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Radnice informuje
Ostopovice v soutěži Entente Florale Europe 2019
V neděli 30. 6. bude v celé obci probíhat od 9:30 do cca 14:30
návštěva mezinárodní hodnotící komise soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla). Ostopovice jsou letos
jediným zástupcem Česka v této soutěži. V rámci příprav na
naši účast jsme mimo jiné doplnili výsadby ve stávajících záhonech, nové trvalkové záhony vznikly v parku U Kaple či na ulici
Školní, nově jsme osadili i betonové květináče před restaurací U Volejníků. Nyní si vás ještě dovolujeme požádat o pomoc
se závěrečnou úpravou zeleně i dalších ploch v okolí vašich
domů. Moc nám tím pomůžete. Již nyní pomáhá pracovníkům
údržby s úklidem a úpravami zeleně řada dobrovolnic a dobrovolníků, ale každá další pomoc vzhled naší obce ještě zlepší. Vám všem, kteří se zlepšování vzhledu našich Ostopovic
aktivně věnujete, moc děkujeme.

Statistika obce Ostopovice
K 31. 12. 2018 bylo v Ostopovicích evidováno
1.690 občanů.
V roce 2018
• zemřelo 13 spoluobčanů (8 žen, 5 mužů)
• narodilo se 22 dětí (8 děvčat, 14 chlapců)
• 3 partneři ovdověli
• k trvalému pobytu se přihlásilo 63 občanů
• z obce se odhlásilo 29 občanů
• nejstarší občance bylo 99 let a nejstaršímu občanu
94 let
• obec měla 474 čísel popisných
Nejpoužívanější jména v naší obci
ženy:

Jana ………… 39 držitelek
Marie …………36 držitelek
Lucie …………28 držitelek

muži:

Jan ……………58 držitelů
Petr ……………54 držitelů
Martin...………..44 držitelů

Obecní slavnost

Na soutěžní část návštěvy hodnotící komise naváže v neděli
30. 6. od 19:30 hod. obecní slavnost s vystoupením folklorního souboru Háječek a koncertem bigbandu Grupa ze střelické
základní umělecké školy. Předpokládaným místem konání je
2. most na Hitlerově dálnici, v případě špatného počasí se pak
celá akce přesune na sokolovnu. Všichni jste srdečně zváni!

Komunitní zahrada zahájila činnost

Žabky u prvňáků

Komunitní zahrada v ulici U Dráhy odstartovala svoji činnost. Na
výzvu zveřejněnou v minulém čísle zpravodaje zatím zareagovalo
13 zájemců, kteří si sami vybudovali záhony a většina z nich už na
nich i stihla zasadit. Stále však ještě zbývá několik dalších míst,
o která se zájemci o pěstování vlastní zeleniny či bylinek mohou
přihlásit. Rozšíření o případné další záhony však z organizačních
důvodů proběhne až na podzim letošního roku.

Rozšíření chodníku na ulici B. Němcové

V červenci bude zahájena rekonstrukce a rozšíření chodníku
na ulici B. Němcové v úseku od začátku obce po dům č. 29.
Stavbu bude provádět společnost Inženýrské stavby Brno a
předpokládaná doba trvání stavby je asi 6 týdnů. V rámci stavby dojde i k výměně sloupů veřejného osvětlení.

Nová stezka pod Slepičkou

Kácení zeleně pod sloupy vysokého napětí v lokalitě pod Slepičkou, které prováděla společnost E.on, nás sice nepotěšilo,
ale využili jsme je alespoň k vytvoření nové pěší spojky mezi
1. mostem a lesem pod Slepičkou. Nově se tak bude možné dostat nejkratší cestou k myslivecké chatě U tří bříz i po deštích
– dosud to bylo možné pouze v holinkách kvůli rozbláceným
polím a absenci zpevněných cest.

Odešel spisovatel Jiří Stránský

Na konci května nás zastihla smutná zpráva. Ve věku 87 let
zemřel ve středu 29. května Jiří Stránský, významný český
spisovatel, scenárista a politický vězeň, držitel Ceny Arnošta
Lustiga, někdejší předseda českého PEN klubu a zapřisáhlý odpůrce totalitních režimů. S naší obcí Jiřího Stránského
pojí text na pomníku obětem komunismu, který jsme odhalili
v roce 2009 při příležitosti 20. výročí sametové revoluce. Čest
jeho památce.
Jan Symon, starosta

Výpis usnesení z 1. zasedání
zastupitelstva obce konaného
dne 7. 2. 2019
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
- za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva v roce 2019 Ilonu Paulíkovou a Davida Šmídka.
- program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 1/2019.
- podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova do DT 117d8210H
(Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) na realizaci projektu „Sportovně-rekreační plocha U Dráhy“.
- Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR-ČR: Podpora obnovy
a rozvoje venkova do DT 117d8210A (Podpora obnovy
místních komunikací) na realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Ostopovicích“.
- Darovací smlouvu na část chodníku do Starého Lískovce ležící na pozemcích p. č. 1638/11, 1638/20,
1638/21, 1638/22, 1638/23 a 1638/25, vše v k. ú.
Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice jako obdarovanou a
Jihomoravským krajem jako dárcem a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí
- usnesení z jednání rady obce ze dne 13. 12., 28. 12.
2018, 14. 1. a 28. 1. 2019.
- Rozpočtové opatření č. 9/2018.
Zapsala dne 7. 2. 2019 Radka Švihálková
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Výpis usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce konaného
dne 25. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje

- za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva v roce 2019 Janu Trčkovou a Jana Kubíčka.
- program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 3/2019.
- celoroční hospodaření obce a Návrh závěrečného účtu
obce za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce s výhradou, kdy při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky.
- Účetní závěrku za rok 2018 a hospodářský výsledek.
- soupis individuálních dotací na rok 2019.
- uzavření smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice dle schváleného soupisu individuálních
dotací na rok 2019 a pověřuje starostu jejich podpisem.
- Smlouvu o budoucí smlouvě o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
mezi Obcí Ostopovice a Vírským oblastním vodovodem,
sdružením měst, obcí a svazků obcí a pověřuje starostu jejím podpisem.
- text Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Ostopovice a vlastníky nemovitostí v ulici Družstevní a pověřuje starostu
podpisem smluv s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
- nabídku Bobrava, a. s., se sídlem Modřická 205, 66448

Moravany, IČ: 60747668, ze dne 24. 4. 2019 na koupi pozemků p. č. 969/2, 969/3, 969/64, 969/67 a 969/73, vše
v k. ú. Ostopovice, a pozemku p. č. 384/116 v k. ú. Nebovidy k záměru, který byl zveřejněn od 9. 4. 2019 doposud,
a pověřuje starostu obce přípravou kupní smlouvy a jejím
předložením na příštím zasedání ZO.
- záměr zakoupení pozemků na LV 2049 a pověřuje starostu obce dalším jednáním s prodávajícím a přípravou návrhu kupní smlouvy k projednání v ZO.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí:

- usnesení z jednání rady obce ze dne 7. 2., 4. 3. a
8. 4. 2019.
- Rozpočtové opatření č. 2/2019.

Dále zastupitelstvo přijímá:

- ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních
celků, Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených
v této zprávě a zadává 30denní lhůtu pro zaslání písemné
zprávy o plnění přijatých systémových opatření Krajskému
úřadu JMK nejpozději do 26. 5. 2019.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí:

- Závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2017.
Zapsala dne 25. 4. 2019 Radka Švihálková

Parkování na chodnících
Jak se praví v jednom českém filmu, „rozmohl se nám tady
takový nešvar“: automobily nás řidičů stojí na chodnících.
Myslím, že nebudu sám, komu to vadí. Chodníky mají
sloužit pro chodce a auta by je neměla jakkoliv omezovat.
Také jste už potkali maminku s kočárkem, tatínka s dětmi
na motorkách či koloběžkách na silnici, protože na chodníku nebylo dost místa? A napadlo vás při tom, jestli třeba
někdy nestojíte také tak? Chápu, že naše ostopovické silnice jsou úzké, zejména ty ve starší zástavbě, automobilů máme čím dál víc a parkování je v naší obci vzrůstající
problém. Ale v žádném případě nesmíme tento problém
řešit tím, že budeme omezovat chodce. Určitě tím nepřispějeme k bezpečnosti nejen našich dětí. V nejlepším případě se dá auto schovat do garáže či do vjezdu k domu.
A pokud už je potřeba stát podél chodníku, určitě není

nutné nechat dvě kola na chodníku. Opravdu si myslíte,
že je silnice tak úzká, že už tam nikdo další neprojede?
To by koneckonců odporovalo i dopravním předpisům.
A pokud zůstane jeden jízdní pruh na vedlejších ulicích
volný, tak už jsme si asi zvykli na to, že nám nikdo pokuty za špatné parkování (rozumějme stání) neuděluje.
O stání kolmo na vozovku, kdy část vozidla zasahuje do
chodníku, je třeba se zmínit také. Sice auto nezabírá tolik plochy, jako při podélném stání, ale výsledek je stejný. Chodec se musí autu vyhnout.
Žádám tedy všechny řidiče a řidičky, aby se nejen při
parkování zamysleli nad tím, zda by nebylo možné být
ohleduplnější vůči okolí. Předem Vám děkuji.
Boris Canov, radní

Sbor dobrovolných hasičů v Ostopovicích
Sbor dobrovolných hasičů v Ostopovicích byl založen v roce
1913. Zakladateli a prvními členy sboru byli starosta obce
František Kamenický, řídící učitel Josef Palkovský, zednický mistr Tomáš Sojka, kovářský mistr Ludvík Veselý, stolařský mistr Rudolf Lodes a další. Hasiči byli v této době
hodně populární. K desátému výročí založení byla vybudována hasičská zbrojnice a stav členů byl 50. Ve dvacátých
letech byla pořízena větší ruční stříkačka, kterou obsluhovalo šest mužů. Později byl pořízen lehký povoz asi pro šest
osob, který převáželi koně, a připojovala se dvoukolová motorová stříkačka.

Bylo také aktivní družstvo samaritánů, které vedl holičský mistr František Lerch, převahu zde měly aktivní ženy.
V roce 1949 byla pořízena autostříkačka, kterou sestavila firma Hrček a Neugebauer v Brně-Králově Poli. Byla
na podvozku Tatra s šestiválcovým motorem o obsahu
1930 ccm. Měla volant na pravé straně a převodovku 4+1.
Vepředu byla 2 sedadla – pro velitele mužstva a řidiče.
Za nimi byla 2 x 3 sedadla pro členy družstva s posezením
čelem ven z vozidla. Vozidlo bylo celé bez karoserie a střechy. Dne 12. 6. 1949 byla stříkačka slavnostně pokřtěna a

Kalendář ostopovických akcí
Datum

Čas

Akce

Místo

Organizátor

Loděnice Pisárky

Klub seniorů

SRPEN
sport

10.8.

10:00

V. ročník dračích lodí
Pisárky - Komín
ZÁŘÍ

děti

2.9.

8:00

Zahájení školního roku
2019/2020

Areál MŠ a ZŠ

MŠ a ZŠ

výlet

3.- 6.9.

8:30

Poznávací zájezd Krkonoše,
Jizerky, Kořenov

Návrat do 18:00

Klub seniorů

divadlo

7.9.

14:00

Husa na dálnici

2. most

Spolek Nad Šelší

výstava

14.9.
15.9.

12:00 - 18:00
8:00 - 17:00

Výstava chovatelů

U Dráhy

CSCH

děti

19.9.

16:00

Vítání občánků

Areál MŠ a ZŠ

Obec + MC

děti

26.9.

Celodenní výlet žáků ZŠ a
veřejnosti

ZŠ

Termíny a časy akcí se mohou měnit. 					
Doplněné časy a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz					
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dostala jméno Antonie. Pořízena byla převážně ale v současné době se podle vyjádření současného vedoucího muzea
ze sbírek od občanů Ostopovic.
pana Zátopka renovuje (2018) a do 2 let bude opět vystavena v rozšířeném muzeu. (Podle zprávy syna výrobce, pana Ing. Ludvíka HrčKe konci 50. let měla tato vozidla podle pravi- ka, který k této historii hledá informace.)
del zákaz provozu na pozemních komunikacích.
Náhradou byla pořízena Tatra 805 s kabinou Hasiči se také aktivně podíleli na kulturní činnosti v obci. Hráli divapro mužstvo a přenosným motorovým čerpa- dla a tradičně pořádali Martinské hody.
dlem. Pro stávající Tatru nebylo ve zbrojnici
místo a byla dočasně umístěna na dvoře u Dudů V šedesátých letech byl sbor dobrovolných hasičů zrušen, protože ve
a nabídnuta do muzea Tatry v Kopřivnici. Pro- Starém Lískovci byla zřízena stálá hasičská profesionální jednotka.
hlédnout si ji přišel tehdejší vedoucí muzea pan Hasičskou zbrojnici na ulici Na Rybníčku zboural pan Josef Břenek
Veřmiřovský a rozhodl, že si ji vezmou. Stří- a postavil zde prodejnu potravin.
kačka byla umístěna v depozitáři, kde je stále,
Václav Duda

Zájezd na zámek Vranov nad Dyjí
Dne 24. 4. 2019 uspořádal Klub seniorů zájezd na Státní zámek Vranov nad Dyjí, spojený s návštěvou vodního mlýna ve Slupi. Prohlídka zámku byla vedena velice
ochotnými a vstřícnými průvodkyněmi, které dokázaly
zodpovědět spoustu dotazů našich zvídavých seniorů
toužících neustále po sebevzdělávání. Takže – celková
spokojenost. Po obědě v restauraci COUNTRY SALOON došlo k přesunu do obce Slup, kde má Technické muzeum v Brně zrekonstruovaný vodní mlýn. Je
částečně funkční, což průvodkyně náležitě předvedla,
a dodala i základní informace. A protože celý den foukalo a všem vyschlo v ústech, nikdo neprotestoval proti
dalšímu bodu zájezdu, jímž byla návštěva vinného sklepa u pana Pavla Matouše v Olbramovicích. Loňská vína
jsou svěží, plná a harmonická, což se potvrdilo jak při
řízené degustaci, tak při volné konzumaci, a odborný
výklad sklepmistra a vinaře v jedné osobě tento fakt jen
podtrhl. Čas uběhl rychle, takže nezbylo než se rozloučit a přát si, aby příští setkání v místním sklepě, a to
v dalším roce, proběhlo se stejnou spokojeností. A pak
už zbývala jen cesta domů s příslibem další akce, kterou bude v květnu zájezd na Hanou.
Rudolf Fanta

Proč zvoní zvony?

Zájezd na Bouzov
Dne 23. 5. 2019 pořádal Klub seniorů zájezd,
tentokrát na Hanou. Výběr míst k návštěvě je
stále složitější vzhledem ke skutečnosti, že za
minulá léta již bylo navštíveno mnoho destinací, hradů, zámků a muzeí. Přes tento fakt se letos podařilo najít místa nová, a to Dům přírody
Litovelského Pomoraví, kde jsou umístěna různá umělecká díla a stavby přímo v přírodě, což
je velice zajímavý projekt, a po zastávce v Lošticích, kde si přišli na své milovníci tvarůžků,
to byl hrad Bouzov, který je známý především
z filmového plátna díky pohádkám, které se zde
natáčely, a jehož prohlídka stojí opravdu za to.
Počasí bylo celý den pěkné, takže si výlet všichni
užili. Výboru Klubu seniorů patří poděkování za
čas, který přípravě celé akce věnoval.
Rudolf Fanta
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Dojetí, úcta, tichá radost, posvátná bázeň – takové pocity by měl vzbuzovat zvuk zvonů. Je těžké pochopit, proč
na nás mají údery kovu o kov takový účinek. Možná má
zvon opravdu srdce, a nejenom kovové. Zvony doprovázejí lidstvo už tři tisíciletí. Nejstarší byly dokonce nalezeny
v Mezopotámii. V pátém století je v Evropě začali odlévat
mniši. Velebné, sametově znělé tóny zvaly k modlitbě, oznamovaly svatbu, smrt vladaře,
narození následníka trůnu,
vítězství v bitvě, ale jsou také
poplachovým signálem při
požáru nebo jiném nebezpečí.
Zvony byly obvykle zasvěceny svatému patronovi a nesly
jeho jméno. Nejstarší zvony
na českém území by měly pocházet z 9. století a od 14. století se zvony u nás již začínají
také vyrábět. Svého vrcholu
co do počtu i kvality výrobků
dosáhlo české zvonařství v 16.
století. Po třicetileté válce došlo k jeho úpadku. Nejvíce byly
zvony postiženy rekvizicemi za
první a druhé světové války,
kdy byly zničeny asi dvě třetiny českých zvonů.
Jistě si všichni dokážeme představit situaci, kdy člověk,
kterému už léta vadí zvonění místních zvonů, přijde
s otázkou: „Proč se zvoní?“ Odpověď ze strany věřících
křesťanů je čerpána z dávné, několik staletí praktikova-

né úcty k modlitbě Anděl Páně. Původ této modlitby sahá
do roku 1456. Turecký paša Mohamed II. se tehdy chystal
zasadit smrtící úder křesťanským zemím. Odpovědí byl
list papeže Kalista III., kterým nařídil polední zvonění, při
němž se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A křesťanská Evropa byla tehdy zachráněna. Výzva k výše uvedené
modlitbě opět odvrátila nebezpečí pro Evropu: Dne 7. října 1571
bylo v bitvě u Lepanta dosaženo
neuvěřitelného vítězství křesťanství nad přesilou mohamedánů a
12. září 1683 v bitvě u Vídně byla
přesila mohamedánů poražena
statečnými křesťanskými vojevůdci. Největší rozkvět této modlitby tedy byl vždy v době, kdy
Evropu ohrožovalo vnější nebezpečí z východu. To je něco málo
z historie.
A současnost? Situace je dnes
stejně obtížná jako kdysi. Nekřesťanská náboženství jsou v Evropě
dobře organizovaná. Evropská
kultura se stává autodestruktivní.
V zemích Evropské unie ztrácejí
křesťanské hodnoty stále více svůj
význam. Neúcta k rodině, k nenarozenému životu, ke stáří, krize
hodnot, morálky… Na druhou stranu je tu obrovská touha
po naplnění, touha po duchovnu, touha po smyslu života,
která však není naplňována přesvědčivým svědectvím křesťanů, ale radikálním postojem ostatních náboženství.
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Â

Â

Jestliže si nebudeme stát za tím, že zvony
svolávají křesťany k modlitbě, k bdělosti,
a pokud se při zvonění zvonů nebudeme
skutečně modlit např. právě modlitbu
Anděl Páně nebo se našeho srdce nedotkne myšlenka na budoucí pokolení,
pak se vytratí původní smysl zvonění.
Zapomene se, proč se zvoní, a zvonění
už nebude ohlašováním času modlitby,
krátkého ztišení, ale pouze hlučným narážením kovu na kov a rušením spokojených, respektive nespokojených obyvatelů té či oné obce nebo města.

pozemské mise vrátil znovu do věčnosti a nekonečnosti.
Proto nemůžeme odhalit žádnou vesmírnou sondou ani
satelitem, kde se nachází Ježíš, ale i Panna Maria a svatí. Prostě to přesahuje naše schopnosti. Do Božího světa
můžou vstoupit jen oslavené bytosti, které nepodléhají zákonům země, jako jim nepodléhalo Ježíšovo tělo po jeho
A tak se někdy ptáme, kam vlastně vystoupil Ježíš? Ne- vzkříšení.
jsou to v Bibli jen nějaké pohádky, kterým se věda směje?
Seriózní věda se nesměje a my nemusíme mít strach, že Když si člověk výše uvedené přečte, jediný správný pocit,
věříme něčemu, co je proti rozumu nebo vědeckým výzku- který by v nás měl převládnout, je pocit naděje, že před
východem slunce vládne tma a noc, jakmile však slunce
mům.
vyjde, tma ustoupí a zazáří světlo, a vděčnosti, že i když
Naše víra nás učí, že Ježíš neodešel z této země na nějaké klopýtáme, cítíme se unaveni, máme pocit, že se nám to či
jiné místo. Když říkáme, že se vrátil k Otci, musíme vě- ono nedaří, je tady zase mnoho okamžiků, kdy se nám něco
dět, že tam, kde je Bůh, není prostor a čas v našem smys- podařilo a kdy cítíme radost ze života.
lu. Když Ježíš přišel mezi nás, zjevil se v našem prostoru
Mgr. Marie Kubová
a v našem čase a dnes oslavujeme, že se po splnění své
Kdysi si lidé mysleli, že modrá obloha nad nimi je pevná
klenba, za kterou se nachází nebe. Postupně se ale zjistilo, že blankytnost oblohy je osvětlený vzduch, nad kterým
jsou obrovské vesmírné prostory, ohromné vzdálenosti,
miliardy světelných let.

Malý, laskavý a současný příběh faráře
z jihu Moravy:
„Při opravě střechy jedné vesnické kaple
jsem byl na střeše s mistrem pokrývačem, který vůbec nebyl věřící. Když bylo
poledne, ozval se zvon. Pokrývač položil
křidlici a řekl: ‚Když zvoní, tak nedělám.
To by bylo, abych si také nemohl chvilku
odpočinout. Víte, jak je ten den dlouhý,
když někde nezvoní?‘ Ten člověk se nemodlíval. Ale když zvonilo, zastavil se a
chvilku nedělal. I to může být naplnění
smyslu zvonění. Zastavit se. Odložit na
těch několik minut práci. Pohlédnout do
dálky, na oblohu a uvědomit si, co vlastně dnes od rána dělám, kam směřuji,
čeho chci dosáhnout, kde je můj cíl.“

Tipy ke čtení
pro děti
a mládež

Kostelní zvony dostávají při svěcení a instalaci zvonu na věž jména. Kaple Ostopovice má dva zvony se jmény Marie a
Jan Křtitel.
Mgr. Marie Kubová

PERCY JACKSON
Rick Riordan

PRAŠINA
Vojtěch Matocha

Středověký pokrývač v cechovní knížce z Norimberka, 1426-45
(zdroj: Wikipedia.org)

Nadčasové zamyšlení
Co znamená velikost člověka? Moc, bohatství, úspěch, sláva? Co to znamená mluvit o víře, mluvit o Bohu? To znamená mluvit o smyslu, o cíli tady toho všeho. Většina informací, které se k nám skrze média dostanou, jsou tzv.
funkční informace. Dozvídáme se o tom, jak to tu funguje
(nebo my někdy říkáme, jak to nefunguje). Vědcům se podařilo rozluštit například genetický kód člověka, co vše je
uloženo v buňce, jaká tajemství ukrývají různá vesmírná
tělesa, a pak přes vědu se dostáváme k technice, k novým
technologiím, společenským oborům, do politiky atd. A tady
už jsme u toho, jak my říkáme, jak to nefunguje. Ale to nám
nic nevypovídá o tom, jaký je smysl a jaký je cíl lidského
života. A my jsme samozřejmě z těch funkčních informací
rozladěni, zvlášť pokud jsou negativní. Vždycky, když člověk
přijímá informace nebo vůbec je zaměřen na jednu stranu,
tak je to málo, tak tam něco chybí a člověk je nespokojený. Je to vychýlené, není tam rovnováha. Život člověka je
cesta. Od narození až po poslední výdech. Cesta je obrazem

nebezpečí. My jsme každý den na cestě. Jsme na cestě
do práce, do školy, z práce, a na té cestě se potkáváme
s různými lidmi. S lidmi, kteří nám chtějí pomoci, s lidmi, kteří jsou k nám lhostejní, s lidmi, kteří nám chtějí
často i ublížit. Setkáváme se s nebezpečnými situacemi.
Koneckonců i na silnicích je toho dnes spousta. Cesta je
tedy chápána jako místo, kde se člověk ocitá v nebezpečí.
Naopak dům a rodina jsou chápány jako symbol bezpečí.
Mohu zavřít i dveře, nikdo cizí se tam nedostane.
Když se vědcům podaří nějaký objev, třeba v přírodních
vědách, tak řeknou: „Ano, byl to velký úspěch, my jsme
něco vybádali, zjistili, odpověděli jsme na otázku, ale
další dvě nebo tři otázky se objevily.“ A tak je to v našem
životě pořád dokola. Na jednu otázku odpovíme, další
dvě tři otázky se objeví. Před námi je stále mnoho skrytých věcí. Ale my žijeme v zemi s křesťanskou tradicí.
S laskavým svolením Otce Vladimíra Františka Hubálovského OFMConv. dovoluji si citovat část z jeho promluvy:
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Daleká cesta čeká skupinku rozličných
zvířat z pražské ZOO, která se rozhodnou
vrátit zpět do Afriky. Na cestě překonávají ruch velkoměsta, nížiny i hory, až podél řeky doputují k moři. Jak odtud dál?
Každý si musí najít práci, aby si vydělal na
lístek na loď, která je přeplaví na protější
břeh, odkud už je cesta snadná.
Kniha s nápaditými ilustracemi Alžběty
Skálové vypráví jemným jazykem roztomile vypointovaný příběh, který osloví
nejednoho předškoláka.

Jirka Klimeš zůstal sám doma, jeho rodiče
odjeli na dovolenou do Itálie. Má za úkol
navštívit svého dědu, který bydlí v tajemné čtvrti Prahy, na Prašině, kde nefunguje
elektřina, kde není signál a kde bydlí podivínští lidé, kteří mezi sebou neradi vidí cizáky. Nečekaně však dědu vyruší. Na stole leží
nějaké plány a děda probírá něco tajného
s neznámým mužem ostrého zevnějšku. Je
jasné, že zde Jirka v tuto chvíli není vítán.
Klubko záhadných nití se od této chvíle začíná pomalu odvíjet…
Dobrodružný příběh je plný akce a tajemství, která se odehrávají v kulisách úzkých
uliček a skrytých zákoutí. Mladí hrdinové
se vrhají do nebezpečného úkolu, který je
nejednou málem stojí život. Záchrana světa
takového, jak ho známe, za to ale stojí. Nebo
ne?

(Knihu si můžete vypůjčit
v obecní knihovně.)

(Knihu si můžete vypůjčit
v obecní knihovně.)

ZPÁTKY DO AFRIKY!
Jiří Dvořák

Sylva Filová

Sylva Filová

Hlavní postavou je Percy
Jackson. Je mu dvanáct let,
trpí dyslexií a poruchou pozornosti a průšvihy mu nejsou cizí. Když se dozví, že
jeho nejlepší kamarád je satyr a on sám je synem řeckého boha Poseidóna, je z toho
celý vedle. Náhle začne být
stíhán nestvůrami a navíc
je obviněn z krádeže blesku samotného vládce bohů
Dia. Dostane se do Tábora
polokrevných, kde se setká
s dalšími polobohy a jinými
mýtickými bytostmi. Tábor
začnou napadat nestvůry a
jedinou možností, jak se jich
zbavit, je vrátit Diovi ukradený blesk. Tak se Percy
vydává na nebezpečnou výpravu se svým kamarádem
Groverem a novou známou
Annabeth.
Romana Čížková
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Zapomenuté zvyky o hodech na Brněnsku
Mladým hodům každoročně předchází období, kdy stárci pilně nacvičují besedy a hodové písně, chystají se kroje, uklízí
se a smýčí nejen předzahrádky a pečou se hodové buchtičky.
Pojďme si krátce připomenout zapomenuté hodové zvyky,
které jsou bohužel již málokde
k vidění. O povídání na toto
téma jsem požádala Bc. Jana
Blažka, studenta navazujícího
magisterského studia oboru
etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Brno, který současně pracuje v Národním ústavu lidové
kultury ve Strážnici jako dokumentátor v rámci projektu
„Lidové písně a tance českých
zemí – digitální systém pro
zpřístupnění a záchranu“. Kromě práce a studia je Honza
dudák, houslista, klarinetista,
harmonikář, zpěvák a tanečník, kterému se region Brněnska dostal pod kůži tak, že
mapuje, zaznamenává, oživuje
a pomáhá propagovat zvyky a
tradice této oblasti.

hou sloku: „Až na věky věkův amen, páni mládenci, my
vás rádi přijímáme k naší muzici. My se na vás nehněváme, vás zde vítáme a s našima frajerkama tancovat
dáme.“ Poté si všichni podali ruce, připilo se vínem,
dívky rozdělily rozmarýny a
přespolním byla zavedena
domácí děvčata k tanci. Bohužel už od 19. století se tato
obřadní část začala z hodů
na Brněnsku vytrácet, v 80.
letech minulého století byla
tato zapomenutá tradice obnovena národopisným souborem v Troubsku.

K čemu se váže termín konání hodových slavností
v jednotlivých obcích Brněnska?

Takto, jak popisuješ vítání přespolní chasy, to
vloni ve Střelicích úplně
neprobíhalo. Ale proč
tento přátelský hodový
zvyk vymizel? Myslíš si,
že to mohlo být kvůli nepřátelství a řevnivosti
mezi obcemi nebo spíše osudovými událostmi
světových válek a komunistického režimu?

K vytrácení tohoto zvyku docházelo už v 19. století, jak si
stěžovala v novinách v roce
1892 Lucie Bakešová, moravská etnografka, sběratelka
Císař Josef II. usiloval o to,
písní a tanců pro Leoše Janáčaby v období nejdůležitějších
ka, která se pokoušela o jeho
zemědělských prací nezaháKříž s jablky na hodové máji
obnovu alespoň v rámci scélel prostý lid na hodech kaž
(zdroj: www.streliceubrna.cz)
nického předvádění hodů na
dý týden v jiné obci, a proto
výstavních slavnostech v Ořese pokusil ustanovit pro země
habsburské monarchie jednotný termín hodů. Do té doby chově (srpen 1892), Troubsku (červenec 1894), Brněbylo konání hodů svázáno se svátkem patrona, jemuž byla za- -Lužánkách (září 1894) a Praze (srpen 1895). Z hodů
svěcena sakrální stavba v obci. Josefem II. nařízené „císařské v Troubsku v roce 1946 se dochovala fotografie, na
hody“ se datovaly na neděli po svátku svatého Havla. Od té které pod májí zpívá čelem ke třem domácím stárkům
doby však i díky tomu, že už naši předkové našli mezery v zá- osm krojovaných z Ořechova. Rudolf Kučera, sběratel
konech, je běžné, že se hody konají v období mezi Božím ho- písní z různých částí Moravy a Slovenska, k zápisu obdem velikonočním a první nedělí adventní. Patronem Ostopo- řadní písně z Radostic (mezi lety 1900-1939) napsal:
vic je sv. Jan Křtitel, jemuž je zasvěcena místní kaple, mladé „Bez této formy (přivítání) byla účast přespolních na
muzice nemožná.“ A dodává se smíchem: „Hale vo jehody se proto u nás konají obvykle o víkendu po 24. červnu.
denásti juž je honile s klanicama po dědině!“ Během
První zapomenutý zvyk, o kterém vím, je vítání přes- světových válek se krojované hody nekonaly, z mnoha
polních krojovaných chas. Tento zvyk jsem osobně důvodů v řadě obcí zanikly a někde dosud nebyly obzažila vloni na podzim na hodech ve Střelicích. Mů- noveny. Na Brněnsku a přilehlém území Podhorácka je
žeš nám popsat a vysvětlit, o co jde?
v posledních dekádách vítání přespolních přebíráno ze
současných hodů na Slovácku.
Nejstarší známý doklad na Moravě o navštěvování přespolních chas při takových hodech je ze Želešic z roku 1573. Do Další zapomenutý zvyk hodů na Brněnsku je
19. století byli zvaní přespolní krojovaní vítáni obřadním zpívání „před taboló“, který připomíná dnešní
způsobem. Jakmile stárek uviděl, že se hosté blíží, dal zahrát soutěže o nejlepšího zpěváka. Můžeš nám tento
„tuš“. Přespolní při příchodu k máji sejmuli klobouky, za- zvyk popsat?
zpívali první sloku písně „Pochválen buď Ježíš Kristus, páni
mládenci, jestli vy nás připustíte k vaší muzici? My chceme Velmi pěkným a významným zvykem na hody a ostatky
veselí být, své peníze utratit, jestli vy nám chcete vybit, bu- byly písně a tance „před taboló“, který se konal drudem se bránit.“ Domácí stárci jim vyšli vstříc a zazpívali dru- hý nebo třetí hodový den. Za dlouhý dubový stůl za-

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVIII, číslo 2  strana 10

sedl obecní rychtář, stárci a muzikanti. Před nimi vystupovali a předháněli se stárci s písněmi a tanci, buď sami nebo
s děvčaty v páru nebo i hromadně. Často měla tato produkce
stavovský ráz, obuvníci tančili „ševcovskou“, řezníci „řeznickou“, ženské předvedly „rédovák“ nebo sedláci „selskou“.
Tento zvyk jsi někde viděl? Udržuje se někde
na Brněnsku?
Produkci „před taboló“ jsem neviděl. Nicméně v roce 1990
se Zdenka Jelínková pokusila v tomto duchu koncipovat přehlídku „Brněnsko tančí a zpívá“, a to i s účastí Ostopovic, na
přehlídce vystupovaly „Vostopovský babe“ a hudecká muzika
Hájek.
V pátek 3. května 2019 proběhla v restauraci U Volejníků veřejná zkouška CM Omičan, v jejímž průběhu
se tančil verbuňk, v Ostopovicích věc téměř nevídaná. Začal tanečník ze Slováckého krúžku verbuňkem slováckého typu, potom jsi ty vysázel peníz do
cimbálu a poručil
sis krásnou brněnskou píseň „Prosil
forman formanky“
a po zpěvu jsi zatančil tzv. figurke. Patří
verbuňk a figurke k
hodovým zvykům
na Brněnsku?
Poručil jsem si píseň
válavá (čapatá) ze zápisu Františka Sušila,
tančil jsem rekonstrukci tance, kterou provedl
soubor Poľana z Brna
(její
videodokumentace byla publikována
v publikaci „Lidové
tance z Čech, Moravy a
Slezska – Brněnsko“). K nejtypičtějším mužským tanečním
projevům o hodech na Brněnsku patřila mužská kola, dále je
doloženo verbování ovčáků při ovčáckých hodech v Líšni na
sv. Vendelína, jindy než o hodech se provozovaly další mužské tance, jako např. tance pasáků dobytka.
Pro Brněnsko jsou snad nejtypičtějším tancem tzv.
brněnská kola. Můžou být jen mužská nebo jen ženská, ale i smíšená a dětská. Popiš nám tento tanec.
Kola se tančila ve všech lokalitách Brněnska i v přilehlých
oblastech, většinou pouze za zpěvu písní bez hudebního doprovodu během přestávek muziky, event. se muzika přidala
a kolo se „rozpadlo“ na páry. Kola tančili buď samostatně
muži, nebo ženy, nebo střídavě tanečník a tanečnice (smíšená). V Ostopovicích kolo začínalo nebo končilo „hadem“
(řetězem pohybujícím se po různých křivkách), ženy se zde
svolávaly písní „Málo, málo nás, málo maličko“. S koly také
souvisely některé taneční hry dětí, dívek a žen.
Jsou nějaké další hodové zvyky, které upadly v zapomenutí?
Přivážení máje koňským spřežením, zdobení máje kromě
šátku křížem s jablky, porážení zvířat (na Brněnsku např. stínání berana), obřadní placení dívek za tanec, soudná stolice

(dohled vdaných žen na správné dodržování zvyklostí),
ukořistění šátku stárkem při kácení máje a mnoho dalšího.
Soudná stolice? To mě zaujalo. Jak probíhal dohled vdaných žen na správné dodržování zvyklostí?
Ženy seděly po obvodu tanečního prostoru a mezi sebou
hodnotily oděv, tanec, „kdo s kým“, chování a pití, takže
členové chasy si museli dávat pozor, aby si o nich po
skončení hodového dne nepovídala s pohoršením takřka
celá vesnice...
Z tvého povídání vyplývá, že hody byly vrcholnou
kulturně společenskou událostí v obci, kterou
očekávaly a do které se zapojily všechny generace obyvatel, samozřejmě každý po svém. U nás
v Ostopovicích se pro máju jezdí s koňským povozem, úspěšně bylo obnoveno předávání hodového
práva, kdy stárci
žádají
pana
starostu o povolení konání
hodů (zatím
tak
pokaždé
učinil ). Vloni
dokonce
první stárkovský pár, Katka
Svoradová a
Matyáš Chaloupka, vyšel
v
tradičním
ostopovickém
bíláku,
respektive
v
mužském
kroji z Brněnska, v programu zazněly písně brněnského regionu. Honzi, jaká je tvá zkušenost s obnovou a
rekonstrukcí brněnských krojů? Máš nějakou
inspiraci pro mladé stárky?
Díky publikační a konzultační činnosti zesnulé kurátorky lidového textilu Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea, PhDr. Miroslavy Ludvíkové, CSc., od
70. let minulého století neustále sílí snaha o obnovu
krojů brněnského venkova. V lokalitách, kde jsou místní
kroje v obecním, spolkovém nebo soukromém majetku,
se investice brzy vrací. Využití krojů je možné během
řady akcí v obci i mimo ni, v každém případě jde o reprezentaci obce. Existují-li záznamy folkloru, jako je tomu
v případě Ostopovic, otevírají se možnosti fungování
folklorních souborů obnovujících zapomínané lidové
písně (např. „Ve Vostopovicích v krajním domě“), tance (např. „Vostopovská mája tenká“) a zvyky, jako např.
krojované hody, ostatky, dožínky, mrskut, vánoční koledování či svatební tradice.
Honzi, moc ti děkuji za rozhovor a těším se na naši spolupráci v projektu „Tady jsme doma“ na Mezinárodním
folklorním festivalu Strážnice 2019.
JaRaBa

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVIII, číslo 2  strana 11

Tipy na léto
(Kdyby se někomu v těch nastávajících
vedrech někam zachtělo...:o))
20.-21.7., 17.-18.8., 21.-22.9., 19.-20.10. Historické jarmarky na Novém Hradě u Blanska. novyhrad.eu
28.7., 25.8. a 29.9. Sběratelská burza na 1. nádvoří rosického zámku. Burza sběratelských předmětů
a starožitností. Začátek v 8:00. Vstup volný. kic.rosice.cz
Výstavy
do 7.7. Rajhradské lilie - v Památníku písemnictví na
Moravě. Další ročník tradiční prezentace moravských pěstitelů lilií představuje desítky druhů pečlivě šlechtěných rostlin, které charakterizuje opojná vůně, základní tvar okvětí
a široká paleta barev. Připraveno ve spolupráci s Českým
zahrádkářským svazem a Benediktinským opatstvím. rajhrad.muzeumbrnenska.cz
do 28.7. Brnem textilním - výstava v galerii Celnice
v areálu vily Löw-Beer v Brně mapuje textilní tovární are-

ály v jihomoravské metropoli z pohledu současné památkové péče. vilalowbeer.cz
do 28.7. Největší záhady a tajemství světa - výstava v Městském muzeu a galerii v Břeclavi představuje unikátní a běžně nepřístupnou sbírku spojenou
s nejtajemnějšími předměty všech světadílů. Veškeré
exponáty mají jedno společné – okolnosti jejich vzniku
nebo jejich účel obklopují doposud neobjasněné záhady a tajemství. muzeumbv.cz
do 8.9. Holubí pošta a Hračka v dřevě ukrytá - výstavy v muzeu ve Šlapanicích. Holubí pošta
- výstava připravená ve spolupráci s Poštovním muzeem
připomene zapomenutý fenomén holubí pošty, všímá si také
různých podob vztahu lidí a holubů. Další výstava představí
dřevěné hračky v jejich tradiční lidové i moderní podobě.
Součástí tradiční letní výstavy zaměřené na hračky bude
velká tematická herna pro rodiny s dětmi. slapanice.
muzeumbrnenska.cz

5.7. Cyrilometodějská pouť na Podluží - v Mikulčicích ve 14 hod. Poutní mše svatá s účastí biskupů,
kněží a více než jednoho a půl tisíce poutníků, z nichž
přichází spousta v krásných slováckých krojích.
infomikulcice.cz
5.-6.7. LaStrada - festival pouličního umění v Mikulově. Celé historické centrum města na dva dny ovládnou divadelníci s krátkými
skeči, hudebníci se svými nástroji a akrobaté se
svými kousky. Hudba, umění, moravské víno
a pohoda v inspirativních kulisách Mikulova.
mikulov.cz
12.7.-11.8. 100 let Velkého Brna - výstava,
která bude umístěna v křížové chodbě na Nové
radnici, pojednává o připojení 23 okolních obcí
k Brnu v roce 1919, čímž vzniklo tzv. Velké Brno.
Město se tím zvětšilo téměř sedmkrát a počet obyvatel se zdvojnásobil. Otevřela se tím cesta k mimořádnému rozvoji ve 20. a 30. letech 20. století, kdy se z Brna stala moderní metropole. Výstava
bude k vidění v křížové chodbě na Nové radnici.
spilberk.cz/vystava/100-let-velkeho-brna
12.-13.7. Festival Slunce Strážnice - město
Strážnice a FT Records srdečně zvou na jubilejní
20. ročník hudebního festivalu plného muzikantských hvězd. beatpoint.cz/festival-slunce/
13.7. Kovářská sobota - přijměte pozvání do Kovárny v Těšanech, kde vás zasvětíme do tajů dvou
tradičních řemesel - kovářského a kolářského. Na
děti tentokrát čeká symbolické kolo plné úkolů.
Procvičí si své znalosti, ale také dovednosti a fyzickou kondičku. Samy na vlastní kůži si pod vedením
zkušených mistrů vyzkouší, co tyto profese obnášejí. technicalmuseum.cz
20.7. Pohádkoland - ve Vranově v kempu Vranovská pláž na vás čeká mnoho zábavy, oblíbená
dětská show, atrakce, různá divadélka, mnoho oblíbených divadelních postaviček, soutěže a činnosti s našimi animátory, a to vše na jednom místě a
v jeden den. Jednoduše úplný POHÁDKOLAND!
pohadkoland.cz

do 1.9. Animační programy na brněnské Riviéře - novinkou letošní sezony jsou bezplatné animační
programy pro děti a seniory, díky nimž si léto u vody
užijete ještě více. rivec.sportujemevbrne.cz

20.7. Vojenský den Strážnice - ukázka vojenských ležení, vojenské výzbroje, střelba z vojenských zbraní, rekonstrukce bojů, ukázky vojenských
táborů a historické obrněné techniky z doby první
světovéválky. skanzenstraznice.cz/akce

Červenec

27.-28.7. Raráškův prázdninový víkend
- s rarášky si prověříte své smysly a znalosti. Budou připravené pohybové hry, tvořivé dílničky,
divadlo a mnoho dalšího. Přijďte do Sonnentoru.
sonnentor.cz

4.-7.7. Festival Boskovice - hudba, divadla, autorská čtení, přednášky, filmové projekce, program pro
děti, workshopy - to vše naleznete na již 27. ročníku
tohoto festivalu. boskovice-festival.cz
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Srpen
2.8. Slavnosti okurek Znojmo - se konají na
Horním a Masarykově náměstí. Gastronomické speciality z okurek. Kromě okurek vás čeká i bohatý kulturní program a soutěže. znojmocity.cz/slavnosti-okurek/d-10054
9.-12.8. Svatovavřinecké slavnosti - v Hodoníně na náměstí, čeká na vás bohatý kulturní program.
dkhodonin.eu
15.-17.8. Rock Heart 2019 - festival v Moravském
Krumlově. Hudební program nabitý legendami světové i tuzemské rock-metalové scény a mimořádná
atmosféra, kterou podtrhuje prostředí překrásného
zámeckého amfiteátru. rockheart.cz
16.-18.8. Létofest Brno - akce pro celou rodinu,
dětský program a zábava celé dva dny na brněnském
výstavišti. letofest.cz
23.8. Podvečerní (grilovací) farmářský trh na 1. nádvoří rosického zámku v odpoledních hodinách od 16:00 do 20:00. Čekají na vás nejen dobroty,
ale i bohatý doprovodný program. kic.rosice.cz
31.8. Hradozámecká noc - představuje památky
v netradiční době a s netradičním programem jako
místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do
Hradozámecké noci se každoročně zapojují desítky
památek - hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také
vily nebo paláce. npu.cz/hradozamecka-noc

Září
1.9. Čejkovické bylinkové slavnosti - prohlídka
zpracovatelských a výrobních prostor firmy Sonnen
tor v Čejkovicích u Hodonína, která vyrábí bylinkové čaje. Možnost nákupu produktů, mini biojarmark a řemeslný trh a bohatý doprovodný program.
sonnentor.cz
6.-8.9. Pálavské vinobraní - nenechte si ujít již
72. ročník tradičního festivalu vína, gastronomie a
kultury s prestižní vinařskou soutěží a exkluzivním
hudebním programem, který se každoročně koná
o druhém zářijovém víkendu v Mikulově. palavske-vinobrani.cz

7.9. Historické městské slavnosti Rosa Coeli
- slavnosti města Dolní Kounice - průvod krále městem,
pochodňový průvod, historický jarmark, historický šerm,
jezdecký turnaj, ohňová show. Na své si přijdou i znalci
vína a kulinářských specialit. dolnikounice.cz
7.-8.9. Oslavanské historické slavnosti - tradiční historická akce s bohatým doprovodným programem. Příjezd krále Přemysla Otakara I. Otevřena
všechna zámecká muzea, prohlídky zámku s průvodci, historický program, vinárna s cimbálem, hudební
produkce všech žánrů atd. Tržiště, kejklíři, komedianti.
13.-15.9. Znojemské historické vinobraní - zažijte neopakovatelnou atmosféru středověké slavnosti svátku vína, největší akce svého druhu v České
republice, zakomponované do originálních historických kulis dobové architektury města Znojma. znojemskevinobrani.cz
15.9. Minimalistický festival STAČÍ MÁLO nechte se inspirovat zkušenými matadory, jejichž
životním stylem se stal minimalismus a bezodpadová filozofie zero waste. Ukáží vám, jak se nehnat za
věcmi, jak být méně ve stresu a mít čas na vše, co je
důležité. stacimalo.eu
20.9. Pivní pouť Černá Hora - slavnosti černohorského piva neboli Pivní pouť v pivovaru Černá Hora. Pivo, exkurze v pivovaru, pivní speciality,
hudba a pouťová zábava pro velké návštěvníky Pivní
pouti, pohádky, čarování, vyjížďky kočárem na zámek a soutěže o ceny pro ty menší. POZOR! Tento
termín Pivní pouti je pouze předpokládaný! Bude
upřesněn. pivovarcernahora.cz
21.9. Farmářské trhy v Moravanech
22.9. Wannado - největší náborový sportovní
festival v České republice pro rodiny s dětmi od 3 do 18
let. Nezáleží na tom, jestli už vaše dítě sportuje nebo se
na výběr ideální pohybové aktivity teprve chystá. Festival
vašim potomkům nabízí možnost vyzkoušet si tradiční
sporty, i ty, o kterých se jim ani nesnilo. Vstup na akci je
zdarma. wannadosports.com
Přeji všem krásné léto a hodně zážitků.
Markéta Kozlová

7.9. Chillibraní a Chilližrout - na koupališti Riviéra v Brně. Hoříte láskou k chilli? Sdílejte ji s dalšími nadšenci. 7. ročník Chillibraní je tady! Letošní
festival pálivého jídla bude plný zábavy pro všechny!
chillibrani.cz
7.9. Farmářské trhy Ivančice - nenechte si ujít
farmářské trhy na Palackého náměstí v Ivančicích od
7:30 do 11 hod. ivancice.cz/udalosti
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Háječek v Brně
Již několik let se náš folklorní soubor Háječek účastní tradiční přehlídky folklorních souborů Brněnsko tančí a zpívá. Pro dětské soubory se přehlídka letos konala 3. června
s podtitulem „Děti mezi sebou, děti v obci“. Háječek se
zde prezentoval s pásmem Pásla husy nade dvorem, které

se velmi vydařilo, a vystoupení ostatních souborů bylo také
velmi pěkné. Pořadem provázela Monika Brindzáková, počasí přálo a myslím si, že celkově se vše vydařilo. Příští rok
se na krásný folklorní program můžete přijít podívat i vy.
M. Kozlová

Práce od nás zahání tři velké nepřátele
- nudu, neřest a nouzi.

Člověk se nikdy nezbaví toho,
o čem mlčí.
Kdo honí štěstí, sám je štván.

Výlet do Skanzenu Strážnice
Z pohádky do pohádky – takový byl název akce, která se konala
ve Skanzenu Strážnice a na niž se vydal náš ostopovický folklorní
soubor Háječek. Akce se konala v neděli 26. 5. a jelikož byli zváni
i rodiče a další příbuzní či známí, tak jsem se jako maminka dítěte ráda zúčastnila. Velmi mě nadchla jízda minibusem, který nás
dovezl do Strážnice, nikdy jsem podobným prostředkem nejela.
Někteří se dopravili vlastními dopravními prostředky. Ve skanzenu byla jako vždy velká fronta u pokladny, ale docela rychle
ubývala. Počasí nám tety z Háječku objednaly krásné, a tak jsme
se mohli plně ponořit do skvěle připraveného programu pro děti.
Kdo někdy v tomto skanzenu byl, tak ví, že areál je poměrně velký,
a tak jsme byli rádi, že můžeme odpočívat na zelených plochách
a ve stínu. K programu patřily nejen hry a ukázky z pohádek, ale

Moudra

i ukázky řemesel a za malý poplatek si děti mohly i
něco vyzkoušet a odnést si s sebou i nějaký ten výrobek. Po vydatném obědě jsme se mohli opět vrátit
do areálu a užít si ještě atmosféru starých chaloupek
a stavení. Příjemně znaveni jsme se poté vydali na
zpáteční cestu, při které si nejeden účastník i trochu „zdřímnul“. Myslím si, že nejen já, ale i ostatní
si tento výlet velmi užili. Touto cestou bych proto
ráda poděkovala vedoucím tetám z Háječku, tj. Báře
Opršálové, Janě Kuklové a Radce Dobšíkové, že tento výlet zorganizovaly a že se své nadšení pro folkor
snaží předávat i dalším generacím.
M. Kozlová
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Je opovážlivé odsuzovat to,
co neznáš.

Nenávist k ostatním ničí tvou duši.
Najdeš-li v životě cestu bez překážek,
určitě nikam nevede.
Život nás donutí dělat něco i dobrovolně.
JT
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Z naší školy
S 9 na konci
Další školní rok je za námi. Chvilka. Prvňáci, kteří na začátku září stáli před školou, nové aktovky na zádech, v očích
možná trochu strachu, nadšení, nejistota. Rodiče s mobily,
rodinné fotky, květiny. Pak pan školník se zvonem a školní
rok mohl začít. Nyní nám prvňáci běhají suverénně po škole, všechny znají, jak se říká – už se pořádně otrkali. Stejně
tak tomu bylo i u našich školčáků. V září bylo jistě mnoho
slzavých údolí, smutný pohled za odcházející maminkou,
tatínkem. To vše k tomu patří. A pokud se ještě něco nepodařilo, pokusíme se o to zase od září.
Ohlédnutí za jednotlivými aktivitami a úspěchy Vám předkládají na dalších místech tohoto zpravodaje naše děti, učitelé. Já bych rád zmínil jen pár myšlenek, které mi zůstávají
v paměti.
Jedním z cílů a poslání školky i základního vzdělávání je neubít žáky, nevzít jim radost, chuť objevovat a žasnout nad
svým okolím, přírodou. Největší radostí pak pro učitele, ale
i pro rodiče jsou jednoduchá slova dětí: „Aha, no jasně, hustý, už to chápu, to je krása, zázrak, já to udělám, udělám to
sám…“ S jakou radostí pozorujeme děti, když se nadchnou
pro věc, kterou si vymyslí, připraví a zorganizují. Plánovaná Adopce na dálku pro Ugandu je toho důkazem. Také postupné nahrazování známek slovním hodnocením je cesta
k samostatnosti dětí a posilování jejich vnitřní motivace –
samy chtějí pro sebe, pro svoji radost, ne pro známky.
Zaměření, které prolíná celou školou, je zaměření na Naše
Ostopovice, vnímání souvislostí, poznávání našeho okolí,
popis rozdílů, setkávání s občany, práce ve škole i v obci.
Škola má být s malou nadsázkou středem obce – místem
setkávání, místem vzdělání – poznávání, místem odpočinku. V letošním školním roce bylo toto propojení vidět při
oslavě výročí 100 let republiky. Přednášky a setkání se zra-

Z naší školy
lými rodáky, shromažďování informací a údiv. Ano, údiv
z toho, jak se naše obec, ale i republika za roky mění.
Přeji dětem, aby s úsměvem chodily kolem stromů, které
si v říjnu a listopadu zasadily (park na Osvobození, Na
Rybníčku).
Naši páťáci mimo jiné uspěli při přijímacích zkouškách
na gymnázia. Budeme mít tři nové absolventy v primě na
BIGY - Biskupském gymnáziu v Brně - a jednoho na Ekogymnáziu v Brně. S úsměvem tak můžeme říkat, že dvacetina nových studentů na BIGY je z naší školy. Úspěchy
všech páťáků, ale i ostatních žáků jsou především jejich
úspěchem – jejich zájem, sebezápor a cíl. Gratulujeme.
S pokorou tvrdím, že jsme rodinná škola. To jste nám
dokázali jednu sobotu v květnu. Úplnou náhodou jsme
zjistili, že je naše jídelna vyplavena – praskla trubka
s přívodem vody. 5 cm bazénu – to jsme tu ještě neměli. Přítomní zaměstnanci by havárii řešili celý den. Proto
jsme poprosili formou SMS o pomoc rodiče. Pak nastal
koncert, pro který je naše škola pro mě tak rodinná. Během 15 minut přijížděly děti na kolech, koloběžkách (i
absolventi), rodiče v gumákách, maminky s hadry a kýbly. Bez dlouhých otázek se přes 20 nadšenců pustilo do
odklízení vyplavené jídelny. Za dvě hodiny byla místnost
vyklizena, vrčely v ní sušáky od rodičů a pojišťovna mohla řešit další kroky. V dalším týdnu ve volném čase děti se
zájmem osekaly kachličky, změřily s podlahářem plochu
a připravily hlasování o barvě linolea. DĚKUJEME! Pomalu se připravuje projekt na dostavbu školy, tak jsme si
mohli nacvičit, jak probíhá vystěhování prostorů školy.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům školy,
našim spolupracovníkům a podporovatelům. I díky Vám
je škola živým místem.
Petr Juráček

Pět let školní bandy
Divíme se, že to učitelé přežili… pět let mít tady takovou
třídu, která neposedí, nepoleží, nepostojí, pořád se někde
motala… takový pytel blech.
Máme za sebou mnoho společných výletů a akcí, zůstaly
nám z nich super vzpomínky.
V první třídě to byl velký zmatek, ve druhé třídě s paní učitelkou Renatou Czelisovou utekl rok jako voda. Společně
s paní učitelkou jsme navštívili několik míst, kde jsme zažili mnoho legrace, mezi ně patřila i různá pracoviště Lipky.
Pak už byl zase konec roku, vysvědčení a 2 měsíce volna.
Ve třetí třídě jsme dál měli třídní paní učitelku Czelisovou.
A pak přišel pan učitel Jakub Gottvald… Ze začátku jsme
měli všichni trochu strach, že když je to Pan učitel a ne Paní
učitelka, tak začne být trochu přísnější… mýlili jsme se...
A TO HODNĚ!!
S panem učitelem byla děsná legrace! Pan učitel si totiž umí
„vystřelit“ ze sebe i z nás všech.
A najednou už je tu poslední školní rok na NAŠÍ škole, se super třídou a panem učitelem. Ze začátku jsme si ale bohužel
neuvědomili, že už je to úplně poslední rok…

Jak se začal blížit duben, květen, pomalu nám docházelo, co se děje, co přijde... Tehdy jsme ještě nevěděli, jaké
štěstí nás potkalo. Náš poslední dvoudenní výlet byl ve
Štramberku a Kopřivnici, kde jsme si to všichni hodně
užili. Pět let jsme strávili s jednou boží bandou a už se
rozcházíme. Téměř všichni se známe od školky. Za těch
dalších pět let strávených ve škole se z nás stala vážně
super banda. A je nám líto, že se musíme rozloučit. Moc
nás mrzí, že nám zůstanou jen krásné vzpomínky… Ale
jinak bychom vám, učitelům i všem ostatním lidem ve
škole, chtěli neskutečně poděkovat za úžasných pět let
a nikdy na těchto božích pět let nechceme zapomenout...
DĚKUJEME!!!

DĚKUJEME ZA KRÁSNÝCH
SPOLEČNĚ PROŽITÝCH PĚT LET!
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Za páťáky VK, MF, BJ

Tady jsme doma
Ano, tady jsme doma. Tady bydlíme, chodíme do školy, s kamarády ven… Ostopovice v brněnském regionu poznáváme vlastní
zkušeností s otevřenýma očima. Vrývá se nám to tu přirozeně
pod kůži, máme to tu rádi. Je to naše DOMA.
Národní projekt „Tady jsme doma – Regionální folklor
do škol“ nemůže mít lepší název. Tento je opravdu výstižný.
Díky aktivnímu zapojení do projektu prohlubujeme kulturní
vnímání dětí daného regionu a rozšiřujeme jejich poznání. Podněcujeme a obnovujeme přístup dětí k tradicím lidové kultury
v místě, kde žijí.
Letošní školní rok 2018/2019 zakončíme naše aktivity daného
projektu vystoupením žáků 2. třídy v rámci 74. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2019 a 37. ročníku

Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2019. Scénář nám sestavila a celkově nás podporovala místní
folkloristka Vlasta Pacalová, hudebně i pohybově
pomohly Barbora Opršálová a Jana Kuklová a chybějící kroje došila Marie Pavelcová. Zároveň děkujeme
rodičům vystupujících dětí za jejich vstřícnost, podporu a pomoc. Jmenovitě paní Barboře Trávníčkové
z Troubska – nejen za škrobení rukávců děvčatům.
Díky tomuto všemu můžeme reprezentovat školu a
obec Ostopovice. Ještě jednou srdečné díky všem!
Přijeďte nás podpořit v pátek 28. června od 17 hodin
do strážnického skanzenu.
Mgr. Renata Czelisová, třídní učitelka 2. ročníku

Adopce na dálku pro Ugandu

Do you speak English?

Do adopce na dálku jsem se vrhl, protože je mi
líto dětí v Ugandě. My si žijeme krásně a oni
dle mého hůře. Adopce na dálku znamená, že
my podporujeme děti v Ugandě a posíláme
jim peníze na jídlo, oblečení, na školy a další.
Na adopci jsme již sbírali finance při Dni
Země, kdy jsme prodávali námi vypěstované
rostlinky. Prodávat naše výrobky chceme i na
Zahradní slavnosti pro celou školku a školu.

Výuka angličtiny v naší škole i v letošním školním roce probíhá od
prvního ročníku. Pokračujeme v osvědčeném způsobu navýšení počtu
hodin anglického jazyka v týdenním rozvrhu, a to v prvním ročníku
1 hodina, ve druhém 2 hodiny, ve třetím 3 hodiny, ve čtvrtém a pátém
ročníku 4 hodiny týdně. Ve 4. a 5. třídě je ve dvou hodinách v týdnu
výuka dělená do dvou skupin podle potřeb žáků, a sice na skupinu
doplňující, která zejména upevňuje probírané učivo. Druhá skupina, tzv. rozšiřující, probírané učivo rozšiřuje o další prvky, zejména
průřezovými tématy v souvislostech s probíranou látkou v ostatních
předmětech a také prací s anglickým časopisem Click.
Novinkou v letošním školním roce bylo zapojení rodilého mluvčího
do hodin angličtiny jednou v měsíci. Navíc měli žáci školy možnost
věnovat se angličtině v rámci mimoškolních aktivit v odpoledním čase
v kroužku s názvem English Extra. Předškolní výuka angličtiny probíhá
ve spolupráci se spolkem Tydlidům.
Magdalena Kožuská

Marek Coufal, šéf žákovského týmu

Vtipy
Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá
paní, když ze tmy se náhle ozve: „Stát!“ Žena
se zastaví. „Lehni!“ Žena si lehne. „Plazit se!“
Žena je tak vystrašená, že se hned začne plazit. V tu chvíli se nad ní skloní neznámý muž
a starostlivě se ptá: „Paní, je Vám špatně? Já
tu sice venčím svého psa, ale mohl bych Vám
zavolat doktora.“
Volá fotbalista otci:
„Ahoj tati, dnes jsem dal 2 góly.“
„No a kolik to skončilo?“ ptá se tatínek.
„1:1“
Jde blázen po ulici a táhne za sebou na vodítku cihlu. Vidí ho policajt a říká si: „Udělám si
z něj legraci.“ Přijde k němu a povídá: „Jé, vy
máte krásného psa.“ Blázen mu odpoví: „Jste
normální, vždyť je to cihla!“ Naštvaný polda
odchází. Blázen se otočí na cihlu: „To jsem ho
ale vypekl, viď, Alíku!“
na internetu našla Lucie Kubišová
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Vaše děti z MŠ

č
lou

Na co se těšíš?
„Těším se k moři.“ (Anetka)
„Já se těším do Žabek.“ (Marianka)
„Těším se na babičku.“ (Lucka)
„Těším se, jak pojedeme na chalupu.“ (Kubík M.)
„Těším se do školy.“ (Vilém)
„My pojedeme do Řecka, moc se těším.“ (Davča)

p

Co si pamatuješ ze zoologické zahrady v Brně?
„Had může někoho uškrtit.“ (Kubík M.)
„Panda červená jí bambus.“ (Šimon)
„Pavouk dělá pavučiny a někteří jsou jedovatí. Jak (Jak
domácí) je podobný krávě, samička chrání mláďata. Oči
má na boku, máme se k nim přibližovat z boku.“ (Tadeáš)
„Když vlk něco uloví, první se nají vůdce smečky. Když
něco zbude, pak se nají ostatní. Vlk přežije žirafí kopnutí.“
(Martin)
„Tyto černé opičky (tamaríni) můžou různě skákat do domečku. Maminky si nosí na zádech mláďátka.“ (Anička)
„Žirafky mají modro-fialový jazyk a mají ho dlouhý. Chodí oběma levýma nohama zároveň, pak pravýma. A krajta zelená je celá zelená.“ (Emmička R.)
„Zebry jsou maskovaný proužkama, některé zebry mají
i hnědé zbarvení.“ (Zuzka)
„Když plameňák stojí na jedné noze, tak spí.“ (Matěj)
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Paní učitelky MŠ
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V jarních měsících děti zhlédly maňáskové představení Divadla Rolničky, vyprávění O putování měsíce v mobilním
planetáriu, účastnily se společné akce se základní školou,
kterou bylo pálení Morany a vítání jara, připravovaly se na
velikonoční svátky, užily si čarodějnický rej v kostýmech či
navštívily Divadlo Bolka Polívky a pobavily se pohádkou
Čtyřlístek - Talisman moci.
Pro milovníky zvířat byla velkým zážitkem návštěva zoologické zahrady v Brně, kde děti kromě podívané pozorně
poslouchaly poutavý výklad průvodkyň. Mnohé z nich své
nově získané vědomosti hned druhý den v mateřské škole
probíraly s kamarády.
Naše mateřská škola je součástí projektu Technické školky. Při prvních dílnách si děti měly možnost pod vedením instruktorů technických školek a učitelek tříd vyrobit
plachetnici z balsy. Vyzkoušely tak svoji zručnost a práci
s nářadím. Druhá dílna proběhla na akci Den Země, kde
děti společně se svými rodiči vyráběly z balsy letadlo. Práce
s tímto velmi lehkým a měkkým dřevem se dětem natolik
zalíbila, že v dalších dnech pokračovaly a zhotovily si hvězdičky určené na besídku pro maminky.
V květnu tedy děti ke Dni matek tvořily nejen dárky z balsy, keramiky nebo papíru, ale také se snažily vypěstovat ze
semínek rostlinky. Všechny třídy nacvičovaly vystoupení.
Třída Myšek zazpívala a zatančila pásmo V maminčině
zahrádce, v Ježcích zahrály děti pohádku Boudo, budko a
přednesly básně pro maminky a v Žabkách vystoupily s Pohádkou z vesmíru.
Po besídkách jsme se společně těšili na výlet na Baťův kanál, od kterého nás neodradilo ani deštivé počasí. Děti se
bavily zpíváním pirátských písniček, kochaly se okolím pohledem ze zamlžených lodních okének, splnily několik úkolů a nakonec si zasloužily i pirátský poklad.
Mezi další akce patřil program organizovaný Policií ČR,
kde děti nacvičovaly chůzi po přechodu. Ve spolupráci
s policistkami dokonce i v běžném provozu. Pro některé
děti tento úkol nebyl jednoduchý, proto je nutné bezpečné
přecházení přes silnice (nejen v Ostopovicích) stále trénovat. Poslední den v měsíci květnu jsme si užili Den dětí, na
kterém byl formou soutěží se sluníčkem ukončen projekt
Zlatý klíček. Na zahradě probíhalo oblíbené malování na
obličej a mlsání vanilkových ledňáčků. Děti si samozřejmě
odnesly i malé dárečky. Dopoledne také zpestřila návštěva
školáků, kteří přišli se svými domácími mazlíčky.
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V červnu Žabky navštívily 1. třídu, ve které se dozvěděly několik věcí, které je čekají v příštím školním roce. Také jsme
zhlédli krásné vystoupení folklorního souboru Háječek Pásla husy nade dvorem. Konec školního roku zpestřilo nocování předškoláků v MŠ a na společné akci se ZŠ, kterou byla
Zahradní slavnost, proběhlo i pasování na školáky.
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Jaro v mateřské škole

Mgr. Milena Šilhánová, třídní učitelka 1. ročníku
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strukce. Ve stínu chodby pak společně kreslili ohrádky na
mazací tabulky. Na závěr setkání se z plošného zobrazení
pokoušeli v 3D rozměru o stavbu objektu pro vybrané zvíře
ze všech matematických pomůcek, které ve třídě máme –
dřívka, pěnové i dřevěné krychle, PET víčka, kolečka, počítadla, korále, pecky… Někteří farmáři se spojili a vznikly
tak nápadité ohrady, stáje a chlévy s využitím nekonečné
dětské fantazie.

Děti a zaměstnanci školy děkují našemu panu školníkovi
Václavu Majdlovi za dlouholetou péči nejen o naši budovu a zahradu.
Děkujeme za nasazení a srdce, které jste nám všem rozdával!
Přejeme do dalších let plno síly a nápadů. Naše škola je i Vaše škola.

Začátkem června se předškolní děti Žabky a prvňáci obohatili vzájemným setkáním. Pojítkem všech činností byla
zvířata – hospodářská, domácí mazlíčci i zvířata z volné
přírody. Školáci si tak připomněli školní zvířátkový den.
Prozkoumali jsme všechny prostory 3. podlaží naší ostopovické školy. Ve třídě jsme si společně zazpívali rytmickou písničku o zvířatech. Prvňáci ukázali čtení slov z tabule
s výraznou artikulací a předškoláci hledali počáteční písmeno svého jména. Následovala práce v tandemu – ve dvojici. Žabka si vybrala kartu se zvířátkem a jednoho školáka
a šli na prosluněnou střešní zahradu ztvárnit pohyb dle in-
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Žabky u prvňáků

Háječek – Brněnsko tančí a zpívá

Žabky u prvňáků
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