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Z obce

Radnice informuje

Pestrý ostopovický advent covidu navzdory
Špatná epidemická situace v souvislosti s onemocněním 
covid opět razantně zasáhla do společenského života 
v obci a donutila nás ke zrušení řady plánovaných kul-
turních akcí, které tradičně obohacují předvánoční čas. 
I přesto však na návsi svítí krásný vánoční strom, v kapli 
najdete historický betlém a ve vestibulu školy probíhá po 
celý prosinec adventní jarmark, na kterém můžete kou-
pí výrobků podpořit aktivity naší školy nebo třeba splnit 
přání některému z dětí z Dětského domova na Vídeňské. 

Kulturní komise také narychlo připravila vánoční stez-
ku plnou úkolů a stále doufáme, že bude moci proběh-
nout i Tříkrálový koncert na začátku ledna. 

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji epidemie 
nicméně v tomto čísle zpravodaje nezveřejňujeme kul-
turní program na další měsíce. Příprava programu sice 
probíhá i nadále, ale o jednotlivých akcích budeme in-
formovat vždy až podle aktuální epidemické situace. 
Věřme, že příští rok už bude i díky rostoucí proočkova-
nosti populace společenskému životu více nakloněný.

Rekonstrukce ulic Branky a Na Rybníčku 
dokončena se zpožděním
V době, kdy čtete tyto řádky, by snad již měla být prak-
ticky dokončena rekonstrukce chodníků a komunikací 
v ulicích Branky a Na Rybníčku. Stavba se bohužel od 
začátku potýkala s řadou komplikací a postupně došlo 
k jejímu zpoždění o několik týdnů. Část tohoto zpoždění 
byla způsobena závadami na podzemním vedení inže-
nýrských sítí, které nešlo předvídat a bylo třeba je opra-
vit. Další problémy a zpoždění však způsobila samotná 
stavební firma, která patrně s touto zakázkou přecenila 
své schopnosti a celou stavbu organizačně nezvládla. 
Obyvatelům obou ulic tak bohužel stavba komplikovala 
život déle, než bylo nezbytně nutné, a proto také čelila 
oprávněné kritice. Dodavatel za zdržení zaplatí smluv-
ní penále, jehož výše se bude odvíjet od konečné délky 
prodlení. 

Smutný život vandalů
Bohužel, někdo z obyvatel se patrně rozhodl stavební fir-
mě pomstít za způsobená příkoří přímo a z odstaveného 
bagru ukradl naftu, na nádrži přitom způsobil škodu za ně-
kolik tisíc a k tomu ještě stroj znečistil exkrementy. Možná 
si přitom ani neuvědomil, že řidič bagru skutečně není tím, 
kdo může za zpoždění stavby. Už dříve během stavby ně-
kdo u garáží prořezal pneumatiky hned několika vozidlům 
a opakovaně docházelo i k dalším drobnějším poškoze-
ním zaparkovaných vozidel. Častější řádění vandalů jsme 
bohužel v posledních měsících zaznamenali i na dalších 
místech v obci. Je smutné, že se těmto osobám zatím ne-
podařilo najít lepší způsob, jak působit na své okolí. Tohle 
vážně nikomu nepomůže a na škody na obecním majetku 
nakonec doplatíme nepřímo my všichni.
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Obnova dětského hřiště
Stavební práce v ulici Na Rybníčku budou ještě chví-
li pokračovat, neboť byla zahájena první etapa obnovy 
dětského hřiště. Během ní bude obnovena sportovní 
plocha a herní prvky s pískovištěm pro nejmenší děti. 
S ohledem na rozsah prací i bezpečnost dětí jsme byli 
nuceni na nezbytnou dobu uzavřít celé hřiště. Kvůli na-
padení dřevokaznou houbou jsme také bohužel museli 
pokácet i vzrostlý akát, který na hřišti jako jediný po-
skytoval stín. Po opravě hřiště budou vysazeny stromy 
nové a počítá se i se zastíněním pískoviště. Práce budou 
probíhat i během zimy dle povětrnostních podmínek, 
avšak plocha sportovního hřiště bude dokončena až 
v jarních měsících kvůli potřebě stabilní teploty a sucha 
při pokládce nového povrchu.

Preventivní kalendář policie
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vytvo-
řilo jako drobný dárek před Vánocemi preventivní stol-
ní kalendář na rok 2022. Kalendář obsahuje 28 obrázků 
znázorňujících nějakou rizikovou situaci, se kterou se 
můžeme v každodenním životě setkat. Kalendáře jsou 
zdarma k dispozici na obecním úřadu nebo na poště.

Železniční spoje a jejich intenzita
12. prosince obsloužil železniční zastávku Ostopovice 
první vlakový spoj. Z původně plánované slavnostní 
jízdy kvůli epidemii bohužel sešlo, ale při příležitosti 
této historické události jsme alespoň vydali pamětní 
odznak. Mnoho zajímavostí o historii trati nabízí dal-
ší z historických článků Tomáše Dvořáka a Radany 
Červené uvnitř zpravodaje a připravena je i přednáš-
ka, kterou však přesouváme na epidemicky příznivější 
dobu. 

Frekvence vlakových spojů zatím není úplně závrat-
ná, ale vychází z momentální kapacity trati. K dalšímu 
zlepšení dojde až po zdvoukolejnění úseku Střelice – 
Zastávka od prosince 2023, kdy se předpokládá obsluha 
zastávky Ostopovice celodenně v intervalu 60 min. Za-
vedení špičkového 30minutového intervalu je pak podle 
Správy železnic podmíněno řešením nedostatečné kapa-
city dráhy v železničním uzlu Brno.

Zbavte se exekucí díky Milostivému létu
Už jenom do 28. ledna trvá mimořádná příležitost ke 
zbavení se dluhů – tzv. Milostivé léto. Akce vyhlášená 
státem umožňuje dlužníkům zbavit se vysokých exekuč-
ních poplatků, sankcí a úroků, které navýšily původní 
dluh a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když dlužník 
zaplatí původní dluh a poplatek 908 korun. Akce se ve-
dle státu a obcí týká i jejich většinově vlastněných orga-
nizací, jako jsou dopravní podniky, nemocnice, Česká 
televize, Český rozhlas, a také všech zdravotních po-
jišťoven. Pokud si nevíte rady s konkrétním postupem, 
neváhejte se obrátit na sociální pracovníky Městského 
úřadu Šlapanice, kteří jsou připraveni vám pomoci, po-
případě i na obecní úřad.
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Zasadili jsme „dceru“ Stromu roku 2021 
Jeden z potomků známé Zpívající lípy, nositelky titulu 
Strom roku 2021, našel domov v Ostopovicích. Původní 
lípa, která v minulosti okouzlila i Aloise Jiráska, Terezu 
Novákovou či Bohuslava Martinů, roste už několik set 
let v obci Telecí v Pardubickém kraji. Semenáček toho-
to památného stromu obci věnovaly rodiny Dvořáčkova 
a Jiráskova. Za nápad vysadit potomka Zpívající lípy 
u nás v obci i za zprostředkování daru patří velký dík 
také zastupitelce Heleně Havlišové. Více se o Zpívající 
lípě dozvíte v samostatném článku uvnitř tohoto čísla 
zpravodaje.

Volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny přinesly změnu v roz-
ložení sil na naší politické scéně. Výsledky ve volebním 
okrsku Ostopovice byly v tomto směru ještě jednoznač-
nější, než na celostátní úrovni. Velmi vysoká byla také 
volební účast v obci, která dosáhla přes 77 % oprávně-
ných voličů. 

Výsledky voleb ve volebním 
okrsku Ostopovice:

Koalice SPOLU – 40,03 %
ANO – 23,71 %
Koalice Piráti + STAN – 13,41 %
SPD – 6,80 %
Přísaha – 5,15 %
ČSSD – 2,81 %

Z obce

Změna termínu svozu odpadu
Svoz směsného komunálního odpadu z obce bude 
od 1. ledna 2022 probíhat v novém termínu, a to 
ve středu v lichém kalendářním týdnu namísto 
dosavadních pondělků. Termíny pytlového svo-
zu zůstávají beze změny, tj. vždy v úterý před svo-
zem popelnic.

Poplatek za odpad i cena vodného 
a stočného ve stejné výši jako v roce 2021
V reakci na nový zákon o odpadech schválilo zastupitel-
stvo obce novou vyhlášku o místním poplatku za odpad. 
Poplatek na rok 2022 nicméně zůstává ve stejné základ-
ní výši jako v letošním roce. Protože však výši konečné-
ho poplatku může ovlivnit ještě dosažení na některou ze 
slev, prosíme, abyste s platbou poplatku počkali až do 
doručení platebního předpisu. Ten by všechny domác-
nosti měly obdržet nejpozději do konce února. 

Přes rostoucí náklady zůstává beze změn také cena vod-
ného a stočného, a to zejména s ohledem na opakované 
problémy s kvalitou pitné vody, které se v průběhu le-
tošního roku vyskytly.

Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
přejeme vám krásné a naplněné svátky ve společnos-
ti vašich blízkých a do roku 2022 pevné zdraví a vše 
dobré!

Jan Symon
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Zastupitelstvo schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastu-
 pitelstva Helenu Havlišovou a Borise Canova.

• program zasedání zastupitelstva.

• darovací smlouvu o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k  pozemku p. č. 1490/84 v k. ú. 
Ostopovice mezi paní Sylvou Navrátilovu, by-
tem U Kaple 260/5, 66449 Ostopovice, a Obcí 
Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem.

• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1507/28 v kata-
strálním území Ostopovice za celkovou kupní 
cenu 1.967.650,- Kč mezi Obcí Ostopovice jako 
kupující a panem Martinem Sítařem, bytem Nová 
441, 66484 Zbraslav, jako prodávajícím a pově-
řuje starostu jejím podpisem.

• Rozpočtové opatření č. 6/2021. 

• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním 
 poplatku za obecní systém odpadového hospo-
 dářství.

• poskytnutí individuální dotace Ing. Radce Švihál-
kové ve výši 3.000,- Kč na činnost spolku Dobro-
mysl. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje 
uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí indivi-
duální dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo bere na vědomí 
• usnesení z jednání rady obce ze dne 29. 6., 13. 7.,  
 22. 7., 6. 9. 2021.

• Rozpočtové opatření č. 5/2021.

Výpis usnesení 
z 3. zasedání 
zastupitelstva obce 
ze dne 21. 9. 2021

Údržba obce

Otevírací doba sběrného dvora 
do konce roku 2021:

Středa 22. 12. 2021: 13:00 – 17:00 
Středa 29. 12. 2021: 13:00 – 17:00
Sobota 1. 1. 2022: zavřeno

Třídění kuchyňského oleje
Od podzimu lze ve sběrných hnízdech do určených nádob 
vyhodit kuchyňské oleje. Olej se vyhazuje slitý v láhvi. 
Vyvážení nádob probíhá pravidelně 1krát za 2 měsíce.

Kompostovatelné sáčky na kuchyňský 
bioodpad
Zájemci si mohou ve sběrném dvoře zdarma vyzved-
nout kompostovatelné sáčky na kuchyňský bioodpad. 
Ten pak můžete vyhodit ve sběrném dvoře na kompo-
stárnu nebo do vlastního kompostu. 

Harmonogram pytlového svozu v roce 2022

leden 4. 18.
únor 1. 15.
březen 1. 15. 29.
duben 12. 26.
květen 10. 24.
červen 7. 21.
červenec 7. 19.
srpen 2. 16. 30.
září 13. 27.
říjen 11. 25.
listopad 8. 22.
prosinec 6. 20.
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Vážení odběratelé, 
tímto sdělením bychom rádi ucelili a uzavřeli problema-
tiku s dodáváním pitné vody do Ostopovic pro letošní 
rok. Jako prvotní důvod zakalování pitné vody v Osto-
povicích se jevilo vzájemné působení dvou vod různé-
ho typu (podzemní voda z obecního zdroje a povrchová 
voda z vodní nádrže Vír), které byly do sítě dodávány 
do konce září letošního roku. Nicméně objevení zákalu 
přímo v objektu vodojemu poukazovalo spíše na pro-
blémy v obecním zdroji související s vysokým obsahem 
sloučenin železa a manganu v okolí vrtu a jejich nárazo-
vým vyplavováním do vodního zdroje.

Z pohledu VAS bylo následně doporučeno zásobová-
ní obce pouze vodou z Vírského oblastního vodovodu 
(VOV) za účelem zklidnění situace, což bylo dopro-
vázeno četnější kontrolou a odběrem vzorků během 
měsíce října a listopadu. Vyhovující výsledky uskuteč-
něných rozborů společně s pominutím stížností odbě-
ratelů potvrzují vyšší spolehlivost a stabilitu v kvalitě 
dodávané „vírské“ pitné vody. Z tohoto důvodu bychom 
dále navrhovali dočasně „zakonzervovat“ obecní zdroj 
a vyvarovat se jeho užívání do doby, než bude vyřešena 
otázka případné úpravy vody. 

Počátkem příštího roku je v Ostopovicích plánováno 
čištění obecního vrtu spojené s kamerovou prohlídkou. 

Návrh dalšího postupu s případným znovuvyužitím 
obecního zdroje bude předložen a konzultován s před-
staviteli obce na základě výsledků tohoto čištění, rozboru 
vzorků vody, finančních nákladů apod. 

Závěrem bychom rádi zopakovali, že využívání obec-
ního zdroje nepovažujeme v současné chvíli za vhodné 
řešení, neboť zde přetrvává riziko nepředvídatelného 
a rychlého jednorázového znečištění objektů vodovod-
ního systému. Standardní využívání obecního vrtu by 
přicházelo v úvahu ideálně v případě instalace jednodu-
ché technologie na úpravu obecní podzemní vody, tzn. 
odstranění nežádoucích sloučenin ze surové vody. Tato 
úprava by se cenově pohybovala odhadem v rámci jed-
notek milionů korun, přičemž počátkem příštího roku 
bude zpracováno technicko-ekonomické posouzení 
možné úpravy dodávané vody. 

Věříme, že přijatá opatření povedou ke zlepšení důvěry 
v pitnou vodu v Ostopovicích. Veškeré kroky vedoucí 
k tomuto cíli jsou prováděny postupně tak, aby bylo 
možné dodávku vody co nejvíce řídit a zároveň aby 
byla minimalizována veškerá známá rizika ohrožení 
dodávky pitné vody. Jedním z dlouhodobých výsledků 
této činnosti obce a VAS bylo přepojení na VOV, což 
z dnešního pohledu byl krok správným směrem. Děku-
jeme vám, odběratelům, za pochopení.

Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.
výrobně-technický náměstek ředitele divize
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Z obce

Vzpomínka 
na Jaroslava Trávníčka

V pátek 1. října nás po těžké nemoci ve věku 86 let 
opustil Jaroslav Trávníček, dlouholetý kronikář obce 
a člen redakční rady Ostopovického zpravodaje. Jara, 
jak mu všichni říkali, byl aktivním členem mnoha spol-
ků, které v obci působí či v minulosti působily – chova-
telé, zahrádkáři, včelaři či sokoli. Byl vždy dobře nala-
děným a aktivním účastníkem veřejného života v obci 
a nadšeným amatérským meteorologem. Těžko byste 
také hledali akci, na které se nevyskytl, a když zrovna 
nerozvíjel diskusi, bedlivě naslouchal ostatním. Díky 
svému neutuchajícímu zájmu o veřejné dění vždycky 
věděl, co se kde šustlo. S jeho odchodem přicházíme 
o osobnost, která se doslova zapsala do historie obce. 
Čest jeho památce. 

Jan Symon

Kvalita vody v Ostopovicích
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Systém třídění odpadů v obci se stále inovuje, rozšiřuje-
me kapacitu sběrných hnízd a přidáváme nádoby na další 
odpady. Od letošního roku je možné ve sběrných hníz-
dech vytřídit jedlé oleje a tuky, hliníkové a železné ma-
teriály, zejména plechovky a drobné kovové předměty. 
Plechovky je také možné třídit do pytlů, odděleně nebo 
dohromady, a my je odvezeme v rámci pytlového svo-
zu. Odpadové hospodářství obce je velice rozsáhlé. Do 
ceny likvidace odpadů se promítá několik proměnných 
nákladů, jako je cena dopravy a s ní kolísající ceny po-
honných hmot, způsoby likvidace – skládka, třídící linka, 
spalovna, samotná separace přímo v obci, zpětný odběr 
na další využití, a rovněž personální a administrativní 
náklady. Výsledná cena, kterou platí občané v naší obci, 
je výsledek propočítání zmíněných nákladů a započtení 
peněz, které může obec čerpat za třídění odpadů v obci 
zpět. Abychom uvedli tuto problematiku více v povědo-
mí, uveřejníme v následujících číslech zpravodaje bližší 
informace o systému, rozhovory s povolanými osobami 
z odpadového hospodářství a další doplňující články.

1. 1. 2021 vešel v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o od-
padech. Tento zákon přináší oproti původní úpravě ně-
kolik změn, které se dotýkají všech původců odpadu, 
tedy běžných občanů, fyzických a právnických osob 
podnikajících i obcí. Odpady jsou seřazeny v katalogu 
odpadů, kde jsou roztříděny do kategorií a mají přiřaze-
né katalogové číslo. Katalog odpadů stanovuje vyhláš-
kou ministerstvo. Níže uvádím 2 vybrané změny: 

Do konce roku 2030 konec skládkování. 
Tato změna se projeví u každého z nás. V současné době 
končí část odpadu na skládkách. Z naší obce je komu-
nální odpad z domácností i ze sběrného dvora a rovněž 
velkoobjemový spalitelný odpad likvidován ve spalovně. 

Nerozlišování mezi živnostenským 
a komunálním odpadem. 
Nový zákon již nebude rozlišovat odpad tímto způsobem, 
živnostníci budou moci využívat obecní systém likvidace 
odpadu, ale pouze na základě uzavřené smlouvy s obcí.

Nakládání s odpady v naší obci a s tím spojené poplat-
ky upravují obecně závazné vyhlášky (OZV), které 
jsou pravidelně aktualizovány zastupitelstvem obce. 
Tyto OZV naleznete na stránkách obce Ostopovice 
www.ostopovice.cz v sekci Obecně závazné vyhlášky.  
Jde o tyto obecně závazné vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška obce Ostopovice č. 3/2021, o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství.

Cenu služeb spojených s likvidací vybraných odpadů nebo 
jejich odvozem upravuje Ceník služeb spojených s údrž-
bou obce a provozem sběrného dvora. Ten rovněž nalezne-
te na internetových stránkách obce nebo ve sběrném dvoře. 
  
Na úvod jsme zpracovali přehlednou tabulku systému 
nakládání s odpady v naší obci. V této tabulce vidíte způ-
soby sběru a likvidace odpadů v obci.

Jaroslav Šebánek a Petr Dubjak

Třídění odpadů v obci

8
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Když mě starosta obce Jan Symon požádal, abych se vrátil
ke spolupráci na Ostopovickém zpravodaji, přislíbil jsem
znovu začít od ročníku 2021. Jak nastal čas, připravil jsem 
si fotky z okolí Ostopovic, pár nápadů, o čem psát, 
a vydal se je konzultovat do sběrného dvora za 
šéfredaktorem zpravodaje Jaroslavem Šebánkem.

K zaměření tohoto článku o odpadech mne inspirovaly 
z mnoha stran nepříznivé informace o posledním údělu 
plastů. Že se prvně roztřídí, odvezou, pak se zase sesypou 
na jednu hromadu s ostatními odpadky a spálí. 
Na to konto mě napadlo v několika článcích 
s investigativním zaměřením na téma CESTY ODPADŮ 
nechat rozkrýt, jak to tedy s celou škálou tříděných odpadů 
vlastně je, kam putují, co se s nimi pak děje, na co se mění. 
Prvně jsem nabídl a nakreslil laicky jednoduché schéma. 
Co se třídí, zpracovává, recykluje. Ale dále jsme s Jaroslavem 
už spolupracovali na schématu společně a hlavně z jeho 
strany kompetentně. Ve schématu je také naznačeno, 
že budou postupně osloveni pracovníci jednotlivých firem, 
které odpady zpracovávají, aby se na stránkách zpravodaje 
rozepsali o svých postupech zpracování odpadů. Nakonec 
jsem dospěl i k zobecnění námětu a následnému rozvětvení 
na další budoucí články a seriály zaměřené na problematiku 
důležitou nebo zajímavou pro naši obec: CESTY VODY, 
CESTY V OKOLÍ, CESTY DO BRNA, CESTY PENĚZ... 

Petr Dubjak

Z obce
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Vítání občánků proběhlo

Letošní podzim jsme přivítali děti narozené v posledním 
roce i ty, které si oslavu neužily vloni kvůli opatřením 
v souvislosti s koronavirovou pandemií.  Za poslední 
rok byla v naší obci porodnost téměř o polovinu nižší 
než v letech předešlých. Novorozeňata a batolata, 
jejich sourozenci a rodiče strávili pěkné slunečné od-
poledne v areálu MŠ a ZŠ, kde bylo připravené vy-

stoupení školáků, představení divadélka Kufr s žon-
glérkou Aduší i fotokoutek. Bylo zde nachystáno také 
bohaté občerstvení včetně špekáčků k opékání na ohni. 
Doufáme, že se akce všem líbila a že v příštím roce po-
budou děti i jejich rodiče v krásném areálu naší školy 
o něco déle než letos. Příští vítání občánků plánujeme 
opět na podzim.

Kuk

10

Foto: archiv KUK
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Z obce
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Historie dráhy v Ostopovicích

Dráha patřila mezi zásadní nástroje a symboly moder-
nizace v 19. století a jeden z nejvýznamnějších projevů 
průmyslové revoluce. Všude, kam se dostaly koleje, se 
svět rychle měnil. Dráha měnila osudy jednotlivců i ce-
lých společností. S ní přicházely do obcí a měst nové 
pracovní, výrobní a obchodní příležitosti. Po dráze také 
lidé odjížděli za prací i za novým životem. Dráha mě-
nila krajinu i mapu. Obce se k tomuto vynálezu stavěly 
různě. Řada obcí se snažila koleje do svých katastrů ne-
pustit, později se naopak obce předbíhaly a taktizovaly, 
jak koleje k obci co nejvíce přiblížit. Existovaly obce 
a města, jejichž význam kvůli odmítnutí dráhy během 
několika desítek let prudce upadl, jiné obce díky dráze 
naopak nastartovaly nevídaný rozvoj.

Ostopovice se v těchto dnech zařadily mezi železniční 
stanice. Trvalo to dlouhých 165 let. Tak dlouho již totiž 
obecní katastr protíná trať brněnsko-rosické dráhy. Nej-
více informací o minulosti této železnice dosud přinesla 
kniha Alana Butscheka a kolektivu s názvem „150 let 
železnice z Brna do Zastávky“.  Počátky dráhy souvi-
sí s rozvojem těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru. 
Jeho energie roztáčela kola brněnské industrializace 
a doprava této suroviny do moravské metropole se stala 
jedním z limitujících faktorů dalšího růstu. Idea rosické 
dráhy, která by přepravovala uhlí do Brna, odkud vedla 
cesta také na vídeňský trh, se zrodila už v roce 1845. 
Ernstu Johannu Herringovi, budoucímu řediteli drá-
hy a jednomu z majitelů uhelných šachet na Rosicku, 
to údajně poradil Franz Klein z rodiny slavných pod-

nikatelů v oboru železničního stavitelství v tehdejším 
Rakousku. Výstavba železnic tehdy v Rakousku nabí-
rala na obrátkách a stát uvalil v zájmu plánovitého bu-
dování státní železniční sítě moratorium na soukromé 
dráhy. Jako náhradní řešení se ještě objevil nápad na 
stavbu koněspřežky. Začátek projektu paroželeznice se 
tak odsunul až na rok 1850, kdy dostal založený pod-
nik brněnsko-rosické dráhy povolení k nezbytnému 
průzkumu a projektování. Ještě před začátkem si tajnou 
smlouvou zajistil monopol na budoucí přepravu uhlí. 
Příprava a práce na železničním spodku začaly a v roce 
1854  dostala společnost konečně také koncesi ke stavbě 
a provozu dráhy. Koncese znamenala také právo na vy-
vlastnění potřebných pozemků a zde se plány stavitelů 
začaly dotýkat také přilehlých obcí a majitelů pozemků. 

Všechny obce na plánované trati zaujaly takticky ne-
gativní stanovisko. Situace se tehdy příliš nelišila od 
vyjednávání o veřejných dopravních stavbách v sou-
časnosti, snad jen rozhodování úřadů bylo rychlejší, ale 
také autoritativnější. Také tehdy se sporné momenty to-
čily hlavně kolem zachování průchodnosti krajiny, tedy 
zejména cest k pozemkům, kolem problémů s odvodně-
ním a případně též kolem protipovodňové bezpečnos-
ti a nechyběly ani obavy obyvatel z negativních vlivů 
dráhy. Ty se však tehdy týkaly hlavně nebezpečí požáru 
budov. Místo protihlukových bariér se tehdy kolem tra-
ti jako protipožární opatření sázela stromořadí topolů. 
U stodoly troubského velkostatku v Ostopovicích mělo 
takové vzniknout ve dvou řadách.

12
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Z historie

Ostopovice patřily do skupiny obcí blíže Brnu, které 
protestovaly hlavně proti záboru pozemků s argumen-
tem, že jde o soukromou dráhu a nikoliv o veřejný zá-
jem. Obce v bližším okolí šachet argumentovaly hlavně 
obavou o obživu místních obyvatel, kteří k dosavadní 
přepravě uhlí poskytovali formanské služby. Jenže prá-
vě nespolehlivé a drahé služby sedláků, pro něž byla 
přeprava uhlí pouze vedlejší činností, představovaly 
hlavní důvod investorů železnice. Na prodražování do-
dávek se podílela také praxe rozkrádání a „ředění“ uhlí 
hlušinou, která se podél trasy do Brna velmi rozbujela 
a citelně celý obchod se surovinou poškozovala.

První kolo jednání určené úřední komise v obcích pro-
běhlo v Ostopovicích na poměry hladce a místní odešli 
z jednání údajně spokojeni. Uvidíme, zda k tomu studi-
um místních pramenů v rámci přípravy knihy o Ostopo-
vicích nepřinese nové poznatky. Je užitečné si uvědomit, 
že šlo zřejmě o první spor tohoto typu, který obce řešily. 
Obecní samospráva byla v tehdejším Rakousku čerstvě 
a zatím vlastně jen napůl narozeným dítětem a podobná 
událost dávala starostům a zastupitelům možnost vyjád-
řit svoji autoritu a sebevědomí.

Největšími vlastníky dotčené půdy však na trati nebyli 
místní sedláci, ale velkostatky, konkrétně troubský a ro-
sický. Rosický velkostatek byl dráze všemožně naklo-
něn a usnadňoval její realizaci vědom si vlastního hos-
podářského prospěchu, ostatně z jeho lesů se dodávalo 
dřevo na pražce. Vztahy železniční společnosti s majite-
lem a správcem troubského velkostatku se naproti tomu 
od začátku nevyvíjely dobře a staly se několikrát před-
mětem sporů a úředních vyšetřování. Hlavním dějištěm 
největšího incidentu se přitom stal rozlehlý pozemek 
č. 1782 ležící v katastru Ostopovic. 

Když stavba dospěla na přelomu let 1854 a 1855 na 
území obce a dělníci začali na jmenovaném pozemku 
s těžbou hlíny pro budování železničního náspu, pře-
dem připravený majitel velkostatku Leopold Hodák 
rozjel mašinérii úředních stížností. Jejich předmětem 
bylo údajné zlovolné a svévolné pustošení jeho majetku 
železniční společností nad rámec udělené koncese. Šlo 
o vyřizování účtů za předchozí incidenty, kdy společ-
nost kvůli vyměřování tělesa trati statku bez dovolení 
posekala po průtazích část úrody. Hodákovi se nakonec 
pomocí úřadů a soudů podařilo stavbu zdržet. Defini-
tivní tečku za sporem znamenal až podpis ministra vni-
tra Alexandera Bacha, kterým 11. prosince 1855 zamítl 
Hodákovu stížnost proti úřednímu nálezu povolujícímu 
rozšíření záboru ostopovického pole. Celý spor tedy 
trval rok a je velmi názorným příkladem řešení střetu 
soukromých a veřejných zájmů, stejně jako fungování 
modernizujícího se právního státu. 

<  Ostopovice na indikační skici stabilního katastru z roku 1825, 
tedy 30 let od stavby brněnsko-rosické dráhy. Uprostřed sním-
ku je viditelné parcelní číslo 1782 označující pole, které se stalo 
předmětem sporu mezi společností dráhy a majitelem troub-
ského velkostatku L. Hodákem. (©Moravský zemský archiv)
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V době vrcholícího sporu, konkrétně v květnu 1855, 
propukla na Brněnsku další z epidemií cholery, které 
v 19. století sužovaly Evropu. První nemocní evidovaní 
v Brně byli právě dělníci brněnsko-rosické dráhy pra-
cující ve špatných ubytovacích a stravovacích podmín-
kách na úseku v Ostopovicích a Bosonohách. Cholera 
také zdržela dokončování stavby, v jejím průběhu mělo 
na Brněnsku zemřít kolem 300 lidí. Také v Ostopovi-
cích vznikl jeden z nouzových špitálů v adaptovaném 
objektu opuštěného ovčína. Ostopovice se ocitly také 
v epizodní roli kauzy defraudačního podvodu vrchního 
inženýra Tomáše Nováka, který vrhl stín na jinak úspěš-
ný projekt. 

V letech 1856–1870 tedy 22,5 km dlouhou dráhu z ro-
sického nádraží v Brně do dnešní Zastávky u Brna 
provozovala zakladatelská firma C. k. výhradně privi-
legovaná Brněnsko-rosická dráha (k. k. ausschließlich 
privillegierte Brün-Rossitzer Eisenbahn) s obchodním 
označením BRE. Železnice se primárně orientovala na 
dopravu uhlí a dalšího zboží. Osobní dopravu v této 
době zajišťovalo pouhých šest vagonů. Větší rozmach 
osobní dopravy přineslo až převzetí dráhy Rakouskou 
státní společností státní dráhy (StEG). Tato soukromá 
společnost si železnici v roce 1870 nejprve pronajala 
a v roce 1879 ji kompletně odkoupila. Vedly ji k tomu 
konkurenční důvody a poloha trati, která umožnila do-
budovat strategická propojení, zejména tzv. českomo-
ravskou transverzální dráhu, která spojovala v Čechách 
a na Moravě několik drah severojižní orientace. Osto-
povice se tak v roce 1886 ocitly na trati spojující Brno 
s Jihlavou. Po určitou dobu zde také projížděl rychlík až 
do Domažlic. Velké soukromé dráhy byly v roce 1890 
zestátněny a v roce 1918 se brněnsko-rosická dráha sta-
la součástí Československých státních drah. Ani rych-
líky, ani jiné vlaky však v Ostopovicích nezastavovaly. 
Nebylo zde nádraží ani zastávka.

Průběh brněnsko-rosické dráhy v mapě II. vojenského mapování, které probíhalo mezi lety 1819–1858 a zachytilo tak nástup 
průmyslové revoluce včetně železnic či proměny krajiny. (© 2nd Military Survey, Section No. O 10 I, Austrian State Archive/
Military Archive, Vienna)

Strojní stanice s točnou pro lokomotivy postavená 
v roce 1895. Zastávka u Brna, dříve Boží požehnání, 
něm. Segen Gottes.

Kartografický záznam Ostopovic s železniční tratí 
a s vyznačením zastávky Lískovec-Vostopovice 
na Orientační mapě Josefa Bělohlava z roku 1925. 
Ve stejném roce byl oficiální název obce i zastávky 
změněn na tvar Ostopovice. 
(© Mapová sbírka Geografického ústavu PřF MU)
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Přesto však Ostopovice zastávku měly, a to až do roku 
1937. Do té doby totiž zastávka v Lískovci nesla oficiální 
název Lískovec-Ostopovice. Tedy, do roku 1925, kdy do-
šlo k nové kodifikaci názvů obcí, se psalo Lískovec-Vosto-
povice. Takto byla zastávka uvedena i v jízdních řádech.

Ostopovice se staly také svědkem železničního neštěstí. 
Jak informovala Moravská orlice, 23. srpna 1923 srazil 
vlak při přejíždění trati u strážního domku mezi Ostopovi-
cemi a Lískovcem povoz lískoveckého rolníka J. Košťála.

Na dráze nedocházelo k významným stavebním změ-
nám, i když už v roce 1919 získaly zastávku Omice, 
tehdy vlastně Vomice. V roce 1978 začala u Ostopo-
vic rekonstrukce trati, v jejímž rámci došlo k mírnému 
narovnání dvojitého oblouku a byl vybudován mimo-
úrovňový nadjezd přes silnici do Lískovce. Zmizel tak 
přejezd, který byl podle A. Butscheka již od roku 1961 
obsluhován samočinnými světelnými závorami. Druhé 
křížení trati se silnicí, a to konkrétně do Bosonoh, pak 
zaniklo stavbou dálnice D1, která obě sídla odřízla. 
V letošním roce získala rekonstruovaná trať nový svršek 
a také trakční elektrické vedení. Od začátku platnosti 
nového grafikonu 12. prosince 2021 budou Ostopovice 
opět figurovat v železničním jízdním řádu.

Tomáš Dvořák a Radana Červená

Z historie

Je 14. září 1986 14:02. Na druhou kolej v Zastávce u Brna přijíždí poslední vlak tažený parní lokomotivou 
u příležitosti 130. výročí parní trati Brno – Zastávka u Brna. Fotografie: Státní okresní archiv Brno-venkov

Informace o vlakovém neštěstí v denním tisku. 
(Moravská orlice, 25. 8. 1923)
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Každý z nás si pamatuje jarní omezení 
volného pohybu pouze v oblasti katastru 
místa bydliště v závislosti na vládních 
opatřeních v boji proti covidu. Uveřej-
ňujeme mapu katastru obce, ve které 
jsme vyznačili několik dalších míst, 
na která v příštím roce přibudou infor-
mační cedulky/označníky. V mapě jsme 
označili Vycházkový okruh okolím 
Urbanova kopce. Jednotlivé body pou-
kazují na některá zajímavá místa v kata-
stru Ostopovic.

Celou mapu můžeme stále doplňovat. 
V průběhu zimy se snažíme v rámci 
údržby okolí obce zprůchodňovat staré 
cesty a stezky. V letošní zimě chce-
me zlepšit průchodnost okolí střelnice 
a upravit místní polní cesty nebo zlepšit 
prostředí bývalé revitalizované skládky 
nad Panelkou. V okolí máme dvě naučné 
stezky – Lesní naučnou stezku Přední 
hora a Naučnou stezku okolím Šelše 
od II. mostu Hitlerovy dálnice do Šelše. 
Celou mapu bychom chtěli v interaktivní 
podobě zapracovat do nových interneto-
vých stránek obce.
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Lesní naučná stezka 
Přední hora a Naučná 
stezka okolím Šelše

V dřívějších letech byla v terénu 
vyznačena Naučná stezka okolím Šelše. 
Ta odkazuje na historii Masarykova 
údolí a stavbu Hitlerovy dálnice, která 
velmi radikálně změnila ráz krajiny 
v okolí Ostopovic. Stezka na Přední 
hoře je věnována životu v lese a jeho 
okolí. Od vyznačení obou stezek 
už uběhlo několik let a jejich okolí 
se v proudu času změnilo. Oběma 
stezkám se budeme podrobněji věno-
vat v budoucích číslech zpravodaje.
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Mapy: Petr Dubjak
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Vycházkový okruh okolím Urbanova kopce

1.	 I.	most	Hitlerovy	dálnice	a	psí	hřiště
2.	 Údolí	pod	Slepičkou	–	okolí	bývalé	slepičárny
3.	 Stará	lesní	studánka
4.	 U	Tří	bříz
5.	 Urbanův	kopec	–	333	m.	n.	m.
6.	 Bývalá	střelnice	s	tunýlkem
7.	 Cesta	na	Cigánku
8.	 Panský	vrh	–	místo,	kde	rostou	koniklece
9.	 Dcera	Zpívající/Lukásovy	lípy
10.	 Remízek	nad	Panelkou

Naučná stezka okolím Šelše

1. 	 Vodní	nádrž	Šelše
2.	 Masarykovo	údolí
3.	 Německá	průchozí	
	 dálnice	Vídeň	–	Wroclaw	2
4.	 Proměny	krajiny
5.	 Mostní	dálniční	pilíře
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Dílna učení očima žáků:
Připravená učebna – místo pro objevování

Na výstavě byla mimo jiné ukázka 
dobového oblečení a také starých měn.
Byly tam také fotky Ostopovic, jak vypadaly dříve. 
Na zdi visela stará mapa Brna a okolí. Byly zde i okopíro-
vané stránky z ostopovické kroniky – podpis našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka a fotka, jak se do kroniky 
podepisuje. Některé třídy šly do počítačové učebny 
a na téma, které je zaujalo, dělaly prezentaci dle daných 
kritérií. Jako doplněk tam byly ročníkové práce bývalých 
páťáků na toto téma.
Byly tam staré knihy, např. od Karla Čapka nebo 
Rudolfa Těsnohlídka – Dášeňka nebo Liška Bystrouška.
K této učebně mají přístup úplně všichni ze školy.

Ostopovice 
součást ČR 
a Evropy

Letošní podzim se opět nese ve znamení protiepidemic-
kých opatření, i v naší škole. Znamená to pro nás přede-
vším zůstat ve škole, v Ostopovicích a jejich okolí. A ono 
to vlastně stačí. Vše tu máme. Především si užíváme, že 
můžeme být spolu, že můžeme společně objevovat a žas-
nout, jak se vše kolem nás mění. Nadšení žáků, kteří spat-
ří na poli zajíce a mohou pozorovat jeho stopy ve sněhu 
– to v učebnicích ani na internetu nenajdeme. Jsme spolu 
a radost jednoho je o to větší radostí nás všech.

K objevování Ostopovic a souvislostí nám pomáháte 
především vy, obyvatelé naší vesnice. Proto rád uvedu 
poděkování našemu nadšenému podporovateli Jarovi 
Trávníčkovi, který od nás odešel. Jeho ochota a zapálení 
pro nás všechny je povzbuzením i závazkem. Jako jeho 
poslední vzkaz pro nás je skleněný úl, který pro školu 
připravil a měl by být umístěn na střeše školy. Jaro, dě-
kujeme za to vše krásné a srdečné, co jsi pro nás udělal.

Druhým velkým zážitkem pro nás byla návštěva Jemel-
kova mlýna, který je sice za dálnicí u Starého Lískovce, 
ale přesto stále na území Ostopovic. Díky ochotné maji-
telce jsme mohli s panem Václavem Dudou projít celou 
budovou a vyslechnout si vzpomínky a zážitky, které pan 
Duda na tento areál má. Video z místa brzy zveřejníme.

Ano, škola je pro nás místem, kde nám má být dobře, 
kam chceme chodit. Přeji to nejen našim dětem a žá-
kům, ale i zaměstnancům a vám všem, kteří vnímáte náš 
areál jako jeden ze středů naší obce, našich Ostopovic.

Velké poděkování všem a požehnané svátky s vědomím, 
že na to vše nejsme sami.

Za zaměstnance školy Petr Juráček

Vánoční

Naše škola je zapojena do mezinárodního projektu Eras-
mus+. V říjnu tohoto roku byli dva naši pedagogové na 
stáži v Berlíně – na základních školách a na místní pe-
dagogické fakultě. Cílem projektu je zavést v naší zemi 
německou výukovou metodu Lernwerkstatt – dílna uče-
ní. Tento způsob učení není pro naši školu neznámý, 
přesto je důležité hledat inspiraci a nové možnosti. Zá-
kladem je vnitřní motivace a předávání zodpovědnosti 
žákům. Pedagogové připraví učebnu (dílnu) na vybrané 
téma a nabízí žákům badatelské úkoly. Žáci sami se roz-
hodují, co chtějí poznat, co se chtějí dozvědět a čemu se 
budou několik hodin i školních dnů věnovat.

Tématem našeho připraveného prostoru se stalo Česko-
slovensko jako připomenutí výročí 28. října 1918. Ma-
teriály byly nachystány v různých oblastech tak, aby si 
zajímavosti našli všichni od 1. po 5. ročník (Ostopovice, 
ČR, Evropa, státní svátky v ČR, významné osobnosti 
ČR, T. G. Masaryk a 1. republika).

Na jaře 2022 by do naší školy měla přijet návštěva 
z Berlína, abychom sdíleli naše zkušenosti a vyslechli 
jejich doporučení. Společně s námi se zapojily i další 
školy z Brna a okolí včetně zástupců Pedagogické fa-
kulty Masarykovy univerzity.

Za pedagogy Petr Juráček

Příprava na jarmark

Všechny třídy vyráběly výrobky na jarmark, 
který měl být původně na náměstí u kaple. 
Do příprav se zapojila i školní družina a někteří 
rodiče. Páťáci ze slaného těsta tvořili vánoční věnce, 
vyráběli jsme hvězdy z drátu, které jsme ozdobili korálky.
Pro vánoční stromeček jsme šli k paní Cendelínové 
na zahradu, pak jsme ho dali na vozík a odvezli 
do školy, kde jsme ho zdobili.Prvňáci dělali lodičky 
z ořechů, druháci vyráběli svíčky, třeťáci vytvořili 
korálkové hvězdy a přání, čtvrťáci dělali adventní 
věnec, perníkové chaloupky jsou od Kuby Rejdy. 

Johanka Hanušová a Jakub Rejda
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Z naší školy
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Mince
Když v roce 1918 vznikla Československá republika, 
měla většina občanů ve svých peněženkách a na svých 
vkladních knížkách rakouské koruny. V ekonomice 
nově odděleného československého hospodářství tak 
obíhaly rakouské bankovky. Protože Rakousko-Uher-
ská banka tiskla a uváděla do oběhu další a další ban-
kovky, hrozilo oddělené ekonomice nebezpečí inflace. 
V zájmu nového státu bylo provést měnovou reformu 
a oddělit československou měnu od měny bývalého Ra-
kouska-Uherska a jiných nástupnických států.

Dášeňka
V jedné z nejoblíbenějších dětských knížek tohoto sto-
letí Karel Čapek popisuje život štěněte Dášeňky. Nej-
dřív to bylo takové bílé nic, které se vejde do dlaně 
a které umí už od narození spát a jíst (za den se stihne 
tak 3x nakrmit a 2x vyspat, při její denní kutálivé trase 
– od máminy přední nohy k mámině zadní noze...), ale 
s postupem času se z malého štěněte stává opravdová 
psí dáma, která už má pořádné zuby (a taky potřebu do 
všeho kousat – i do mámy Iris).

Liška Bystrouška
Název Liška Bystrouška vznikl vlastně omylem, proto-
že se prvně měla jmenovat liška Bystronožka. A jak se 
to mohlo stát? Jednoduše ti, co měli knihu napsat, tak to 
špatně přečetli a Bystrouška byla na světě.

K čemu byla výstava?
Cíl výstavy byl, abychom se něco naučili, dozvěděli 
o ČR a její historii. Abychom si vybrali téma, které nás 
zajímá, a tomu se věnovali. Tato výstava byla určena 
hlavně pro žáky naší školy.

Vypracovaly: Darina Janatová, Aneta Ďásková, 
pomocnice Hanka Lišková

Zajímavosti

Všchny fotografie: archiv ZŠ a MŠ Ostopovice
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Davis a my –
náš adoptovaný 
bratr z Ugandy

Davis s míči z banánového listí

Jak pomáháme Davisovi my?
Davisovi pomáháme třeba tak, že na akci jarmark 
prodáváme výrobky a vydělané peníze utratíme 
za jeho školné a potřeby, např. za psací potřeby, sešity, 
pytel rýže... 

Vypracovala Amelie Chauveau

Info o Davisovi
Moje jméno je Davis Niwagaba, je mi 12 let, chodím 
do 3. třídy základní školy Buhoma Community 
Primary School. Matka zemřela v roce 2011, 
otec má epilepsii. Davis žije u babičky, matky otce. 
Otec žije s nimi a babička se stará i o něj. 
Davis má sestru, ta žije u druhé babičky.

20
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Z naší školky

Na školní zahradě máme poklizeno už všechno 
spadané listí a pomalu se nám blíží čas adven-
tu. Ve školce s dětmi začínáme tvořit výrobky 
na jarmark, připravujeme se na vánoční vystou-
pení a užíváme si kouzla pohádek, které se do 
pošmourného počasí tolik hodí. Besídky budou 
stejně jako minulý rok natočené na video. 

Po dlouhé odmlce si děti v tomto školním roce 
konečně užily také kulturní akce, např. maňásko-
vé divadélko Rolničky, divadlo Špílberg a muzi-
kálové uskupení Čadeni. V říjnu proběhla tradič-
ní brigáda na zahradě školy spojená s úklidem 
obce. Nejstarší třída předškoláků byla společně 
s první třídou na procházce u prvního mostu. Vy-
ráběli draky z přírodnin a jednoho „opravdové-
ho“ draka vypustili přímo na nebe. Ve spolupráci 
s první třídou jsme také pekli perníčky a rohlíč-
ky ve tvaru podkovy na svátek sv. Martina. Pro-
běhla vzájemná návštěva a ochutnávka výrobků.

Chodbu školky nám ozdobila postava víly Ro-
zárky, která představuje veškerou vodu na zemi 
a její důležitost pro člověka i přírodu nám bude 
připomínat při každém divadle na „narozenino-
vý den“. Promění se ve studánku, rybník nebo 
řeku a spolu se zvířátky bude děti učit, jak chrá-
nit vodu před znečištěním. Pohádka se odehrává 
vždy v aktuálním ročním období. Teď na podzim 
se zvířátka připravují na zimu, dělají si zásoby, 
voda se časem změní na led apod. Přirozeně tak 
děti poznávají koloběh života a přírody.

V následujícím týdnu nás čeká návštěva Miku-
láše. Uvidíme, jestli přijde jen s andělem a čerty 
nechá doma. Možná nakonec usoudí, že letos se 
bez nich neobejde…

Přejeme vám poklidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hlavně hodně zdraví.

Vaše děti a paní učitelky z mateřské školy

Podzimní radosti 
ve školce
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Všchny fotografie: archiv ZŠ a MŠ Ostopovice
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Stavba Hitlerovy dálnice 
přes území Ostopovic

Projekt Hitlerovy dálnice byl vypracován na sklonku 
roku 1938. Tak zvaná průchozí dálnice Vídeň-Vrati-
slav měla spojit město Vratislav v Polsku se sítí dálnic 
v Prusku s Vídní přes území tehdejšího Českosloven-
ska. Dálnice a pruh území kolem ní měla být říšským 
územím a toto území mělo být celé celně uzavřené. 
Tehdejší Československo mělo poskytnout potřebné po-
zemky Německu zdarma. Vozidla československá měla 
na našem území používat dálnici bez poplatků a paso-
vých formalit. Musela ale projet celnicemi, které měly 
být u všech nájezdů a výjezdů z dálnice. 

Stavba dálnice byla zahájena 11. dubna 1939 a postupo-
vala velmi rychle. Pracovalo se na dvě směny po 10 ho-
dinách a dálnice měla být v provozu do konce roku 
1940. Práce se však na podzim roku 1939 zpomalily.

Na území Ostopovic byly postaveny dva prostorné pra-
covní tábory. Jeden byl v lokalitě Na Úlehlích a byl na-
zván Nebovidy, měl příjezd ze silnice Moravany-Nebo-
vidy. Druhý ležel v lokalitě Pod Hájky a propojoval se 
od cesty do Šelše až po silnici na Moravany. Tento tábor 

byl nazýván Mustrlágr. Byly zde umístěny prostory pro 
vedení stavby, kanceláře, velká kuchyně, jídelny pro 
mužstvo, objekty společného ubytování s místnostmi 
pro 8 osob se zařízením osobní potřeby, ordinace léka-
ře, místnost pro krátkodobě ležící pacienty, společenský 
objekt až pro 300 sedících osob. Byla zde také centrál-
ní umývárna, sprchy s teplou vodou, umývárna obuvi 
a další. 

Na území Ostopovic jsou zbytky staveb, které jsou patr-
né dodnes, a to studánka v Šelši, tunel v Šelši, zasypané 
údolí v Šelši (asi s nejvyšším násypem na dálnici 38 m), 
velký rozestavěný most pod Urbanovým kopcem, roze-
stavěný most Za Pustinami a prohloubená silnice ke Stře-
licím, která je náročně odvodněná kanálem až do kanálu, 
který vede z lokality známé jako Za Pustinou.

Stavba pokračovala do 30. dubna 1942, kdy byly prá-
ce zastaveny a stavební čety byly převedeny na práce 
pro vojenské účely. Po válce byla v letech 1946-1947 
provedena demontáž stavebních zařízení a použitelný 
stavební materiál byl odvezen.

Václav Duda
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Z historie

Všechny fotokopie jsou z archivu Václava Dudy
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V průběhu měsíce října se nám naskytla možnost získat 
ze semenáče vypěstovanou odnož Zpívající lípy, stromu 
roku 2021. Zpívající lípa nebo také Lukásova lípa patří 
mezi nejstarší stromy v České republice. Tento mohutný 
památný strom se nachází v obci Telecí u Poličky v Par-
dubickém kraji. Stáří stromu je odhadováno na více než 
700 let. Lípa je vysoká přes 21 metrů a má obvod kmene 
12 metrů. Jednou ze zajímavostí je, že má v kmenu duti-
nu, která je chráněna mříží.

Pod lípou sedával Alois Jirásek či Tereza Nováková 
a zhudebnění jejího příběhu měl v plánu Bohuslav Mar-
tinů, rodák z Poličky. Její přízvisko odkazuje k dobám 
husitským, k působení Českých bratří a jejich proná-
sledování. Záznamy z období pronásledování tajných 
evangelíků vypovídají o tom, že si v dutině lípy bratr Ji-
roušek opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu žalmů 
Starého zákona. Podle poznámek na deskách opisu při-
tom údajně spotřeboval 1204 lojových svíček. V pověsti 
se dále vypráví o tom, že když opisoval žalmy, zpíval si 
je, a poněvadž byl hluchý, sám je neslyšel. Zpěv se nesl 
z dutiny vysoko do koruny a zazníval střídavě ze všech 

stran. Díky ozvěně ve veliké dutině nabýval zvláštního 
zabarvení, které působilo o to víc tajemně právě v noci, 
kdy stařeček knihy opisoval. Odtud pochází název Zpí-
vající lípa.

O Zpívající lípě se zmiňuje ve svých dílech Alois Jirá-
sek i Tereza Nováková. 

Na tuto sílu našeho lidu myslil jsem pak za nedlouho, 
když mířil jsem do vesnice při moravských hranicích, 
abych se podíval na „zpívavou lípu“. Slyšel jsem o ní, 
že za minulého věku před vydáním tolerančního paten-
tu uchyloval se do ní stařeček, tajný Bratr, aby v jejím 
dutém kmeni vykonával pobožnost po spůsobu svých 
otců. Tu měl ve skrýši bibli a kancionál, tu si čítal, 
modlil se a zpíval, a nikdo neměl o tom tušení.1 

Statek „u Lukásů“ stíněn a chráněn je lípou tak pře-
krásnou a co do výše i rozlohy tak obrovskou, že málo 
jí rovných nalezli bychom v krajích slovanských, 
zemích na lípy posvátné a prastaré tak bohatých. 
Občané telečtí i okolní vesničané lípu „u Lukásů“ 

Odnož Zpívající lípy vysazena 
v Ostopovicích

Telecí u Poličky. Foto: Nadace Partnerství
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předobře znají a s hrdostí cení si její věk na 600, 
nejméně pak na 500 let. Uslyšíte od nich, že spanilá, 
vonná obryně počala před několika roky pukati; i stáh-
li majitelé kmen její a ku podivu všech srostla lípa za 
krátko opět. Dnes vidíte ji v neporušené síle a stateč-
nosti, beze sledu rány bývalé.2 

Zmínku lípě ve svých dílech také věnovali Adolf Wenig 
(O zpívající lípě) nebo Marie Hrušková (Zpívající lípa 
v Telecí). 

V současné době je lípa pod dohledem arboristů, den-
drologů i majitelů pozemku a přilehlého stavení. Lípa je 
díky odborné a znamenité péči ve skvělé kondici. V roce 
2000 byl vysazen první potomek Zpívající lípy, který pod 
stromem vyklíčil z lipového semínka. Díky této myš-
lence rostou nové Zpívající lípy u místní školy v Telecí, 
v pražském arboretu potomků významných stromů na 
Vyšehradě, také v anglickém Bristolu i na jiných místech, 
kde předávají symbolické poselství stromu dalším gene-
racím. Počet vysazených semenáčků se blíží k třicítce. 
V letošním roce na podzim přibyly vysazené semenáčky 
v obci Křižánky, Březiny, Svitavy, další v Praze, Adršpa-
chu, Ostopovicích a Jáchymově. Zjistilo se také, že další 
je v Brně, kde byl nalezen při natáčení filmu o lípě, a je-
den se takto dostal s arboristou Zpívající lípy až do Litvy.

Zpívající lípa byla do soutěže Strom roku 2021 nomi-
nována Základní a mateřskou školou v Telecí. V soutěži 
získala 2635 hlasů. Díky vítězství postoupila do sou-
těže Strom roku Evropy 2022. Bližší informace o této 

soutěži můžete nalézt na stránkách Nadace Partnerství 
nebo na webu www.treeoftheyear.org. Po vyhlášení hla-
sování se můžete na uvedených stránkách do hlasování 
rovněž zapojit a podpořit Zpívající lípu. 

Lípa byla vysazena v úterý 16. listopadu 2021 nad re-
mízkem u Panelky. V jarních měsících k ní ještě přibude 
lavička na posezení. 

Další informace o Zpívající lípě 
naleznete také na:
www.facebook.com/zpivajicilipa/
www.instagram.com/zpivajicilipa/
www.zpivajici-lipa.webnode.cz

Na základě poskytnutých materiálů na 
www.zpivajici-lipa.webnode.cz 
a se souhlasem Veroniky Dvořáčkové, 
od Zpívající lípy

Zdroje:
Tisková zpráva Nadace Partnerství: Stromem roku je 
Zpívající lípa z Telecí. Valašské Dubisko získalo stříbro, 
bronz putuje do Brna

Jaroslav Šebánek

1 – Domů a jiné obrázky. 1. vyd. Praha: J. Otto, 1897. 311 s. 
Sebrané spisy Al. Jiráska. XXIV. díl., VI. kapitola, s. 92–94.

2 – Z nejvýchodnějších Čech. Řada cestopis. črt. 
Polička: F. Popelka, 1898, s. 122–126.

Z obce

Dcera Zpívající lípy vypěstovaná ze semenáčku a vysazená 16. 11. 2021 nad remízkem u Panelky. Foto: Petr Dubjak
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Na pastvinách u Betléma žil jeden starý pastýř Amitaj, který 
rád sledoval noční oblohu a znal dobře dráhu každé hvěz-
dy. Když byla jasná noc, opřel se na pastvině o svoji hůl, 
pozoroval nebe, modlil se a chválil Hospodina. „Chvalte 
jej, všechny jasné hvězdy!“ (Bible Žalm 148,3) „Židovský 
král přijde,“ říkával svému vnukovi Abdijášovi. „A kdy?“ 
ptával se Abdijáš, malý chlapec, který s dědečkem rád pásl 
ovce. „Brzy,“ odpovídal vždycky Amitaj a ostatní pastýři 
nad jeho odpovědí potřásali hlavou a starému muži se smá-
li. „Říkáš to už tolik let a pořád se nic neděje.“

Muž odpověděl: „Kdybyste důsledně znali Písma, vědě-
li byste, že prorok Izaiáš napsal: I vzejde proutek z pa-
řezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce.“ 
(Bible Iz 11,1)

Amitaj na jejich slova nedbal. Znal slova proroků 
a často přemýšlel o proroctví Izaiáše: „Lid, který cho-
dí v temnotách, uvidí velké světlo.“ (Bible Iz 9,1) Bylo 
mu líto hlavně pochybností, které vyčetl z pohledu své-
ho vnuka Abdijáše. Kdo bude předávat slova dávných 
proroků vnoučatům, až on zemře? „Tomu, kdo mi dává 
moudrost, vzdávám čest.“ (Bible Sir 51,17)

Kéž by už přišel, tolik toužil po jeho příchodu! „A bude 
mít zlatou korunu?“ vyrušil ho chlapec z přemýšlení. 
„Ano.“ „A stříbrný meč?“ „Jistě.“ „A královský plášť?“ 
„To víš, že ano.“

Malého chlapce taková odpověď uspokojila. Sedl si na 
kámen a hrál na píšťalku. Hrál čím dál lépe. Byla radost 
ho poslouchat. Cvičil se v hraní každý den. Chtěl svou 
písničkou přivítat krále, až jednou přijde. Nikdo neuměl 
hrát tak jako on. „A zahrál bys také králi bez koruny 
a bez meče a bez královského pláště?“ zeptal se ho jed-
nou dědeček Amitaj.

„Kdepak, jak by se mi mohl odměnit král bez koruny, 
bez meče a bez pláště?“ Stařec posmutněl. Proč vlastně 
chlapci sliboval to, co sám nevěděl? Jak vlastně má král 
přijít? Sestoupí v oblaku, nebo přijde z neznáma, narodí 
se jako dítě, bude chudý, nebo bohatý? Nejspíš se napo-
prvé objeví bez koruny a bez meče a pláště, ale přesto 
bude mocnější než všichni ostatní králové. Jak jen to má 
malému vnukovi vysvětlit?

Jedné noci se na nebi objevilo znamení, na které pastýř tak 
dlouho čekal. Hvězdy zazářily jasněji než obvykle a nad 
Betlémem svítila jedna zvlášť veliká. A pak se objevili an-
dělé, kteří volali: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou ra-
dost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spa-
sitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ (Bible Lk 2,10-11)

 Amitaj a Abdijáš se rozběhli za světlem. Jaké zklamání! 
Hvězda zářila nad jeskyní, kam se schovávali pastýři 
před deštěm.

Tam že by se narodil po staletí očekávaný židovský 
král? Abdijáš doběhl jako první. Píšťalku měl za pasem. 
Pozorně si prohlížel dítě, které leželo v jesličkách za-
vinuté v plenkách. Jakýsi muž a žena se na něj šťastně 
dívali a pastýři, kteří doběhli za chvíli, padli před novo-
rozenětem na kolena. Starý pastýř, dědeček Amitaj, se 
dítěti poklonil až k zemi.

To má být ten slibovaný Spasitel? To snad musí být 
omyl. Takovému on hrát nebude. Otočil se a smutně 
zamířil do noci. V tom dítě začalo plakat. A ten pláč 
ho pronásledoval, pronikal mu až do srdce. Tomu pláči 
nemohl odolat, nakonec ho přiměl, aby se vrátil.

Viděl, jak se rodiče i pastýři snaží dítě utišit, ale moc 
se jim to nedařilo. Abdijáš vytáhl píšťalku a začal hrát. 
Dítě přestalo plakat. V tu chvíli chlapec něco pochopil. 
Nepřipravoval se zbytečně, hrál, nečekal žádnou odmě-
nu. V okamžiku se jeho srdce zastavilo.

Zdá se mu to, nebo slyší nějaký tichý hlásek?
To dítě jenom jemu říká: „Abdijáši, děkuji ti, věděl jsem, 
že přijdeš. Moje maminka se jmenuje Maria a já jsem 
se necítil ani na okamžik cizincem v její blízkosti, když 
jsem opustil nebeské království a přišel jsem na tento 
svět. Vím dobře, co to znamená být nesen na rukou andě-
lů, ale to se ani zdaleka nevyrovná náručí maminky. Hraj 
prosím i pro Josefa, chrání mne a opatruje.“ Tichý hlas 
v srdci Abdijáše umlkl. O nečekanou odměnu se nebude 
s nikým dělit. Dědeček Amitaj ale o ní věděl, protože oči 
vnuka zářily jako ta veliká hvězda nad jeskyní.

Každé naše snažení může mít mnohem prostší podobu 
a přitom větší význam, než si představujeme. Viditelnost 
našich skutků někdy neodpovídá jejich hodnotě. Přesto 
žádný člověk není tak nepatrný, aby jeho život neměl 
nezaměnitelnou a důležitou perspektivu. Pro věřícího 
člověka je to modlitba, pro hledajícího je to pozitivní 
myšlení. Obojí povzbuzuje srdce, vytváří pohodu a klid. 
Stále se vyplatí doufat a věřit a neztrácet naději. Kdo má 
naději, má i cíl. Jestliže v očích manžela/manželky, dětí, 
vnoučat, blízkých a přátel uvidíte odlesk záře betlémské 
hvězdy, dotklo se vaše přátelství, vaše pozornost, láska 
i dobré slovo jejich srdce. „Tak ať vaše světlo září před 
lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a...“ 
(Bible Mt 5,16)

Marie Kubová

Píšťalka
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AKTA ILLUMINAE
Jay Kristoff a Amie Kaufman

Představte si, že se rozejdete se 
svým přítelem – už tak to člověku 
připadá jako konec světa. Kady 
ovšem v ten samý den zažije 
i skutečnou pohromu. Na její do-
mov zaútočí flotila nepřátelských 
kosmických lodí. 

Ona i její, teď už bývalý, přítel Ezra vyváznou živí. 
Na pomoc totiž přiletěly 3 další transportéry. Ezra se 
dostane na palubu Alexandra, zatímco Kady skončí na 
Hypatii. Jak to s nimi bylo dál, si musíte vyčíst sami 
ze zpráv, záznamů a tajných souborů ve složce, kterou 
máte k dispozici.

Romana Čížková

Čtení pro mládež

Tipy ke čtení

27

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní 
charita Rajhrad na tradiční Tříkrálovou sbírku, která 
bude probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022. 

„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro ni-
koho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 
2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit 
pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tra-
dičním způsobem, byť za doporučených bezpeč-
nostních opatření. Bereme však v potaz i variantu 
on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji 
situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká PR 
pracovnice Oblastní charity Rajhrad Jana Janouto-
vá. „Koordinátorka sbírky Mária Durkáčová má již 
k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdá-
vat našim koordinátorům v daných obcích. 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad ve-
řejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště 
v této době tolik důležitá. I díky vám můžeme dál 
pomáhat potřebným a naplňovat tak charitní poslání. 
 
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít napří-
klad na rekonstrukci oddělení A v lůžkovém hospi-
ci, financování dešťové kanalizace, pořízení nových 
zvonků k postelím pacientů, financování nového 
zadního vchodu s dálkovým ovládáním nebo finan-
cování nového výtahu u zadního vchodu Domu léč-
by bolesti s hospicem sv. Josefa. 

V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat 
na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde najdou 
aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky 
a o možnostech poskytnutí finančního daru,“ dodá-
vá Jana Janoutová. 

„Zasláním finanční částky na účet či prostřed-
nictvím QR kódu nás můžete podpořit již nyní. 
Děkujeme!“ 

Tříkrálová sbírka 2022
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Ochutnávka z novinek 
v naší knihovně

NAJDORF
František Nepraš

Kniha přenáší čtenáře do roku 1945, kdy ještě 
existovala jihočeská pohraniční vesnice Najdorf. 
Podaří se synovi splnit otci před smrtí jeho přání 
a rozkrýt okolnosti krvavých událostí roku 1945, 
které osudně zasáhly do života obyvatel?

ANDĚLIN POPEL 
Frank McCourt

Autobiografický román, ve kterém autor vzpomíná 
na své dětství a mládí ve 30. a 40. letech v Irsku. 

LETENKA DO NEZNÁMA aneb 
ROZHOVORY PŘES OCEÁN
Vladimír Kroc

Fascinující příběh Elišky Krausové-Chaves, která 
na jaře roku 1968 odjela do Kolumbie, aby si zdokona-
lila španělštinu, a nakonec se zde rozhodla zůstat. 
Ve svém životě vystřídala různé profese a poznala 
mnoho známých lidí. Na pozadí se čtenář dozvídá také 
o životě Kolumbijců i o historii rodiny Krausových. 

ROMANTICKÉ:
MILIONKRÁT JUNE 
Emily Henryová

Zamilovaní se snaží odhalit pravdu o tom, 
proč se jejich rodiny dlouhá léta nenávidí. 

COURA
Jana Bernášková

Příběh citových zmatků mladé ženy, která má 
s autorkou společné herecké povolání.

HOTEL ADLON 
Rodica Doehnertová

Devadesátiletá Sonja Schadtová vypráví vnučce 
svůj životní příběh propojený s historií legendárního 
hotelu Adlon.

CHATA VE ŠVÝCARSKU
Julie Caplinová

Hlavní hrdinka odjíždí na chatu své kmotry, aby si zde 
o samotě a s litry horké čokolády dala život do 

pořádku po svém posledním vztahu. 
Když se ale objeví neznámý krasavec…

DETEKTIVKY:
JARNÍ OBĚŤ 
Anders de la Motte

Psychothriller odehrávající se v prostředí švédského 
zámku. Třicet let stará rituální vražda se zde propojí 
s životem doktorky They Lindové. 

KOHO ZVOLIL VRAH
Ed McBain

Detektiv Steve Carella řeší případ zavražděné 
rusovlásky. 

KRÁLOVRAŽDA NA KŘIVOKLÁTĚ
Vlastimil Vondruška

 Oldřich z Chlumu je jedním z hostů na rytířském
turnaji, který se koná na oslavu patnáctiletého výročí 
korunovace Přemysla Otakara II. českým králem. 
A právě zde začíná řada vražd, jež musí 
Oldřich z Chlumu co nejrychleji objasnit. 

KRIZE 
Felix Francis

Při požáru ve stájích trenéra Ryana Chadwicka 
zemře šest velmi cenných koní, na místě se však 
najdou také lidské ostatky. 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
NÁŠ ÚŽASNÝ ŽIVOT
Misha Maynerick Blaise

Bohatě ilustrovaná kniha ukazuje dětem 
(ale i dospělým), jak jsme my lidé propojeni 
se vším kolem nás. Ukazuje, co má člověk 
společného s houbami, v čem je podobné 
chování hmyzu a člověka, jak blízký je ptačí 
zpěv lidské hudbě a mnoho dalšího. 

Z katalogu knihovny zpracovala 
Sylva Filová

Ostopovický zpravodaj  |  2021  |  číslo 428



Ostopovický zpravodaj  |  2021  |  číslo 4

Jednodenní zájezdy, které se staly nedílnou součástí pro-
gramu Klubu seniorů, byly v posledním roce a půl ze 
známých důvodů zcela zrušeny. Proto byla s velkým oče-
káváním zorganizována návštěva vinného sklepa pana 
Matouše v Olbramovicích. Ale protože je potřebná i ně-
jaká kultura, návštěvě sklepa předcházela prohlídka Epo-
peje Alfonse Muchy na zámku v Moravském Krumlově. 
Prohlídka i s odborným výkladem určitě všechny přítom-
né zaujala a kromě toho si všichni připomněli spoustu in-
formací z naší historie. Po následném obědě si také přišli 
na své turisté, a to výstupem na rozhlednu Alfonse Mu-
chy v Ivančicích. Pak už nic nebránilo tomu, aby všechny 
přivítal ve svém novém sklípku pan Matouš. Jeho řízená 
degustace vín byla provedena tradičně s velice odborně 
fundovaným přednesem. Následovala ochutnávka vín 
a konzumace občerstvení připraveného na stolech, po-
slech a zazpívání si s harmonikářem, a to byla tečka za 
docela zdařilým zájezdem. Pak už jen návrat domů a přá-
ní, aby se podobné akce opakovaly častěji.  

Rudolf Fanta

Zájezd na epopej a do sklepa

1.	 řídící	tyče	u	vozu
2.	 prezent
3.	 spodek	nádoby
4.	 právní	předpis
5.		 zbylá	část	kmene	po	pokácení	stromu
6.	 černý	lesní	pták,	šplhavec
7.	 tílko
8.	 rozsudek	i	hudení	skupina
9. pokrývka	podlahy
10.	soubory	drahocenných	předmětů	(v	truhle)

Kde se v Ostopovicích 
na první adventní neděli 
rozsvěcuje vánoční strom?

1.	 listnatý	strom	se	žaludy
2.	 orgán	zraku
3.	 hlavní	město	ČR
4.	 malá	hora
5.		 sloní	zuby
6.	 opak	noci

Jak se jmenuje svatý, 
kterému je zasvěcená 
kaple v Ostopovicích?

Úkol pro bystré oko:
Najdi psa!

29
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Podzimní měsíce patří každoročně pořádání výstav. 
Naši místní výstavu máme úspěšně za sebou a měsíce 
od října do prosince patří dalším akcím. Bohužel se 
opět stalo, že byly některé výstavy zvířat zrušeny kvůli 
horšící se epidemické situaci s covidem. Povedlo se na-
štěstí uspořádat několik vrcholných výstav. Ta největší, 
Moravia 2021, se bohužel neuskutečnila. 

Chovatelé ZO Ostopovice se celý rok připravují. Vý-
stavy se konají v průběhu celého roku, většina je jich 
pořádána právě na podzim. V říjnu jsme se zúčastnili 
soutěžní výstavy v Říčanech a následně pak Oblastní 
výstavy Brno v Ivančicích. 

Soutěžní výstava v Říčanech byla pro celý soutěžní cyk-
lus, který má ZO Ostopovice ustanoven s organizacemi 
Radostice, Ivančice a Říčany, závěrečná. V roce 2022 
bude ustanoveno soutěžní sdružení na nové období. Na 
výstavě obdrželi čestné ceny za králíky Jan Šimek (stří-
břitý žlutý) a Jaroslav Šebánek (velký světlý stříbřitý), 
za holuby Jan Hadaček (benešovský černý a bílý) a za 
drůbež Petr Peloušek (vlaška koroptví).  

Oblastní výstavy se účastnili chovatelé králíků, drůbeže 
i holubů. Čestné ceny za králíky obdrželi Jaroslav Še-
bánek (velký světlý stříbřitý) a Jan Šimek (kastorex). 
V odbornosti holubů obdržel čestnou cenu Jan Hadaček 
za benešovské černé. 

Na Oblastní výstavě je vyhodnocována soutěž o nej-
lepšího mladého vystavovatele do 18 let, dále soutěže 
o nejlepší kolekce králíků, drůbeže a holubů a bylo 
posuzováno i exotické ptactvo. Do nadcházejících let 
ustanovilo vedení svazu složené komise chovatelů exo-
tického ptactva, díky čemu přibude 4. chovatelská od-
bornost, tedy králíci, drůbež, holubi a exotické ptactvo. 
Právě na Oblastní výstavě se vyhodnocuje celkové po-
řadí v jednotlivých odbornostech a také celkové pořadí 
v součtu všech chovatelských odborností. Díky vysoké-
mu počtu chovaných zvířat ve všech třech odbornostech 
se může ZO Ostopovice této soutěže účastnit. Na letošní 
Oblastní výstavě jsme získali celkové krásné 2. místo. 
Ze všech organizací na oblasti Brno jsou schopny ob-
sadit zvířaty všechny odbornosti jen některé, proto je 
to pro naši ZO velký úspěch a krásné završení letošní-
ho chovatelského roku. To ukazuje na vysokou kvalitu 
chovaných čistokrevných zvířat našich chovatelů. 

V nadcházejícím roce připravujeme spolu se školou 
ukázkový program chovů pro děti. Pokud to epidemic-
ká situace dovolí, budete moci vidět některá zvířata na 
ukázkových expozicích při farmářských trzích na návsi 
obce. A samozřejmě se na vás těšíme v termínu podzim-
ní výstavy 17. a 18. září 2022! Chovu zdar!

Jaroslav Šebánek
jednatel ZO Ostopovice

ZO ČSCH Ostopovice, podzim 2021

Chovatelé ZO Ostopovice s čestnými cenami a pohárem za celkové 2. místo v soutěži organizací 
z Brněnska na Oblastní výstavě v Ivančicích 17. 10. 2021. Foto: archiv ZO ČSCH Ostopovice
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Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, 
tóny koled – a také syčení oleje a vůně sma-
ženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vá-
noce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče 
proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý 
vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už 
dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jest-
li jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta 
správná doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních 
svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchy-
ni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí 
v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvě-
davá na ty spousty oleje ze všech domácností, 
které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste 
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít 
doma prázdnou PET láhev s víčkem a zbylý olej 
z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.  

Jistá mzda na váš účet

Roční navýšení mzdy o 3% - 6%

13. a 14. mzda

Stravenkový paušál

Kantýna, dotované obědy

Odměna za doporučení kolegy

Mimořádné prémie za nadstandardní přístup 

 PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
 

VE ZBÝŠOVĚ, V OSLAVANECH A V IVANČICÍCH 

Jsme stabilní zahraniční firma s mezinárodním dosahem. Obrábíme a tváříme kovy.

Jedinečná šance pro technické typy

OBSLUHA CNC SOUSTRUHŮ, mzda po 2. roce

36 500 Kč měsíčně 

+ rekvalifikace zdarma 
Provozní elektrikář

Provozní zámečník

Mechatronik  - programátor

Výrobní kontrolor

Zkušený operátor CNC

Výstupní kontrolor

Manipulační dělník VZV

Obsluha strojírenských pil

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY
Společenské, firemní a sportovní akce

Odměny za zlepšovací návrhy

Volňásky na Kometu

Výhodné tarify u Vodafone

Vánoční balíček a večírek

Odborná školení hrazená firmou

Bližší informace o firmě a pozicích 

na www.aamoslavany.cz

 personalni@aam.com

  602 288 131

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty 
filety z  kapra nebo hory křupavých řízečků, 
až vám z  vánočních vinných klobás zbyde jen 
mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy 
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete do 
mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. 
Kapka ke kapce a uvidíte, že po svátcích máte 
PET láhev plnou. A přidat můžete i zapomenu-
tý kus pevného tuku, který se najde v lednici 
zastrčený někde vzadu ještě od pečení cuk-
roví.  

K nové tradici vánočního slévání použitého 
oleje tak můžete přidat i tradici povánoční pro-
cházky k  olejové popelnici s naplněnou PET-
kou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění 
pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se posta-
ráme o  to, aby naše popelnice ani o  svátcích, 
ani v novém roce nikdy nepřetekly.

Foto na obálce: Petr Dubjak

http://www.ostopovice.cz/
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