní, do kterých jsme také lezli a celí zabahnění 
vylezli. Opékali jsme špekáčky, měřili jsme rozměry jeskyně 
a hráli hry. Výlet bavil všechny, jak děti, tak i dospělé. 
Špíně jsme se nevyhnuli, ale špína k dobrému výletu patří!!

Štěpán Krapka, Tereza Pražáková 

„Pepíčku, učil ses vůbec?”
„Ano.”
„A proč máš v domácím úkolu tolik chyb?”
„Protože chybami se člověk učí.”
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Patron naší vesnice, svatý Jan Křtitel (Bible L 7,33), byl 
provokativní postavou. Jako mladý odešel do pouště (Bib-
le Mt 3,1), aby se v tichu a samotě připravil na své budoucí 
poslání. Askezí dosahoval pokroku v duchovním životě. 
„Potravou mu byly kobylky a med divokých včel.“ (Bible 
Mt 3,4). Ve věku 30 let se stal kazatelem, aby hlásal pří-
chod Ježíše Krista. Na otázku, kdo je, odpověděl: „Jsem 
hlas volající na poušti.“ (Bible J 1,23) Svým příkladným 
životem se stal velmi populárním. Přicházelo za ním mno-
ho lidí, aby mu naslouchali a dávali se křtít v řece Jordánu 
(Bible Mt 3,5). Jeho výzva je stále aktuální. „Urovnejte 
cestu Pánu“ (Bible J 1, 23), pro nás to znamená: urov-
nejme svoje vztahy k bližním i k sobě, správně nastavme 
priority života. „Hlas volající na poušti“ (Bible Lk 3, 4-6) 
k nám promlouvá již přes dva tisíce let.
 Člověka, který chce něco důležitého říci, společnost 
neakceptuje, jeho projev přestala brát vážně. Zkušenost 
z dějin, viz svatý Jan Křtitel, ukazuje, že to bývá osud 
velkých myslitelů, umělců a proroků. Dává se jim za 
pravdu, až jejich varování a moudra prověří historie. 
V době, kdy mluví, se jejich slova nehodí do konzumní-
ho světa. Působí rušivě, jsou prorocká a pravdivá.
 Současnost se potácí v duchovní a morální vyprah-
losti. Vytrácí se uvědomění kulturních a náboženských 
kořenů, o které celé generace před námi pečovaly. Je tu 
rozpor, který se dá těžko překonat. Nebo snad přece 
jenom dá? Dejme se poučit z historie. Jak tomu bylo, 
když kázal sv. Jan Křtitel? Mnoho lidí šlo za ním do 
pouště, aby mu naslouchali (Bible Mt 3,5). Museli ura-
zit pěkný kousek cesty, pouť s sebou nesla nepohodlné 
spaní a stravování. Dokázali vyjít ze svého ustáleného 
způsobu života.
 Poušť je pro nás obrazem prázdnoty. Často máme po-
cit, že denní život je daleko prázdnější než poušť. Jsme 
vystaveni mnohým zážitkům a spoustě nových zpráv. 
Ale všechny neříkají konec konců nic zvláštního, co by 
stálo za povšimnutí, a člověk se pomalu noří do stresu. 
Není to jenom normální stres, je to kybernetický stres. 
Vypneme si na pár hodin mobil, počítač nebo tablet, 
a když ho znovu zapneme, máme tam záplavu novinek. 
Většina z nich patří do laciné reklamy na štěstí. Usi-
lují o nás duchovní zlatokopové. My ovšem nežijeme 
ve virtuálním světě reklam, žijeme v reálném životě, 
který má k ideálu nesmírně daleko. Po čase přijdeme 
k závěru, že by bylo lepší ničeho si nevšímat a žít v kli-
du. Nespokojenost se světem je začátek tohoto útěku 
z veřejnosti do samoty, do chvíle ticha. Namítnete, že 
chodit do samoty je proti lidské přirozenosti. Člověk 
je přece tvor společenský. Má dar jazyka, aby mluvil, 
a umí naslouchat jiným, aby se od nich učil. I v samotě 

sice někdo mluví, ale bývá považován za podivína. Dar 
řeči se vyvíjí především nasloucháním. Koho my slyší-
me v poušti? Hučení větru? Hlas velblouda putujícího 
s karavanou? Sypání písku? Ohlušující ticho?
 Námitka je velmi vážná. Umění správně naslouchat 
a mít k tomu příležitost je veliký dar ve vývoji osob-
nosti, ve vytváření charakteru. Ale stává se, že ten, kdo 
světu naslouchá příliš mnoho, nakonec nic neslyší. Má 
na uších sluchátka, ale neví, co mu vážně říká ten, kdo 
stojí vedle něho. Hlavní chyba bývá v přesvědčení, 
že chceme slyšet jenom to, co přichází zvenčí, odjinud, 
že mluví jenom ten, kdo je mimo nás. Zapomínáme, že 
hlavní a nejdůležitější je hlas vnitřní, hlas vlastního srd-
ce. Teprve v samotě se dá udělat objev, že k nám mluví 
hlas svědomí, dostává se nám inspirace, odchází nepro-
stupnost rozumu.  
 V tichu „pouště“ je slyšet hlas k odpuštění sobě 
i druhým, odpuštění, které je součástí poměrně složi-
tého psychického procesu vyrovnávání se se zraněním 
a ublížením a obvykle stojí dokonce až na samotném 
konci tohoto ztišení. Pokud člověk není odpuštění scho-
pen, něco se v tomto procesu pravděpodobně zadrhlo 
a proces přijetí a vyrovnání se s ublížením nemohl pro-
běhnout až do samotného konce.
 Když někomu neodpouštíme, jsme k této osobě při-
poutáni a ona nás v myšlenkách neustále pronásleduje 
a soustavně citově týrá. Když však odpustíme, rozváže 
se negativní pouto, které nás s ní svazovalo, a už nás ci-
tově nezraní. Když tedy odpouštíme, je to spíše pro naše 
osobní dobro. Usilujme o jasné vztahy v rodině, mezi 
přáteli, v zaměstnání. Potřebujeme se navzájem. Buď-
me vděčni za dar společenství a sdílení. Ať nás nenaplní 
pocit, že si vystačíme sami a že ostatní by si rovněž měli 
vystačit bez nás.
 Dokázat rovně stát ve vichřicích pomluv, překonat 
přestálé příkoří, přetrpět bolest, zapomenout na bez-
práví, zvládnout pohodlnost, být důsledným, obhajovat 
pravdu navzdory všem lžím a polopravdám; stát si za 
svým slovem v záplavě falešných slibů, dostát svému 
přesvědčení navzdory všem zrůdným ideologiím, najít 
cestu filozofického hledání správného života, to je du-
chovní zralost, to mohou být plody moderní „pouště“.
V dnešní hodně komplikované a matoucí době, kdy 
je obtížné opustit kulturní trend a dobový styl, je od-
kaz svatého Jana Křtitele nadčasový. Kaple, která je 
zasvěcena tomuto statečnému muži, svědčí o pokoře 
a moudrosti našich předků, jejichž víra byla hluboce 
zakořeněna v odkazu našich věrozvěstů, svatých Cyrila 
a Metoděje. Buďme jim za to vděčni.

Marie Kubová

Hlas volající na poušti 
(Bible Lk 3, 4-6)
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Rubrika z Labské

Přiblížil se konec školního roku, který byl pro dvacít-
ku šesťáků prvním na naší škole. Od září 2020 se totiž 
ZŠ Labská stala domovskou školou pro děti z Ostopovic 
či Troubska. Pokud ale pohlédneme do nedaleké minu-
losti, zjistíme, že jsme vlastně navázali na historickou tra-
dici, na přelomu milénia bylo zcela běžné, že děti z okol-
ních obcí pokračovaly ve vzdělávání právě na Labské. 
 Vedení školy vyšlo samozřejmě vstříc přání rodičů, 
a tak se kluci a holky potkali jako novopečení druhostup-
ňoví žáci v rámci jedné třídy spolu s dětmi z Troubska 
a Bosonoh. Přestože průběh školního roku nebyl jed-
noduchý, prezenční výuky bylo pramálo a postupně 
jsme všichni přešli na distanční formu vzdělávání, děti 
se v novém prostředí velmi rychle a dobře zorientovaly 
a přirozeně zapadly do chodu naší školy.
 Rádi bychom vám nyní ZŠ Labská v kostce před-
stavili. Jsme starolískovecká základní škola s více než 
čtyřicetiletou tradicí. 24 tříd – po dvanácti na každém 
stupni – navštěvuje více než 500 dětí. Snažíme se o vy-
tvoření přátelského, inspirujícího a klidného prostředí, 
proto klademe důraz nejen na kvalitní vybavenost, ale 
také na příznivé klima tříd. Na naší škole tak nenajdete 
nadpočetné třídy, nýbrž třídní kolektivy čítající kolem 
dvaceti žáků. 
 V každém ročníku máme jednu třídu s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy se zaměřením na lední hokej. 

Podporujeme však sportovce různých odvětví, našimi 
absolventy jsou úspěšní tenisté, florbalisté či gymnasté. 
O podpoře fyzické zdatnosti i zdraví svědčí nejen velká 
tělocvična či výborně vybavený venkovní sportovní areál, 
ale také využívání bazénu, který je součástí školní budovy.
 Nejen na 2. stupni klademe důraz na rozvoj poly-
technické výchovy, od letošního školního roku máme 
zrekonstruovanou a nově vybavenou cvičnou kuchyň-
ku i pracovnu dílen. Dále se můžeme pochlubit dvěma 
specializovanými učebnami pro výuku cizích jazyků, 
dvěma novými počítačovými učebnami či odbornými 
pracovnami pro výuku fyziky a chemie.
 Ani během nadcházejících prázdnin nebudeme za-
hálet. V letních měsících dojde k zásadní rekonstruk-
ci školního bazénu, jeho stávající konstrukce i povrch 
kolem, včetně vzduchotechniky, budou kompletně vy-
měněny. Také jídelna v září přivítá strávníky vybavená 
novým nábytkem.
 Ve školním roce 2021/2022 bude opět pro děti 
z Ostopovic a přilehlých obcí otevřena jedna malopo-
četná šestá třída. Těšíme se na vás, milé děti, i na spo-
lupráci s vámi, vážení rodiče. Věříme, že naše škola se 
pro vás všechny stane místem, kam se budete těšit.
 Přejeme vám příjemné letní dny. Na shledanou u dal-
ší Rubriky z Labské.

Michal Dlouhý, ředitel školy

Žáci ZŠ Labská v atriu. Foto: archiv ZŠ Labská
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Do 28. 8. Historie mlsání – výstava v Letohrádku 
Mitrovských mapuje nejzajímavější fakta a příbě-
hy, které se s laskominami pojí. Obsahuje výrobnu 
sladkostí, historickou cukrárnu nebo obchod s ci-
zokrajným zbožím, jakým byl turecký med, sypaný 
čaj, káva nebo kakao. Nechybí historické bonboni-
éry, raritní formy na čokoládu, malované plechovky 
nebo skleněné zásobníky na bonbony atd., dále údaje 
o slavných brněnských podnicích. Malá dětská vý-
tvarná dílna. 
www.letohradekbrno.cz

Do 28. 8. Svět skřítků a trpaslíků – rodinná výstava 
mimo jiné objasní rozdíly mezi skřítky a trpaslíky. 
www.letohradekbrno.cz

Do 30. 8. Africké léto v Zoo Brno – program nabíd-
ne přednášky, workshopy, hudbu, tanec a další aktivity 
spojené s tímto kontinentem. Dozvíte se, jak vypadá af-
rická škola, naučíme vás základy svahilštiny, ochutná-
te africké ovoce i africkou kávu a budete moci oslavit 
svátek žiraf, šimpanzů nebo plameňáků. Děti si budou 
moci vyzkoušet hru na africké bubny, výrobu masajské-
ho náhrdelníku nebo hračky pro surikaty. 
www.zoobrno.cz

Do 30. 9. Dobrodružná hra na hradě Cornštejn – pro 
rodiny s dětmi navrhla pedagožka Monika Mažárová 
dobrodružnou hru. V rámci individuální prohlídky se 
mohou rodiny s dětmi nechat vtáhnout do historie Cor-
nštejna prostřednictvím pověsti o bílé paní a cornštejn-
ském pokladu. V několika zákoutích hradu na ně čekají 
příběhové panely s úkoly. Pokud je všechny splní, po-
mohou místní bílé paní. Ta každou malou princeznu 
a rytíře za jejich pomoc odmění. 
www.muzeumznojmo.cz

18. 6. 2021–17. 7. 2022 Óóó Indiáni – v Pavilonu 
Anthropos. Výstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, 
ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl 
představit historii a kulturu původních obyvatel Sever-
ní Ameriky – zejména významných indiánských kme-
nů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti 
prostředí, způsobu obživy a dalších životních zvyklostí. 
www.mzm.cz/pavilon-anthropos

Horaher na Špilberku – pro ty, kteří mají chuť si hrát, 
poznávat tajemství hradu Špilberku i toulat se po jeho 
okolí. Web Horaher nabízí vzdělávací aktivity pro nej-
menší od 4 let, pro děti školou povinné i všechny ostat-
ní, které baví učit se hrou! 
www.horaher.spilberk.cz/info.html
 

3. 7., 7. 8. a 14. 8. Ignis Brunensis nad hradem Špil-
berk. Velkolepé mezinárodní umělecké ohňostroje budou 
k vidění vždy od 22.30 hod. Originální hudební doprovod 
synchronizovaný s ohňostroji bude exkluzivně ke všem 
ohňostrojům vysílat Rádio Krokodýl 103 FM. Novinkou 
budou ohňostrojové „live“ streamy ve vysokém rozlišení 
na YouTube a sociálních sítích Ignis Brunensis. 
www.ignisbrunensis.cz

8. 7.–11. 7. Festival Boskovice 2021 – během čtyř dnů 
zde můžete nejen vstřebávat hudbu nejrůznějších žánrů 
v amfiteátru letního kina, zámeckém skleníku, synagoze 
či panském dvoře, ale i zhlédnout divadelní představe-
ní v kulisách boskovického hradu, farské zahrady nebo 
v intimnějším prostředí zdejších interiérů, před místním 
antikvariátem si poslechnout autorská čtení, prohlédnout 
si výstavy a někdy se stát i jejich součástí, chodit do kina 
na filmy, účastnit se workshopů, nakupovat a občerstvo-
vat se atd. O děti je tu také dobře postaráno a větší část 
workshopů a dílen je věnována právě jim. 
www.boskovice-festival.cz

10. 7. Příběh o železe a dřevu – akce v Těšanech se 
bude věnovat řemeslům, která jsou s těšanskou kovár-
nou spjata – kovářství a kolářství. Tradice těchto řeme-
sel sahá několik staletí do minulosti, stejně jako historie 
naší kovárny. Setkáte se se současnými pokračovateli 
této tradice a uvidíte, že přísloví o zlatých českých ru-
čičkách opravdu nelže. Sami si ale můžete vyzkoušet, 
že jednoduchá není ani tak zdánlivě jednoduchá věc – 
vykování obyčejného hřebíku. Na děti čekají úkoly in-
spirované těmito řemesly. www.tmbrno.cz

12. 7.–18. 7. Festival planet – výstava nafukovacích 
modelů planety Země, planety Mars a Měsíce, umís-
těných v parku na Kraví hoře, doplněná ve večerních 
hodinách o projekci vědecko-fantastických filmů na bu-
dovu Hvězdárny a planetária Brno (forma letního kina), 
event. i pozorování noční oblohy dalekohledy v parku. 
www.hvezdarna.cz

17. 7.–24. 7. ProART Brno – umělecký workshop fes-
tival se formálně skládá ze dvou částí. Prvním z nich 
jsou workshopy, které nabízejí profesionálům i široké 
laické veřejnosti výuku v různých kreativních disciplí-
nách. Druhou částí festivalu je večerní program, který 
představuje aktivně činné umělce v ukázkách z jejich 
repertoáru. Kde? Místodržitelský palác, JAMU. 
www.proart-festival.cz

31. 7. Hradozámecká noc – velkolepý večer na hra-
dech a zámcích v záři měsíce a plamenů. Hradozámecká 
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Tipy na akce

noc představuje památky v netradiční době a s netradič-
ním programem. Do Hradozámecké noci se každoročně 
zapojují desítky památek z celé republiky – hrady, zám-
ky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. 
www.npu.cz/hradozamecka-noc

6. 8.–12. 8. Letní filmová škola UH – na festivalu pro 
vás objevujeme filmové poklady a spolu s vámi se těší-
me na filmové novinky. Hledáme historické a společen-
ské souvislosti, baví nás alternativa i kvalitní mainstre-
am. Náš tým je různorodý a každý z nás má rád něco 
jiného. Pečlivě pro vás vybíráme desítky nejzajímavěj-
ších filmů a na vás je, abyste si z nich sestavili svůj jedi-
nečný program. www.lfs.cz

12. 8.–16. 8. Maraton hudby Brno – různé druhy hu-
debních žánrů, 4 dny, 35 pódií, 250 koncertů. Ojedinělý 
koncept festivalu, který se uskuteční především ve ven-
kovním prostředí napříč centrem města, umožňuje i rea-
govat na aktuální protiepidemická opatření v souvislosti 
s covidem-19. To umožňuje pořadatelům akci zorgani-
zovat i v situaci, kdy jiné festivaly musí svůj program 
odložit na dobu s lepší situací. 
www.maratonhudby.cz

14. 8. Napoleonské hry – jsou znovu obnovenou tradicí 
z období první republiky, kdy si obyvatelé připomínali 
události z roku 1805. Budou se konat v zámeckém par-
ku ve Slavkově u Brna. Zúčastníte-li se jich, můžete se 
těšit na večerní empírovou zahradní slavnost, promítání 
na vodní stěnu, dobový piknik pro všechny návštěvníky, 
venkovní bál, tradiční vojenské ukázky i ukázky života 
v leženích či show na koních a také na lidový jarmark aj. 
www.slavkovak.cz

14. 8. Kouzla s vařečkou – zveme rodiny s dětmi do 
kovárny v Těšanech na program určený dětem i dospě-
lým a zaměřený na vaření a pečení tak, jak probíhalo 
v kuchyni paní kovářky. Na jeden den v roce se kovárna 
stane místem, kde se budou dít tajemné věci. Budeme 
si hrát, možná se trochu bát a snad se i něco naučíme… 
www.tmbrno.cz

19. 8.–21. 8. F-scéna 2021 – aneb folklorní večery na 
Biskupském dvoře. Stejně jako loni má tato akce be-
nefiční podtext neboť pořadatelé podporují neziskovou 
organizaci Dům pro Julii, která organizuje výstavbu 
dětského hospice. 
www.fosjanosik.cz

28. 8. Šedesátka s TMB – chystáme celodenní naro-
zeninovou párty. V danou sobotu už se snad vrátíme 

k běžnému životnímu stylu a budeme se moci bez ome-
zení sejít v hlavní budově muzea i v areálu za muzeem. 
www.tmbrno.cz

31. 8.–4. 9. Food & Drink Fest – na náměstí Svobody.

4. 9. Mladý těšanský kovář 2021 – tradiční přehlídka 
mladé kovářské generace v rámci Národopisných slav-
ností v Těšanech. www.tmbrno.cz

10. 9.–11. 9. Slavnosti piva F. O. Poupěte – prodejní 
a prezentační akce pivovarů v centru Brna na  Šilingro-
vě náměstí a Starobrněnské ulici. 

11. 9.–12. 9. Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek – jedná se o ryze nekomerční přehlídku kul-
turního dědictví regionu, kterou pod odbornou garancí 
Klubu kultury Uherské Hradiště spolupořádají mikro-
regiony Staroměstsko, Ostrožsko, Východní Slovácko, 
Dolní Poolšaví, Za Moravú, Bílé Karpaty a Buchlov. Do 
programu se zapojuje téměř stovka měst a obcí z okolí 
Uherského Hradiště. Historické jádro Uherského Hradi-
ště se tak již od roku 2003 pravidelně začátkem září pro-
měňuje v jedno velké pódium, na němž se představují 
desítky folklorních souborů, cimbálových muzik i de-
chových kapel a společně s ochutnávkou vín, burčáku 
a regionálních gurmánských specialit vytvářejí nezapo-
menutelný zážitek pro desetitisíce návštěvníků. 
www.slavnostivinauh.cz

18. 9. Václavský jarmark – v zámeckém parku ve 
Slavkově u Brna. Podzimní slunce, vůně burčáku, dře-
va i květin. To bude tradiční Václavský jarmark, který se 
uskuteční v zámeckém parku v sobotu 18. září od 9.00 
do 17.00 hodin. Přijďte se projít po zámeckém parku 
a ochutnat tradiční české dobroty, nebo si udělejte radost 
koupí něčeho hezkého. Užijte si babí léto ve Slavkově. 
www.slavkov.cz

21. 9.–26. 9. Serial Killer – je mezinárodní soutěžní fes-
tival televizních a webových seriálů. Nabízí premiéry těch 
nejlepších seriálových novinek, které jinde nemáte mož-
nost vidět. To vše na velkém plátně a za účasti jejich tvůrců. 
www.serialkiller.tv

21. 9.–26. 9. Future Gate Brno – největší festival sci-fi 
filmů v České republice. www.futuregate.cz

Zkontrolujte si, prosím, před vybranou akcí, zda se 
určitě koná. V této době člověk nikdy neví…
Přeji všem krásné léto.

Markéta Kozlová
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Je tomu již více než rok, co přednáškové sály Masary-
kovy univerzity zavřely své brány a celý svět zahalily 
roušky a respirátory. Vzdělávání seniorů na Univerzitě 
třetího věku MU však volně dýchá dál. Jen probíhá na 
místě, jež je pro nás i pro naše účastníky velikou výzvou 
– v online prostoru. 
 U3V MU se však této výzvy chopila se ctí a posluchači 
aktuálně sledují zpoza obrazovek svých počítačů přednáš-
ky dlouhodobých, krátkodobých tematických i jazykových 
kurzů. Výuka probíhá na uživatelsky velmi jednoduché 
platformě YouTube nebo v aplikaci Microsoft Teams, jež 
nabízí i možnost interakce a vstupu do diskuze s vyučují-
cími. Snažíme se, aby byla výuka po technické stránce co 
nejjednodušší, poskytujeme proto posluchačům po celou 
dobu trvání kurzů podrobné návody i telefonickou podpo-
ru. Přestože bychom návrat k prezenčnímu režimu velice 
uvítali, s online výukou máme již bohaté zkušenosti, jež 
chceme i nadále rozvíjet, a postarat se, aby byli naši poslu-
chači maximálně spokojeni. 
 I pro akademický rok 2021/2022, který zahájíme v říj-
nu, jsme připravili několik dlouhodobých kurzů. Bude 
možné přihlásit se například do tříletého cyklu Všeobecně 
zaměřeného kurzu, který je připravován ve spolupráci se 
všemi fakultami MU a skvěle se hodí pro zájemce o vše-
obecný přehled. Kurz je zakončen slavnostní promocí, bě-
hem níž posluchači obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

 Tříletý je také zbrusu nový cyklus přednášek s ná-
zvem Umělecká díla a podoby jejich uměleckohis-
torického vysvětlení, jehož tématem budou umělecká 
díla od raného novověku po současnost. Kurz navazuje 
na úspěšné cykly pořádané ve spolupráci se Seminá-
řem dějin umění FF MU a je taktéž zakončen slavnost-
ní promocí. Nabízíme ale také jednoleté kurzy, mezi 
které patří kurz Kulturní dědictví a památkové péče 
na Moravě, jejž pořádáme ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, a také kurz Univerzita třetího 
věku a Moravské zemské muzeum.
 Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v období od 
října do května. Posluchače přihlášené do dlouhodobých 
kurzů čeká během akademického roku i široký výběr kur-
zů krátkodobých s nejrůznější tematikou. Budou zamě-
řeny například na astronomii, genealogii, kybernetickou 
bezpečnost nebo Jižní Ameriku a mnoho dalších témat. 
Nudit se u nás tedy rozhodně nebudete!
 Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, uhradit je 
nutné pouze jednorázové zápisné, které pro celý aka-
demický rok činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu budeme 
přijímat od 1. 9. 2021. Bližší informace o přihlašování 
naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz, 
kde v brzké době upřesníme, zda bude přihlašování 
i samotná výuka probíhat prezenční či elektronickou 
formou.

Kolektiv U3V

Univerzita třetího věku MU 
neztrácí dech

archiv U3V
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Když se vydáte z Bohunic podél potoka směrem do 
Ostopovic, dojdete do dálničního sevření k Jemelkovu 
mlýnu. Tohle místo a osobnost pana Jemelky prová-
zely děti z bohunické školy Five Star Montessori už 
druhé jaro. Zatímco loni to bylo pouze prostřednictvím 
videí, letos jsme k mlýnu konečně dorazili, spatřili ho 
a setrvali u něho. Pan Jemelka nás pomyslně vedl ně-
kolik dní v tématu o řemeslech, konkrétně o tom mly-
nářském a následně pekařském. Vyzkoušeli jsme si, 
jaká dřina je umlít si vlastnoručně hrst mouky, založit 
a udržet kvásek, zadělat a vymíchat těsto a upéct chléb. 
Učíme se, že chléb je dar, který v bídě i válkách za-
chránil lidem život. Díky mlynáři z Ostopovic mnoho 
z našich předků ve válce mouku na chléb mělo. Učíme 
se o odvaze lidí, bez kterých bychom tu možná nebyli. 
Zpětně mu děkujeme a děkujeme všem odvážným, že 
jsou nám vzorem. S úctou k mlynářům a chlebu jsme si 
u mlýna chléb snědli a namalované obrazy mlýna nám 
stále zdobí školu…

Petra Turečková

Proti proudu 
Leskavy

V prvním čísle Ostopovického zpravodaje je článek 
o soužití Němců a Čechů. V posledních větách tohoto 
článku je napsáno: „Platí tak rčení, že se musíme poučit 
z vlastní historie. Tu ale musíme nejprve znát.“ Proto 
bych rád připomenul historické skutečnosti z tohoto 
soužití.

 29. října 1918, den po vzniku ČSR, vyhlásili češ-
tí Němci odtržení od severních Čech a vytvoření sa-
mostatného celku Deutschböhmen jako autonomní 
provincie německo – rakouského státu. Sídlo tohoto 
útvaru mělo být v Liberci. 30. října oznámil opavský 
poslanec Freissler, že ani Němci z Moravy a Slezska 
nechtějí žít v novém Československu, a vytvořil novou 
zem s názvem Sudetenland a se stejným statutem jako 
Deutschböhmen. Tvorba nových států pokračovala 
3. listopadu, kdy se objevil nový stát Deutschmähren 
na jižní Moravě. Šumavští Němci narychlo vytvořili 
Böhmerwaldgau. Čeští Němci se snažili o odtržení čtyř 
sudetoněmeckých provincií od českého státu. Pražská 
vláda musela nakonec zasáhnout i vojensky, 8. 12. 
obsadila česká vojska Mariánské Lázně, pak Teplice, 
Ústí nad Labem, Děčín, Karlovy Vary. Němečtí sepa-
ratisté hledali pomoc i v Drážďanech. Do konce roku 
1918 bylo území Koruny české v rukou pražské vlády.

 V roce 1938 byly další velké snahy sudetských Něm-
ců vedené Henleinem o začlenění Němců i s územím 
k Německu. To se také stalo a 1. října obsadila voj-
ska Wehrmachtu sudetská území. Toto trvalo do roku 
1945, kdy bylo území po skončení války vráceno ČSR. 
Na návrh vítězných mocností, zejména Anglie, bylo 
doporučeno odsunout německé občany z českého úze-
mí. Prezident Beneš tento návrh podporoval a podepsal 
Benešovy dekrety k odsunu Němců. Němci nebyli vy-
hnáni, ale bylo jim splněno to, co si od roku 1918 přáli 
– aby byli občany Německa. Tím bylo vytvořeno, že 
země Koruny české jsou celé osídleny Čechy. Za toto 
mohou další generace prezidentu Benešovi jen děkovat, 
protože Němci se celou dobu soužití k Čechům chovali 
povýšeně, panovačně a agresivně.

Václav Duda

O soužití 
Němců a Čechů

Foto: Petra Turečková
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Lockdown – Útěk z Výhně
Alexander Gordon Smith

V mládí člověk udělá mnoho klukovin a ne-
správných rozhodnutí. Právě na to bohužel 
těžce doplatí hlavní hrdina Alex. Ocitne se 
ve vězení pro mladé delikventy s názvem 
Výheň. Hluboko pod zemí, kde se teprve 
setká s opravdovými výtržníky a násilníky... 
a kde smrt čeká na každém rohu.

Petra Sedlecká

Relikty minulosti – 
Podzimní bouře
Petr Kříž

Pilotní díl nové fantasy série od začí-
najícího českého autora vás zavede do 
Andaloru, imaginárního a velmi kom-
plexního světa, který vás již od prvních 
stránek zaručeně pohltí. Každá událost 
i každé slovo mají svůj účel, jejž odhalí 

pouze pozorní čtenáři, neboť Kříž souvislosti neservíruje 
na stříbrném podnose. Naopak je jemně nastiňuje, a tak je 
jen a jen na čtenáři, aby na ně přišel.
 Celistvosti příběhu napomáhá i možnost nahlížet na něj 
z pohledu více postav, jejichž osudy se navzájem proplétají 
a ovlivňují. Poznáváme osoby z různých vrstev společnos-
ti, otrokem počínaje a princem konče. V orientaci skvěle 
pomáhá přehledná mapa a rejstřík.

Romana Čížková

Ptačí srdce – Poloviční král
Jan Hamouz

Další skvělé čtivo od českého spisova-
tele se odehrává ve fiktivním světě tvo-
řeném několika královstvími, která jsou 
spravována samostatně, ale spadají pod 
nadvládu jednoho krále. Území dlouho 
prosperovala a žila v míru, jenže tento 
stav nikdy nevydrží věčně. Válka je ne-

vyhnutelná a bouřící se kraje jsou odhodlané zvítězit.
 Tato dějová linka však v knize není jediná. Současně sledu-
jeme události, které následovaly po válce. Svět sledujeme ze 
všech stran a z pohledů různých postav. Mou jedinou výtkou 
je absence mapy. Děj je svižný, poutavý a vždy je důvod se bát, 
protože autor protagonisty vůbec nešetří.

Romana Čížková

1984 – Grafický román
George Orwell, Matyáš Namai

Tuto hrůzu nahánějící klasiku kritizující 
socialistické režimy jistě znáte. Příběh 
Winstona Smithe je ovšem od letošního 
roku možné zakoupit i v nové komikso-
vé verzi, která dílo zobrazuje ve zcela 
nových barvách a atmosféru vykresluje 
silněji než kdy dřív. 

Romana Čížková

Tipy ke čteníJak znáš 
svou obec?
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Luštění pro děti

Jak se říká aleji na okraji obce? 
(název tajenky)

1.  Ptačí obyvatel měst
2.  Hlavní město Norska
3.  Psaní v obálce
4.  Otvor ve zdi
5.  Literární dílo 
6.  Nemotorový dopravní prostředek
7.  Druh tance

Jak se jmenuje ostopovický 
folklorní soubor?
(název tajenky)

1.  Ubytovací zařízení
2.  Opak slova „velká“
3.  Pícnina
4.  Mé
5.  Část nože
6.  Délková míra v anglosaských zemích
7.  Součást zařízení k vytápění budov

M M M

L L L L

O O O O

O O O



Ostopovický zpravodaj  |  2021  |  číslo 2 31

Ostopovický zpravodaj, č. 2/2021 | Ostopovice 2. 7. 2021 | Vychází čtvrtletně | Vydává Obec Ostopovice se sídlem 
U Kaple 260/5, 664 49, Ostopovice, IČO: 00282294 | Evidenční číslo MK ČR 10257 | Redakční rada: Mgr. Jaroslav Šebánek, 
Jaroslav Trávníček, Mgr. Sylva Filová, Mgr. Marie Kubová, MVDr. Markéta Kozlová | Za obsah článků odpovídají autoři 
Jazykové korektury: Mgr. Libuše Dobrovodská | Grafická úprava a sazba: MgA. Alžběta Hanzlová | Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.  
Tištěno na recyklovaném papíře | Příští číslo vyjde v září 2021 | Náklad 750 ks | Inzerce, články: zpravodaj@ostopovice.cz  

www.ostopovice.cz

Foto: Jan Symon

Děkujeme všem, kteří pomohli 
s úklidem okolí 

Ostopovic.

Foto: Jiří Ochvat

Foto: Jan Symon

Foto: Jiří Ochvat

Foto: Jan Symon
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VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu
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TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že… ...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!
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