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30. výročí sametové revoluce

PROSINEC 2019

Radnice informuje
30. výročí sametové revoluce

V průběhu listopadu jsme hned několika akcemi oslavili
30. výročí pádu komunismu a návratu svobody a demokracie do naší země. Připomněli jsme si, že i přes mnohé

Do nové fáze se dostalo také územní plánování na krajské
úrovni. Jihomoravský kraj totiž zahájil pořizování aktualizace Zásad územního rozvoje JMK. Ostopovice se budou
v tomto procesu i nadále aktivně bránit návrhům, které by
měly výrazný negativní vliv na životní prostředí na území
Ostopovic, zejména budování Jihozápadní tangenty a vedení silnice D43 přes městskou část Bystrc.

Komunitní plánování zelených ploch
v ulici Na Rybníčku

Entente Florale Europe

komplikace, chybná rozhodnutí či slepé odbočky dnes Česko prožívá vůbec nejdelší období demokracie a vlády práva
ve své historii a že díky událostem roku 1989 jsme dnes
součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance. Kromě
položení věnce a zapálení svíček u pomníku obětem komunismu na ulici B. Němcové jsme 17. listopad oslavili také
vystoupením žáků MŠ a ZŠ Ostopovice a projekcí fotografií
známého fotografa Jana Šibíka z roku 1989. K dění v obci
na konci roku 1989 jsme se vrátili také dvěma besedami
s aktéry a pamětníky tehdejších událostí v obci. Besedy,
moderované historikem Tomášem Dvořákem, se zúčastnili pánové Karel Fiala, Lubomír Procházka a Hubert Kříž.

Na konci listopadu proběhlo s obyvateli ulice Na Rybníčku setkání, jehož cílem byla formulace zadání pro
zpracování projektu úprav zelených ploch v této lokalitě.
Na základě výstupů z tohoto setkání bude zformulováno zadání pro projektanta, jehož návrh bude následně
opět projednán s veřejností, pravděpodobně v průběhu
jarních měsíců. Tento proces je sice možná o něco zdlouhavější a pracnější než zpracování běžného projektu, na
druhou stranu si však od něj slibujeme, že výsledek bude
lépe odpovídat očekávání zdejších obyvatel.

Požár automobilu údržby

Dramatické chvíle zažil jeden z pracovníků údržby obce,
když se během rozvozu posypového materiálu vzňalo nákladní vozidlo Piaggio. Kabina automobilu se během několika minut ocitla v plamenech, nicméně celý incident se

Nová autobusová linka spojí
Ostopovice a Moravany

Od 15. prosince 2019 dochází ke změně organizace autobusové dopravy IDS v Ostopovicích. Nově bude zavedena linka č. 51, která nabídne přímé spojení do Moravan,
nákupního centra Futurum, na Ústřední hřbitov nebo
do Fakultní nemocnice v Bohunicích. Autobusy linky 51
také zvýší frekvenci spojů v dopravní špičce, kdy by mezi
Ostopovicemi a Osovou měly jezdit alespoň 4 spoje za
hodinu. Provoz linek č. 403 a 404 zůstává beze změn.
Jízdní řády pro všechny linky jsou k dispozici na webových stránkách obce.

Novinky v územním plánování

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo
v rakouském městě Haus im Ennstal.

Po veřejném projednání návrhu nového územního plánu
obce v současné době běží lhůta pro stanoviska krajského
úřadu a dalších dotčených orgánů k návrhu vypořádání téměř čtyřiceti námitek a připomínek, které byly během veřejného projednání uplatněny. Po jejich zapracování pak
pořizovatel rozhodne o dalším postupu, tedy zda vzhledem
k provedeným změnám dojde ještě k opakovanému veřejnému projednání návrhu, nebo bude nový územní plán rovnou
vydán zastupitelstvem. Bez ohledu na to, který postup bude
zvolen, však platí, že nový územní plán by měl být dokončen
a vydán v průběhu první poloviny příštího roku.

naštěstí obešel bez zranění. Důvodem požáru byla dle zasahujících hasičů vadná elektroinstalace. Způsobená škoda bude obci uhrazena z pojištění a začátkem příštího roku
nás tak čeká výběr nového vozidla pro údržbu obce.

Vandalismus a nevhodné parkování

V poslední době na území obce opět úřadovali vandalové.
Během několika dní zničili minimálně čtyři zánovní odpadkové koše. Opakovaně se však setkáváme i s poškozováním
laviček nebo zeleně. Celková škoda za loňský rok ve výši
kolem 25 tisíc Kč sice nijak neohrožuje fungování obce, ale
asi se shodneme, že jak těchto financí, tak energie našich
pracovníků by jistě šlo využít jinde a lépe. A další škody,
zejména na zeleni, bohužel způsobují také nevhodně parkující řidiči, nejčastěji na Školní ulici. To, že zeleni příliš
nesvědčí najíždění do záhonů, je asi dostatečně známé.
Jak je ale patrné ze vzhledu některých záhonů, neprospívá jim ani to, když nad nimi zastaví vozidlo s rozpáleným
motorem či výfukem. Snad se řidiči, kterých se to týká, nad
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sebou zamyslí a do nového roku vstoupí s předsevzetím
ohleduplnějšího přístupu ke svému okolí.

Nové pozemky ve vlastnictví obce

V uplynulých několika měsících zakoupila obec od soukromých vlastníků přes tři a půl hektaru orné půdy. Jedná se
mimo jiné i o pozemky pod panelovou cestou od střelické
silnice ke Třem břízám, podél které plánujeme příští rok na
podzim vysadit novou alej. Také další pozemky plánujeme
využít k opatřením na zlepšení zadržování vody v krajině
nebo adaptačním opatřením na změnu klimatu, popřípadě
ke zlepšování průchodnosti krajiny.

Ostopovice v soutěži EFE stříbrné

Ostopovice obdržely stříbrné ocenění v rámci celoevropské soutěže Entente Florale Europe. Mezinárodní porota tak ocenila koncepční a systematický přístup obce

k péči o zeleň a veřejná prostranství a také vysoké zapojení veřejnosti a spolků do péče o vzhled obce i život v ní.
Stříbro sice není zlato, ale jednu
výhodu má. Nehrozí, že usneme
na vavřínech, a víme, jak se můžeme dál zlepšovat. Bližší informace o účasti obecní delegace na
slavnostním vyhlášení soutěže
v rakouském Haus im Ennstal
naleznete v článku uvnitř tohoto
čísla zpravodaje.
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
jménem celého zastupitelstva obce i obecního úřadu
Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a vše dobré
v roce 2020!
Jan Symon, starosta

Úspěch Ostopovic v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe

Datum

Čas

Akce

Místo

Organizátor

LEDEN
koncert

5. 1.

17:00

Koncert

Kaple

Obec

ples

25. 1.

20:00

Obecní ples

Sokolovna

Obec

ÚNOR
ples

1. 2.

16:00

Plesové dostaveníčko

Sokolovna

Klub seniorů

ples

8. 2.

20:00

Poleskavský ples

Sokolovna

Obec

ples

28. 2.

20:00

Maškarní ples

Sokolovna

Sokol

děti

1. 3.

14:00

Dětský karneval

Sokolovna

Sokol

zábava

5. 3.

16:00

Jarní posezení s
oslavou MDŽ

Restaurace
U Volejníků

Klub seniorů

Noc s Andersenem

Základní škola

Základní škola

BŘEZEN

děti

Naše obec byla jediným zástupcem České republiky v letošním ročníku Entente Florale Europe,
mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla, a
koncem června ji navštívilo 9 komisařů – zástupců všech letos se účastnících zemí. Ostopovice
byly pro hodnotící komisi hned první zastávkou
ze 14 měst a obcí, vesměs malebných horských,
přímořských či historických sídel.

Termíny a časy akcí se mohou měnit.

Novoroční koncert

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v rakouském městě Haus im Ennstal v sobotu 28.
září. Naše výprava vyrazila už den předem, aby
načerpala inspiraci a zúčastnila se doprovodného programu. Město leží ve Štýrsku, v turisticky
celoročně vyhledávané oblasti. Krásné hory, jezera, vodopády – to vše město a jeho okolí nabízí. Haus im Ennstal je nositelem zlaté medaile
a kvetoucím sídlem roku 2014. Neodolali jsme a
prošli se po stezce kolem Steirischer Bodensee,
obdivovali vodopády Riesachwasserfall a kochali
se výhledem na Alpy z visutého mostu na Dachsteinu.
Slavnostnímu ceremoniálu předcházel European
Market – ve stáncích na náměstí představovali účastníci soutěže svoje města a obce. Domácí
Haus ohromoval početnou dechovou kapelou
horských myslivců, našim krojovaným děvčatům
z Hájku se podařilo zaujmout celé náměstí v daleko komornějším počtu a jejich pěvecký a taneční doprovod dokázal vtáhnout do zpěvu a tance i
náhodné kolemjdoucí. Velký úspěch měly i ostopovické lokální produkty – vynikající kremrole,
skvělé minibuchtičky, klobásy i pálenka, které neměly konkurenci, a o náš stánek ozdobený společnou fotografií z červnové slavnosti byl velký zájem.
Celá akce probíhala v přátelské a pohodové atmosféře a my jsme si uvědomili, že ať bude výsledek soutěže jakýkoli, byla naše účast v ní pro
obec jednoznačně přínosem a stmelila spoustu
jejích obyvatel.

Kalendář ostopovických akcí leden - březen 2020

Česká mše vánoční Hej mistře – Jakub Jan Ryba
sobota 4. ledna od 18.00 v Bosonožské orlovně
Srdečně zve chrámový sbor a orchestr Římskokatolické farnosti Troubsko

Co je to svoboda?

Z Hausu jsme nakonec přivezli
krásné stříbrné ocenění. Děkujeme všem, kteří se na jeho získání
podíleli, a Ostopovicím přejeme,
ať kvetou po všech stránkách dál!
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Ilona Paulíková

Co je to svoboda? Tuto otázku si často nepokládáme.
Každý má představu o odpovědi, ale znamená svoboda pro
každého to stejné?
Svoboda je možnost vyjadřovat se bez omezení, kráčet
beze strachu, sledovat jakýkoliv televizní program, cestovat, bavit se, žít. Je to jedna z těch věcí, bez kterých život
nemá smysl.
Podle mého názoru byli lidé v pravěku nejsvobodnější.
Ne proto, že neměli krále, parlamenty, senátory a podobně, ale proto, že nepřemýšleli nad tím, jestli to, co dělají, je
správné. Oni žili pro sebe. Zajímalo je hlavně přežití. Přežití jedince a přežití druhu. Netrápila je otázka ,,co si kdo
o nich myslí“, protože chtěli jen jídlo, pití, pocit bezpečí
a lidský kontakt.
To, co nás nejvíce omezuje, jsme my sami. Oblékáme se
tak, abychom se líbili ostatním. Mluvíme tak, abychom se
neztrapnili. Stydíme se za naše silné stránky, zatímco svoje
chyby bez ostychu posíláme do světa. I kdyby si lidé mohli
dělat, co by chtěli, nedělali by to. Alespoň ne všichni. Většina populace by se omezovala myšlenkami na to, jaký dojem by jejich počínání udělalo na lidi kolem.

Takový názor může mít člověk jako já. Někdo, kdo nepoznal tvrdý politický režim a skutečnou nesvobodu. Ti,
kteří zažili komunismus, by se mnou pravděpodobně nesouhlasili. Moji rodiče ale komunismus zažili. Vysvětlili
mi, že tenkrát nebylo možné bez problémů vycestovat do
ciziny. Nesmělo se mluvit o tom, že vláda je nespravedlivá a vytlačuje lidská práva do pozadí, přestože tomu tak
bylo. Mnoho lidí bylo nespokojených, ale existovali i tací,
kterým režim nevadil, protože je neomezoval v tom málu
věcí, které chtěli. Když vám k životu stačí jen mít střechu
nad hlavou, stálé zaměstnání, pár neškodných koníčků
a tři až pět jídel denně, nepociťujete nedostatky, které
mohou cítit ostatní.
V závěru jsem nedošla k odpovědi, ale k uvědomění si, že
svoboda nemá definici. Nemá omezení a nemá ani stálost. Mění se v průběhu života. Záleží na podmínkách,
ve kterých žijeme, a na našich nárocích, které na život
máme. A nesmím zapomenout na společenské konvence,
které nejsou naším pánem o nic méně než ten nejkrutější
diktátor.
Osvoboďte nejdříve sebe, až potom můžete osvobozovat
ostatní.
Romana Čížková
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Mlýny na Bobravě
Severozápadním směrem od obce Rudka v nadmořské výšce
495 m pramení říčka Bobrava. Její tok je asi 35 km dlouhý a
končí u Popovic vtokem do řeky Svratky. V našem nejbližším
okolí protéká překrásným údolím jižně od Střelic. Tam jsou
také umístěny nám známé mlýny.

Tetčický mlýn

- Tetčice, Mlýnská č. p. 35 - je zmiňován od roku 1463. Mlýn, který byl původně pravděpodobně
panským, o čemž svědčí až do 18. stol. množství mlynářů - nájemců, kolem roku 1750 přechází do správy a později vlastnictví mlynářského rodu Procházků. Tento rod vlastnil mlýn až
do roku 1934, kdy ho odkoupila rodina mlynářů Drápalů, pocházejících ze mlýna v Rybníkách. Z technického pohledu byl
po roce 1930 mlýn poháněn Francisovou turbínou na spádu
asi 6 m a při správném průtoku s výkonem max. 24 HP (HP =
horse power = koňská síla), případně náhradním dieselovým
motorem. Mlýn sloužil až do roku 1952, kdy byla mlýnská výroba zastavena a mlýn byl znárodněn. Namísto mlýna v něm
byla zřízena výrobna krmiv pro hospodářská zvířata a později
už sloužil jen jako příležitostný sklad obilí po žních. Po roce
1989 byl majitelům navrácen v restituci, ale snaha majitelů
obnovit činnost mlýna v dané době neuspěla. Přesto se podařilo za mnohých obětí mlýn udržet jako výrobní jednotku
alespoň v branži výroby krmných směsí. Takto funguje bývalý
mlýn dodnes.

ký mlýn

Radostic

dále využívána jako sklady, obytná část je v současné
době užívána k bydlení nejbližšími příbuznými. Na
svých pozemcích v okolí mlýna nechal nynější majitel
vybudovat rybníček, na památku mlynářského rodu
nazvaný „Procházkův“. Jedná se o revitalizační objekt
sloužící ke zlepšení přírodních podmínek v údolí Bobravy, bez komerčního využití.

Spále

ný m

lýn

až do zrušení klášterů v roce 1782 byl mlýn v jejím vlastnictví a mlynáři byli jen nájemci. Rodina Šafránků koupila
mlýn od předchozího mlynáře někdy kolem roku 1866 a ve
mlýně se mlelo přibližně do roku 1930. Pak už byl mlýn užíván jako zemědělská usedlost. V době, kdy mlýn končil se
svojí aktivní produkcí (1929-30), byl vybaven pouze vodním
mlýnským kolem s výkonem (při daných podmínkách) asi
3 HP. To bylo v konkurenci špatné postavení a zřejmě proto
mlýn s produkcí mouky skončil.

Anenský

mlýn

(1904). Fanynka velmi předčasně zemřela r. 1922 ve věku
37 let, je pochována na hřbitově ve Střelicích u Brna a podle dochovaných informací básník na její hrob přinášel
květy až do své vlastní smrti. Z technického hlediska byl
mlýn v roce 1930 vybaven vodním kolem na horní vodu,
které při daném průtoku a aktivní výšce dávalo výkon
4 - 6 HP (koňských sil) s účinností 66 %. Dodatečně byl
přikoupen i naftový pomocný motor. Mlýn v té době patřil
panu Jindřichu Křivánkovi, který byl, jako mnoho jiných
mlynářů, za okupace zatčen a zemřel v koncentračním
táboře Mauthausen. Mlýn zdědil jeho syn, který provozoval řemeslo až do dalšího zásahu moci v roce 1950, kdy byl
uvězněn. Tehdy mlýn svoji činnost skončil a nastalo velmi
krušné období pro celou rodinu. Mlýn byl vyvlastněn a dán
k dispozici nájemníkům. Po roce 1989 byl vrácen původním majitelům. Postupně pak byl přestavěn na objekt pro
rekreační bydlení.

Želešický mlýn

Spálený mlýn

- katastrem obec Tikovice, Samoty č. p. 710, zmiňovaný od roku 1338. Mlýn je na své
pozici dokumentován už někdy kolem roku 1338. Jméno má mlýn podobně jako mnoho dalších „Spálených
mlýnů“ podle skutečnosti, že vyhořel, dokonce několikrát. I když sousední mlýny hořely také, tento mlýn
si zachoval svoje pojmenování dokonce už od 17. století. Ve 30. letech vlastnila mlýn paní Vlasáková z Ořechova - Tikovic, která jej prodala ke konci 30. let panu
Ondráčkovi. V době činnosti pracoval s Francisovou
turbínou o výkonu 5 - 7 HP, což nebylo mnoho. Bylo
to důsledkem poměrně malého spádu - pouze 2,35 m.
Také proto byl jeho pohon doplněn i naftovým motorem pro využití v období nedostatku vody. V současné době je používán k ubytování, rekreaci a drobnému
hospodaření na pozemcích.

Šafrá

nkův

mlýn

Anenský mlýn

- Ořechov, první zmínka spadá již
do roku 1369 při prodeji části vsi Ořechov spolu s mlýnem
klášteru dominikánek sv. Anny v Brně. Síla proudu Bobravy
nebyla moc dobře využita, protože mlýn disponoval pouze
jedním vodním kolem pro průtok 100 litrů/s, které při aktivním spádu 3,6 m dávalo výkon asi 2,5 - 3,5 HP. V té době
byl vlastníkem mlýna pan Černohorský z Ořechoviček, který
jej koncem 30. let minulého století prodal panu Ondráčkovi. Ten nahradil mlýnské kolo Francisovou turbínou a další
vlastníci z jeho rodiny pak přidali ještě jednu menší. Mlýn
byl v provozu do konce 40. let a poté byl přestavěn na bytové
jednotky, které tu jsou dodnes.

n

Nový mlý

- je v historii zaznamenán
písemně od roku 1336, kdy sestry Gerda a Persla ze Želešic darují mlýn spolu s částí Želešic dominikánkám ze starobrněnského kláštera sv. Anny. Když přeskočíme dlouhé
historické období, kdy docházelo ke změnám vlastníků
i mlynářů, dostaneme se až do roku 1911, v němž mlýn
kupují předkové nynějších vlastníků z mlynářského rodu
Klapalů. V roce 1922 mlýn vyhořel, byl však obnoven.
V roce 1930 pracoval mlýn se dvěma Francisovými turbínami, které mohly běžet každá zvlášť nebo obě dohromady, podle aktuálního vodního stavu pro nejvyšší účinnost. Na spádu 5,2 m dosahovaly turbíny při dostatku
vody výkonu 15 HP. Mlýn byl napájen vodním náhonem
z Bobravy, kde hladinu vzdouval jez. Náhon, ač silně zarostlý, je dosud velmi dobře znatelný. Roku 1949 práce
mlýna skončila a mlýn byl využíván jako sýpka ke skladování obilí místního JZD. V pozdější době dostal mlynář
povolení ke šrotování krmiva pro dobytek. Toto šrotování, už bez využití vodní síly, po napojení na elektrickou
rozvodnou síť, bylo na mlýně provozováno až do úmrtí
posledního mlynáře v roce 1994.

Želeš

ický m

lýn

Radostický mlýn

- Radostice, Mlýnská č. p. 52,
prokazatelný od roku 1349. Od roku 1800 rodiny Procházků.
Mlýn dvakrát v posledních 150 letech vyhořel - v roce 1890 a
1936. Oba požáry znamenaly velké strádání, ale také následné inovace. V roce 1926 se mění pohon mlýna z původních
mlýnských kol HD na dvě Francisovy turbíny. V roce 1937
byla postavena nová budova ve stylu průmyslové architektury
30. let a byla doplněna kompletní nová technologie „automatického mlýna“. Turbíny mohly odevzdat celkový výkon okolo 18 HP a byla očekávána prosperita. Bohužel však už doba
řemeslu nepřála. V roce 1962 byl na příkaz tehdejšího ONV
Brno-venkov zrušen náhon a vyřazen z činnosti jez. Mlýn byl
pak poskytován příkazem různým organizacím ke skladovacím účelům, např. obilí, elektromotorů a nakonec partiového
zboží. Nynějším majitelem mlýna a souvisejících pozemků je
vnuk posledního mlynářského páru. Průmyslová část je na-

Šafránkův mlýn - Střelice č. p. 180, zmiňovaný
začátkem 15. století. V historických dobách patřil mlýn,
podobně jako celý katastr obce Střelice u Brna, kartuziánskému klášteru sv. Trojice v Brně - Králově Poli. Od
té doby se v jeho označení, kromě jména majitelů, vyskytoval i název „Kartouzský“. Z tohoto „Kartouzského
mlýna“ měla vrchnost roční příjem 140 zlatých, takže
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Nový mlýn - Moravany č. p. 91 - je nejmladším z mlý-

nů na Bobravě. Byl založen v roce 1788, kdy ostatní bobravské mlýny už pracovaly, některé dokonce po staletí. Mlýn je
populární i díky básníku Petru Bezručovi, který na přelomu
19. a 20. století, nešťastně zamilován do mlynářské dcerky
Fanynky Tomků (nar. 1885), věnoval tomuto vztahu několik
básní. Nejznámější je ta, kde svoji lásku nazývá „Labutinkou“

Když jsem pracoval v Moravanech, tak tam organizoval
pan Badalec pochod kolem sedmi mlýnů. Jeden z mlýnů na
Bobravě vynechali a jako poslední mívali mlýn na Podskalí.
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V. Duda

Hvězda
„Ó, jaká hvězda se objevila na obloze?“ Srdce hvězdáře
Baltazara se divoce rozbušilo. Celá léta hledá na nebi boží
světélka, a dnes? Nevěří svým očím. Prostudoval již tolik
svitků, svůj život věnoval hvězdám, za svoje proroctví vyčtená z hvězd získal od zákazníků tolik bohatství, že je ani
za tři životy nemůže utratit. Nevěřícně hledí na oblohu,
cítí, že nadešel čas přípravy na cestu. Kam? Za hvězdou.
V domě učence Kašpara bylo od večera rušno. Jeden
z jeho pomocníků, mladý chlapec Stellas, syn z velmi zámožné rodiny, který se u mistra Kašpara učil různým vědám, zpozoroval na noční obloze zvláštní úkaz. Hvězdu,
která byla jasnější než všechny ostatní. „Mistře Kašpare,
řekni, co je to za velikou hvězdu? Takovou jsem ještě neviděl!“ Mistr Kašpar přiložil k oku kukátko. Ohromen nebyl schopný odpovědi. „Nevím, nechápu,“ řekl po chvíli,
až se probral z úžasu. Nevěřícně hleděl na oblohu, cítil, že
nadešel čas přípravy na cestu. Kam? Za hvězdou.
Melichar, filozof a badatel, šel s pocitem dobře vykonaného kurzu rétoriky do svého rozsáhlého domu. Jak je
šťastný, když každý den úspěšně zakončí. „Nádherný večer, ticho a klid, i cikády šly spát, měsíc jde do úplňku, ale
co to je? Nevěřím svému zraku! Znamení dobré, či zlé?
Všechno, co jsme se studenty našli ve svitcích, odpovídá
tomuto úkazu! Prý má na svět přijít nějaký král?“ Nevěřícně hledí na oblohu, cítí, že nadešel čas přípravy na cestu. Kam? Za hvězdou.
Odkud tito tři mudrci vyšli, jak daleká byla jejich cesta,
kolik útrap překonali, co všechno jejich velbloudi a ostatní zvířata nesla a jaké dary měli připravené, to je na naší
fantazii. Jisté je, že mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů?
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit.“(Bible, Mt 2 1-2)
Král Herodes byl od rána ve velmi špatné náladě. Sluhové se třásli před každým jeho pohledem. Ani slovo
nepromluvil, pouze zvedal palec nahoru, nebo dolů. Ó,
to je zlé znamení. To nevěstí nic dobrého! Nejbližší sluha, černý otrok Negerius, se doplazil po kolenou před
vládce. Posunky naznačoval, že by chtěl promluvit.
Vztyčený palec mu dal znamení. Ani pohledem o sluhu nezavadí. „Nejlaskavější vládce, nejspravedlivější
králi,“ Negerius nešetří lichotkami, „tři muži žádají
o slyšení, o tvůj vzácný čas a moudrou radu.“ Heroda
přemůže zvědavost. Vztyčeným palcem dává najevo, že
mohou vstoupit. Přivítání bylo velmi chladné. On má
přece právo dát příchozím najevo, jak mocný panovník před nimi sedí. Neptá se na zemi, ze které vyšli,
i když vidí, že barva pleti hovoří o cizincích. Zajímají
ho jenom jejich otázky, které by měl on nebo jeho královští rádci zodpovědět. Krev mu tuhne v žilách, cítí, že
se mu roztrhne srdce v hrudi, nechápe, jakou odpověď
jim dá, když slyší o nově narozeném židovském králi, nabývá dojmu, že oni tři muži o novém králi vědí
více než on. „Král, židovský král! Já, který dal zavraždit
manželku i tři syny, aby neohrozili můj trůn, se mám
znovu bát o svoji vládu?“ tak si potichu šeptá Herodes.
„Milí pocestní, ubytujte se v mém paláci, moji mudrci

najdou místo narození nového krále a vy, až k němu přijdete, dáte mi cestou zpátky zprávu. Půjdu se mu poklonit
i já.“ Vlídná slova kapala z jeho rtů. Stalo se. Jen cesta
zpátky zavedla tři mudrce, či krále, mimo palác Heroda.
Zloba obelstěného panovníka nebrala konce. „Betléme, ty
ubohé, zapomenuté město, tady by se měl narodit král,
který mne připraví o můj trůn?“ Herodes běsní a volá velitele vojska.„Ihned ať jede celá četa do Betléma a pobije chlapce do stáří dvou let. Ať nikoho neušetří, s nikým
nemá slitování, židovský král musí být mrtev! Tak rozkazuji já, král Herodes.“ Rozkaz byl vykonán. Obyvatelé
Betléma sténají, pláčou, nechápou. Náhle se nad městem
vzneslo hejno sněhobílých holoubků. Třikrát zakroužilo
a lehounce vzlétlo k obloze. Betlémští chlapci pokřtění
vlastní krví vydávají nadčasové svědectví. Svatý archanděl Michael drží stráž u nebeské brány. Je klidný den a
zdá se, že bude i večer. Sbory andělů zpívají nad jeskyní,
kde se narodil Ježíšek, ostatní odpočívají. Znenadání se
ozve hluk a šum. K nebeské bráně se tlačí malinké dušičky
a prosí o vpuštění. „Milá malá pacholátka, rád bych vám
otevřel bránu, ale má to jeden háček,“ říká laskavě jindy přísný a nesmlouvavý Michael. „Ten, který se narodil,
musí také zemřít.“ Dušičky zesmutněly. Jedna velmi odvážná a smělá se ptá: „Jak dlouho musíme čekat venku?“
Svatý archanděl Michael usilovně přemýšlí, potom odpoví: „Vy přicházíte ze země, kde je čas měřen lidmi, věčnost
čas neměří, ale odpovím vám slovy žalmu: Tisíc let je ve
tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční
hlídka. (Bible, Ž 90,4) Ten ukazuje na Boží velikost a všemohoucnost. Moc nad časem má jedině Bůh.“ Dušičky se
posadily před nebeskou bránu, chvíli bylo ticho. Co teď?
Ta odvážná a zvídavá dušička se opět začala svatého archanděla Michaela ptát: „Opravdu musí to dítě zemřít? Tak
malé jako my, nebo až dospěje? A jeho maminka o tom
ví?“ On však neměl úplné informace o budoucích událostech. Jak má tedy té drobotině odpovědět? Náhle se nebem line nádherná vůně. Krásná dívka přichází jako na
zavolanou. „Boží Moudrost! Přicházíš v pravý čas. Jistě
víš, jak rád bych dušičky nezarmoutil a usnadnil jim čekání, prosím, můžeš jim říci alespoň něco z Božího záměru?“ Boží Moudrost se ujala slova: „Hospodin moudrostí
založil zemi, nebesa upevnil rozumností. (Bible, Přísloví
3,19) Buďte trpělivé, věřím, že budete bohatě odměněny.
Bůh má slabost pro takové čisté perličky, jako jste vy. Ponoří vás do své Boží lásky jako do prachového peří. A radujte se, celá země jásá nad narozeným Ježíškem a nebe
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plesá nad Božím Synem. Budoucnost vás
v nebi i lidí na zemi je v rukou Boží prozřetelnosti. Andílci celý den leštili malinké lucerničky a připravili je pro vás.
Budete z nebe svítit malým dušičkám,
kterým nebylo dopřáno spatřit světlo
světa. S nimi měl Bůh již při svém stvořitelském díle vznešenější úmysl.“ Dušičky
poslouchaly, některá z nich i s otevřenou
pusou. Tak důležitý úkol je pro ně připraven! Jen co jim svatý archanděl Michael
otevře nebeskou bránu, natřesou s andílky prachové peří Boží lásky a vydají
se s lucerničkami na cestu, aby ani jedna dušička nezabloudila. Leťte, sněhobílí
holoubci a překrásné holubičky, v nebi je
o vás dobře postaráno, vždyť to prachové
peří Boží lásky má na klíně Panna Marie.
Mgr. Marie Kubová

Bohoslužby v průběhu vánočních svátků
24.12.2018

Štědrý den		

Kostel Troubsko

16:00		

dětská mše svatá

										

22:00		

půlnoční mše svatá

Kostel Troubsko

7:30		

mše svatá

										

9:00		

mše svatá

Kostel Troubsko

7:30		

mše svatá

										

9:00		

mše svatá

		

15:30		

mše svatá

Kostel Troubsko

7:30		

mše svatá

										

9:00		

mše svatá

25.12.2018

26.12.2018
31.12.2018

úterý

středa 		

čtvrtek 		
úterý

Hod Boží vánoční

Svátek sv. Štěpána

Svátek sv. Silvestra Kostel Troubsko

				Konec občanského roku
1.1.2019		

středa		

Nový rok		
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Tichá noc, svatá noc, jala lid v blahý klid. Dvé jen
srdcí tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko
spí.
Tichá noc, svatá noc! Co anděl vyprávěl, přišed
s jasností v pastýřů stan, zní již z výsosti, z všech
země stran: Vám je dnes Spasitel dán; přišel
Kristus Pán!
Tichá noc, svatá noc! Děťátku na líčku boží láska
si s úsměvem hrá, zpod zlaté řasy k nám vyzírá,
že nám až srdéčko plá, vstříc mu vděčně plá.

Vše o vysílání DVB-T2
Vážení uživatelé TKR a STA,
jak jste již mnozí zaznamenali z informací v televizi
a dalších médiích, dochází od října 2019 na území
České republiky ke změně v terestrickém vysílání
DVB-T, které bude nahrazeno novějším systémem.
Od podzimu bude docházet k postupnému vypínání vysílání ve stávajícím systému DVB-T. Po vypnutí
vysílání DVB-T bude možné naladit terestrické vysílání pouze v novém systému DVB-T2, H.265.
Podle dostupných informací bude vysílání DVB-T
ukončováno postupně od října roku 2019 a v Jihomoravském kraji včetně Brna dojde k vypnutí vysílání DVB-T počátkem roku 2020, uvádí se březen
2020.
Příjem ve stávajícím systému DVB-T v rozvodech TKR a STA, které provozujeme, zůstává
pro naše uživatele beze změny minimálně do
února 2020.
Během měsíce března budeme také náš systém TKR
připravovat na příjem vysílání ve formátu DVB-T2
tak, aby po konečném vypnutí vysílání DVB-T došlo
k plynulému přechodu na nový systém.
Pro uživatele TKR to znamená, že pokud budou chtít
přijímat toto vysílání v našem televizním kabelovém
rozvodu TKR, musí mít již od března roku 2020 TV
přijímače vybavené tunerem DVB-T2 a kódováním
HEVC (nebo také bývá označován H.265). Další
levnější variantou je doplnit a propojit stávající TV
přijímač s externím set-top boxem s tunerem pro
příjem vysílání DVB-T2/H.265. Tyto set-top boxy
jsou již běžně k dostání v maloobchodním prodeji.
Ceny základních nejlevnějších set-top boxů začínají
od 500 Kč. TV přijímače i set-top boxy pro příjem
vysílání DVB-T2, H.265 vhodné pro příjem v ČR jsou
označené nálepkou „certifikováno (schváleno) pro
příjem v ČR“.
Za firmu 3C spol. s r.o.
S pozdravem
Procházka Aleš, jednatel

Nejpozději v 1. čtvrtletí 2021 bude ukončeno pozemní vysílání
ve standardu DVB-T a nastoupí nová generace vysílání DVB-T2.
Na této stránce jsme shrnuli všechny důležité informace.
Koho se přechod na DVB-T2 týká?
Přechod na DVB-T2 musí řešit zákazníci, kteří přijímají televizní
signál z pozemního digitálního vysílání, a také zákazníci televizních kabelových rozvodů TKR a STA provozovaných naší společností 3C spol. s r. o.
Pokud využíváte jiné zdroje vysílání – tzn. satelitní, kabelové televize UPC, SELF NET apod. nebo IP vysílání (televize přes internet) – můžete zůstat v klidu, změna se vás vůbec nedotkne.
Proč se na DVB-T2 přechází?
Do frekvenčního pásma, které není neomezené, nově vstupují
mobilní operátoři, kteří část frekvencí využijí pro přenos dat.
A právě digitální pozemní televizní vysílání musí frekvence pro
mobilní operátory uvolnit. Do zúženého frekvenčního pásma se
ale, laicky řečeno, stávající programová nabídka nevejde. A právě proto je nutné přejít na vysílání ve standardu DVB-T2 s komprimačním kodekem HEVC (též H.265), který umožňuje v menším frekvenčním prostoru přenést stejné množství programů.
Přinese DVB-T2 i nějakou výhodu?
Díky efektivní komprimaci signálu bezesporu dojde ke zvýšení
kvality zvuku i obrazu, a to z SD na HD. Vysílání v HD kvalitě
však klade vyšší nároky na televizní stanice, které budou muset
investovat do nového zařízení. Zůstává tedy otázkou, kolik komerčních televizních stanic tyto náklady akceptuje a bude v HD
kvalitě opravdu vysílat.
Kdy se začne vysílat v DVB-T2?
Vysílání v testovacím režimu bylo spuštěno v Praze, Brně a Ostravě už v roce 2016.
Přechod na nové vysílání DVB-T2 bude postupný, stejně jako vypínání sítí DVB-T. K definitivnímu vypnutí současného televizního vysílání DVB-T dojde v letech 2020/2021, nejpozději však
k 31. březnu 2021. Po tomto datu budou v provozu už jen sítě
nové generace T2. Nyní jsou v provozu tzv. přechodové sítě, které vybrané programy přenáší současně v DVB-T i DVB-T2.
Budou programy v HD kvalitě zdarma?
Veřejnoprávní stanice Česká televize již nyní vysílá všechny své
programy v HD kvalitě a zdarma. Zástupci dvou největších komerčních stanic Novy a Primy potvrdili, že verze svých programů ve vysokém rozlišení zpoplatní. Již nyní však musí poskytovatelé kabelové, satelitní nebo IPTV televize platit poplatky za to,
že mají HD verze těchto programů v nabídce.
Jaká zařízení jsou pro příjem DVB-T2 nezbytná?
Komprimovaný signál DVB-T2 se od DVB-T velmi technicky liší.
Abyste se po přechodu na novou generaci vysílání vyvarovali černé obrazovky s nápisem „žádný signál“, musí vaše televize nebo
set-top box podporovat vysílání DVB-T2 a zároveň musí mít také
zmíněný kodek HEVC (bývá označen i jako H.265). Toto si raději
ověřte přímo v návodu k zařízení.
Je možné, že po přechodu na DVB-T2 bude nutné vyměnit nebo
přenastavit anténu, protože vysílání DVB-T2 je mnohem náchylnější na rušení signálu.
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Tipy na zimu pro rodiče
Retro muzeum Na statku - expozice běžného života
v 50. – 90. letech 20. století. Více než 600 rádií, 100 TV,
100 vysavačů, smíšené zboží, trafika, kancelář, byt, kadeřník, řezník a mnoho dalšího představuje jedinečná, největší
a nejucelenější expozice běžného života z období 50. – 90.
let 20. století. Součástí muzea je i prezentace více než 50
vozů značek Trabant, Wartburg, Ifa, Barkas, Multicar, Tatra, Volha a dalších. Ukažte dětem a vnoučatům to, co nikdy
nezažily, zato vy ano! retromuzeumnastatku.cz
Pavilon Anthropos - expozice zaměřená na evoluci člověka a nejstarší historii osídlení Moravy i Evropy, interaktivní
audiovizuální prezentace, dioramata, rekonstrukce mamuta, lektorské výklady. mzm.cz/pavilon-anthropos
VIDA! Science centrum - zábavní vědecký park. vida.cz
Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác
- expozice vývoje života nejen na Moravě, vývoje pravěkého
a slovanského osídlení Moravy, středověku na Moravě,
nerostného bohatství Moravy a Slezska, interaktivní
materiály pro školy, lektorované výklady. mzm.cz/dietrichsteinsky-palac
Moravské zemské muzeum – Biskupský dvůr - expozice se zaměřením na botaniku, zoologii a ochranu přírody
Moravy, akvária sladkovodních ryb, modely hub, příležitostná výstava modelů ovoce, komentované a lektorované
prohlídky v zoologické části pro MŠ, ZŠ a SŠ. mzm.cz/biskupsky-dvur

aneb kam s dětmi, když se nechce ven
Dětské muzeum v Brně - interaktivní výukové
programy, výstavy pro děti. mzm.cz/detske-muzeum
Baby – Bio - kino pro rodiče s malými dětmi umožňuje rodičům vzít své děti do sálu kina třeba i v kočárku.
Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením nabízejí útulnou atmosféru pro děti, ale
zároveň dávají rodičům prostor věnovat se jak filmu, tak
dětem (např. v akutních případech, kdy je potřeba přebalit). Každý čtvrtek od 10.00 hodin tak maminky a tatínkové budou mít své děti na dosah, zároveň se budou
moci dívat na celovečerní „dospělácký“ film a nikdo se na
ně nebude zlobit, když během sledování filmu budou řešit rodinné či akutní výchovné záležitosti. S tím se počítá.
https://www.kinoscala.cz/cz/film/baby-bio-s-pohodou-5772
https://www.kinoscala.cz/cz/cyklus/pro-rodice-s-detmi-230
Dětská herna Stonožka - dětská herna, možnost uspořádání narozeninové oslavy a akce s dětmi. detskahernastonozka.cz
Dětská kavárna a herna Duhový ráj - kavárna spojená s hernou, hlídání dětí, kroužky pro děti i dospělé, venkovní hřiště s občerstvením, akce pro děti. duhovyraj.cz
The Little Gym Brno - sportovní zařízení pro děti, centrum pohybových aktivit podporující harmonický a všestranný rozvoj dětí. thelittlegym.eu/brno

Starý zámek v Jevišovicích - expozice hradní kuchyně,
expozice věnovaná jihomoravské a dolnorakouské kuchy- Indoor minigolf v OC Futurum - minigolfové hřiště.
ni v období od 19. století do současnosti, repliky skalních minigolf-futurum.cz
maleb a rytin ve sklepních prostorách. mzm.cz/stary-zaBRUNO family park - zábavní vnitřní a venkovní kommek-v-jevisovicich
plex. brunofamilypark.cz
Technické muzeum - muzeum techniky, technická herBrick-by-brick - kurzy, kroužky, příměstské tábory.
na. technicalmuseum.cz
brickbybrick.cz
Muzeum loutek v Brně - unikátní sbírka loutek – marionet, maňásků, manekýn a dekorací. divadlo-radost.cz Dále je spousta aktivit na luzanky.cz
Hvězdárna a planetárium Brno - hvězdárna, planetárium, digitální expozice, moderní dalekohledy, interaktivní
výstavy. hvezdarna.cz

Přeji Vám mnoho krásných chvil strávených
s vašimi nejbližšími a přáteli.
M. Kozlová

foto: Muzeum loutek v Brně
divadlo-radost.cz
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TIPY NA KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Svatý Martin 2019

Božena Němcová: očima kluka, který
nechtěl číst Babičku – Tomáš Němeček
Autor knihy přijal výzvu zaujmout znuděné
žáky, zároveň jistě příjemně zabaví školáky již
dávno zvídavé. Fakta ze života spisovatelky se
ke čtenářům dostávají skrze kluka, který nechtěl číst Babičku, jeho učitelku českého jazyka
a občas i samotného manžela Boženy Němcové. Způsobem zpracování připomíná populární
knihy z edice Děsivé dějiny.
Kromě Boženy Němcové zpracoval autor i životopisy T. G. Masaryka, Marie Terezie, Karla IV.
a Jana Husa.
Boženu Němcovou si můžete půjčit v obecní
knihovně.
Sylva Filová

Svatomartinské posezení s hudbou, které se konalo 12. 10. 2019 v restauraci U Volejníků, mělo
letos hodně velkou návštěvu, takže naše oblíbená hudebnice Lenka musela sáhnout hluboko do
svého repertoáru, aby si mohli všichni zazpívat
a zatancovat podle svého gusta, a nechybělo ani
sólo s majitelem Martinem, což mu všichni přítomní muži určitě záviděli. Byla to náramná pohoda, podle vyjádření zúčastněných to bylo jedno z nejlepších posezení. Tak jen tak dál.

Zmije - Bex Hoganová
Marianne je dcerou Zmije, obávaného námořníka s úkolem udržovat jako spojenec krále
pořádek na západních ostrovech. Marianne
má být jeho nástupkyní, chce zajistit mír a klid
na ostrovech, ale její otec má úplně jiné plány.
Snaží se stát se svým vlastním pánem tak, že
ostrovany napadá a okrádá, místo toho, aby je
chránil. Teď je na Marianne, jak se rozhodne.

Renegáti - Marissa Meyerová
Město Gatlon City spravují Renegáti, kteří mají všemožné superschopnosti. Zničené společnosti navrátili do jisté míry řád a pořádek.
Někteří lidé mají ovšem dojem, že není na místě, aby se stali vládci
jen tak z vlastní vůle. Říkají si Anarchisti a s Renegáty vedou dlouhou
válku, jejíž výsledek ovlivní budoucnost všech ve městě.

Protože se blíží konec roku, je potřeba trochu bilancovat. Všechny akce, které v roce 2019 Klub
seniorů organizoval, se podle jejich účastníků
povedly, takže nezbývá než poděkovat celému
výboru za obětavost a čas strávený při přípravě,
a dále je nutno poděkovat panu řediteli Juráčkovi za ochotu při zapůjčování prostor pro výbor.
Samozřejmě musíme poděkovat také radě OÚ
Ostopovice v čele s panem starostou Symonem
za podporu při pořádání akcí, a to nejen podporu
finanční, i když bez ní bychom mohli pořádat tak
polovinu toho, co se uskuteční. Takže nám prosím zachovejte přízeň i v dalším období, budeme
ji potřebovat.

Romana Čížková

R. Fanta

Buď bude svého otce následovat, nebo se mu vzepře. Musí mít ovšem
na paměti, že Zmije je nejnebezpečnějším člověkem na moři a možná
i na pevnině.

Beseda s Policií ČR
Ve středu 23. 10. 2019 uspořádal Klub seniorů Ostopovice
velice zajímavou besedu o prevenci, o nástrahách a o předcházení trestným činům, které na seniory, ale nejen na ně,
neustále číhají, dále o předcházení různým úrazům, ať už
v dopravě nebo v běžném životě, jak se vyvarovat setkání
s různými šmejdy, a další podobné věci. Přednášející byla

nadpraporčice Šimoníková, která se zhostila svého úkolu
na výbornou, předvedla některé situace na videu a na závěr podělila účastníky upomínkovými předměty od Policie ČR a od pojišťovny MV. Účast na besedě byla poměrně
velká, což svědčí o zájmu všech seniorů něco se o své bezpečnosti a zkvalitnění života dozvědět.
R. Fanta

Výstava
drobného zvířectva
V polovině září tohoto roku se opět u nás
konala na obvyklém místě, u domku chovatelů a v přilehlém prostoru obecního skladu
v ulici U Dráhy, výstava drobného zvířectva
a exotů. Zejména pro děti byla ještě připravena také expozice drobných hlodavců a
obojživelníků a obvyklá tombola, v níž byla
na výhru i zvířata. Snad nejzajímavější částí
byla výstava exotů, kde 8 chovatelů vystavilo 14 druhů či mutací exotického ptactva,
celkem 97 ks ve 13 voliérách a v další voliéře
ještě i sovu pálenou. Zajímavá byla i ukázka
vajec různých ptáků. Vystaveno bylo 44 expozic drůbeže, 133 expozic králíků a 58 expozic holubů. Vzhledem k příznivému počasí
navštívilo výstavu 547 platících dospělých a
mládež do 15 let měla vstup zdarma. Na výstavě bylo i obvyklé občerstvení včetně douzované cigáry a dobrého burčáku. Výstava se
vydařila, za což patří dík i Obecnímu úřadu
Ostopovice.
Jaroslav Trávníček
ilustrační foto
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Z naší školy
Škola součástí minulosti,
přítomnosti i budoucnosti

mýty, že mladší generace neví nic o naší minulosti. Je jen na
nás a také na nich, co vše jim ukážeme a představíme. Mnohdy
je limitují jen nedostatky a nevědomost nás dospělých.
A jak v té naší škole žijeme? Co děláme? Nad čím přemýšlíme?
Každodenní odemčení školy a každodenní zamčení ško- Vybídl jsem členy naší školní redakční rady, aby uspořádali
ly. Jak samozřejmé a jak všední.
krátký dotazník mezi spolužáky. Sami si počtěte, o co v té škoKaždodenní vykládání, diskutování, přemýšlení, někdy le vlastně jde.
i dohadování a rozpory. I to je všední a tak samozřejmé.
Vždy však nebylo.
Přeji nám všem klidné prožití svátků vánočních. Děkujeme
Naši žáci starších ročníků se zapojili do oslav výročí za celoroční podporu a umačkané palce. Škola je tu nejen pro
17. listopadu. Postupně tak zjišťovali, že ne vždy bylo vše vaše děti, ale i pro vás.
tak samozřejmé a jasné jako dnes. Určitě je dobré bourat
Za zaměstnance školy Petr Juráček

Krátká zpráva z jarmarku
Jarmark byl pro mě hodně zábavný a doufám, že i pro ostatní
diváky. Herci předvedli skvělý herecký výkon. Představení se
mi líbilo od začátku až do konce, protože divadlo u všech tříd
bylo dobře nacvičené a herci se hodně snažili. Jakožto herec
dvou divadel si myslím, že inscenace byly úspěšné, protože
diváci během představení hodně tleskali a smáli se.

Z naší školy
UGANDA
- adopce na dálku
Vážení občané, podařilo se nám vydělat částku na to, abychom mohli adoptovat dítě z Ugandy.
Adopce znamená to, že chudému dítěti platíme školné, aby mohlo chodit
do školy. A přispíváme na základní
potřeby pro život. Adopcí chceme pomoci chudým dětem. A když sami můžeme chodit do školy, tak jim to můžeme taky umožnit, aby se něco naučili.
Organizovali jsme akce, kde získáváme finance pro adoptované dítě. Díky
Vám! Den Země, prodej námi zasetých rostlin, 72 hodin - dohromady
jsme za rok 2019 získali 8182 Kč.

17. listopad očima páťáků
Od 11. listopadu jsme se začali hodně bavit o svátku 17. listopadu. Během týdne
jsme vypracovali spoustu zajímavých listů. Začali jsme trénovat písně, které
jste určitě slyšeli v den svátku u kapličky. Pro ty, kteří zde nebyli, jsme zpívali
Náměšť a Kolik je na světě očí. Trénovali jsme také proslovy žáků páťáků, které
jsme si připravili. Natáčeli jsme rozhovory s našimi rodiči, prarodiči o době komunismu. Ve středu 13. listopadu k nám přišla návštěva – pan Trávníček, Fiala
a Procházka. Vyprávěli více než hodinu o tom, jak prožívali komunismus a co
se v listopadu 1989 dělo v Ostopovicích. V neděli 17. listopadu jsme měli výstup
naostro. Nejprve promluvil pan starosta, poté jsme zpívali a měli proslovy my,
žáci 5. ročníku. Poté bylo promítání fotek, občerstvení a další. Myslíme, že se
nám akce vydařila, protože přišlo hodně lidí a všechno v klidu proběhlo (proslovy, písně a promítání fotek). Děkujeme všem, kdo jste na akci přišli!!!
Máme z našeho vystoupení dobrý pocit, podle nás se líbilo.
Diana Lankočí a Lucie Kubišová, 5. třída

Kdo je náš adoptovaný bratr? Jmenuje se Davis Niwagaba. Je mu 9 let.
Žije s babičkou a jeho sestra s druhou
babičkou. Jeho matka zemřela v roce
2011 a tatínek má epilepsii.

Eduard Dobrovodský

Vypracovali:
Kateřina Zahradníková a Marek
Coufal (5. ročník)

Podzim v MŠ

NÁŠ DEN VE ŠKOLE
V naší škole máme spoustu možností. Můžeme se
učit venku, na střeše, nebo jen sedět v lavici. Také
máme sportovní přestávku, kterou nemá každá
škola. Sice je naše škola jen do 5. třídy, ale určitě
stojí za to ji vyzkoušet! Můžeme používat ipady,
počítače a další pomůcky. Učitelé jsou naše opora.

BĚŽNÝ DEN ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
1. + 2. ročník
Žáci druhého ročníku často zpívají, čtou si a také
můžou hrát různé hry, nesedí jen v lavici! Chodí se
učit na naši střechu, ven atd. Místo známek mají
smajlíky a slovní hodnocení. A mají MOC hodné
učitele!

3. ročník
Žáci třetího ročníku se učí Dědu Lesoně (počítání se zvířátky) myš=1, kočka=2, husa=3, pes=4, koza=5, beran=6. Také dělí, násobí, sčítají a odčítají pod sebou.
4. ročník
Žáci čtvrtého ročníku hodně probírají historii jako např. 17. listopad, příchod Cyrila (Konstantina) a Metoděje atd. Mají stejné
možnosti učení jako 1., 2. a 3. ročník, to znamená - učení se venku,
na střeše atd.
5. ročník
Nemáme zvonění stejně jako ostatní třídy naší školy - máme blokovou výuku. Máme výběr učiva a ukázky (vysvětlení nového učiva). A také jsme nejstarší žáci naší školy!!
Za redaktory školy Ella Klodvigová, Alžběta Hanušová,
Lucie Kubišová a Diana Lankočí
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Na začátku školního roku probíhala především adaptace nově
příchozích dětí na pravidelný režim ve školce. Starší děti se po
prázdninách opět shledaly se svými oblíbenými hračkami a kamarády. Vznikla nová přátelství a při společných hrách se děti
mezi sebou učí komunikovat, domluvit se a rozdělit se o hračky.
Kromě pravidelných akcí, jako je hračkový nebo narozeninový
den, jsme nově zahájili celoroční projekt „Vyprávění starého
stromu“, který se bude prolínat různými aktivitami v průběhu
celého školního roku. A abychom o něm jenom nemluvili, rovnou jsme si takový strom společně vyrobili. Stal se ozdobou naší
školky a postupně k němu přibývají další kamarádi.
V říjnu proběhla podzimní burza, navštívilo nás skvělé divadlo
„Špílberk“ a na zahradě se konala každoroční brigáda s rodiči.
Kromě nutné údržby zahrady se výtvarně tvořilo a nechybělo malé občerstvení. Škola i školka se také podílely na výsadbě
stromů v Bosonožské aleji. Pošmourné listopadové počasí nám
rozzářilo úsměvem na tváři divadelní představení Zlatovláska
v Radosti. V této době se již také začínáme připravovat na advent
a vánoční jarmark. Spolu s dětmi vyrábíme drobné dárečky na
prodej a doufáme, že svými výrobky přispějí také šikovní rodiče.
V předvánoční čas nás čeká návštěva čerta, anděla a Mikuláše.
Snad přijde i Ježíšek na besídky… A než se rozejdeme na nejkrásnější svátky v roce, společně si zazpíváme koledy a do nového roku popřejeme hlavně hodně zdraví.
Paní učitelky MŠ
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S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc.
Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy
si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma.
S tímto svátkem byla už od středověku spojena tradice
koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní
dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M +
B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná
se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem
benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali
jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti
na pomoci těm, kteří to právě potřebují.
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování
Tříkrálové sbírky na začátku nového roku. Koledovat se
může od 1. do 14. 1. 2020. V Ostopovicích se skupinky koledníků vydají na cestu v sobotu 11. ledna
2020 od 9.30 hod. V případě zájmu o pomoc se
obraťte na vašeho místního koordinátora sbírky.
Kontakt: Markéta Kozlová, kozlovamarket@seznam.cz,
mob. 606 271 225.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občan-

ským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší části
použít na vybudování nového výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a
taky plánujeme rekonstrukci některých vícelůžkových
hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky
a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům
mohli pořídit nová lehátka a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou
službu zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách
hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen Vám, ale i do domácností
lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní
charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319,
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

Entente Florale Europe

Minuta českého jazyka
Čeština je starý, krásný a někdy také pekelně zamotaný a složitý jazyk. Věděli jste například, že:



Slovo jesle je odvozeno od slova jíst (jez-sle),
protože se do nich dává seno pro zvířata?





Tříkráloví koledníci dříve mezi písmena K + M + B
+ letopočet nepsali znaménka plus, ale křížky?
Písmena také původně neoznačovala jména králů, nýbrž
začáteční písmena latinského požehnání „Pán žehnej tomuto
domu“ – K = Kristus nebo Pán (řec. Kyrios), M = obydlí
(lat. mansionem), B = ať žehná (benedicet).

Slovo masopust není odvozeno od slova
postit se, ale souvisí se slovesem pustit,
které má v tomto případě význam „dovolit
jíst maso“?



Slovo peklo mělo původní význam „smůla,
smola, pryskyřice z jehličnatých stromů“,
protože hříšníci mají za své hříchy pykat
zejména v kotlech s vroucí smolou?

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

Sylva Filová

Lepší časy mívají vždy zpoždění.
Jeden důvod, pro který často
ztrácíme trpělivost, jsou hodinky.
Ručičky jdou příliš rychle.

Neberte drogy, nebo
si drogy vezmou vás.

Čestný člověk dělá správné věci,
i když se nikdo nedívá.

Kde je málo úsměvu,
tam je málo úspěchu.

Většině lidí kritika nevadí – pokud je
ovšem kritizován někdo jiný.
JT
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O náš stánek ozdobený společnou fotografií
z červnové slavnosti byl velký zájem.

Rozsvícení vánočního stromu
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