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Radnice informuje
Nový provozovatel vodovodu
a kanalizace

Postup přípravy dostavby splaškové
kanalizace na ulicích Nová,
Od 1. října bude provoz vodovodu a kanalizace v Ostopo- Osvobození a Družstevní
vicích zajišťovat nový provozovatel, Vodárenská akciová
společnost, a.s. (dále VAS, a.s.), která uspěla ve výběrovém řízení. Stávající provozovatel Ing. Josef Jesch ukončí
svoji činnost na konci září, kdy budou provedeny odečty
vodoměrů za období duben – září 2016. Pro jednotlivé
domácnosti bude tato změna znamenat nutnost uzavřít
s VAS, a. s., novou smlouvu na dodávku pitné vody a odvádění splašků. O všech změnách v souvislosti se změnou
provozovatele budeme podrobně informovat prostřednictvím letáku, který bude v průběhu druhé poloviny září doručen do všech domácností.

Zahájení školního roku 2016/2017

Svoz odpadu z obce nově zajišťuje
společnost SAKO Brno, a.s.

Od 1. září došlo na základě výběrového řízení také ke
změně společnosti, která zajišťuje svoz a likvidaci odpadu
z obce, chatařských oblastí a také svoz a využití separovaného odpadu ze sběrných hnízd. Službu bude do konce
příštího srpna provádět společnost SAKO Brno, a.s. Termíny svozů zůstávají beze změn, pouze budou probíhat
v ranních a dopoledních hodinách. Prosím proto všechny
občany, aby popelnice přistavovali před své nemovitosti
vždy už v úterý večer. Zavedení plánovaného vážení popelnic u jednotlivých domů jsme zatím byli nuceni odložit
o další rok vzhledem ke skutečnosti, že svozové firmy v našem regionu tuto službu zatím nejsou schopné nabídnout.

Oprava a dostavba budovy
obecního úřadu

V současné době probíhá dostavba spisovny ve dvorním
traktu obecního úřadu a při této příležitosti dostane „nový
kabát“ celá budova OÚ. Kapacita stávající spisovny už nepostačovala, a proto bude od podzimu rozšířena o nenápadný přístavek se zelenou střechou. Provoz úřadu však
není probíhajícími stavebními pracemi nijak omezen.

Zpevněná plocha B. Němcové

Na přelomu září a října bude zahájena také stavba zpevněné plochy a parkovacích míst na ulici B. Němcové při
výjezdu směrem do Starého Lískovce. Součástí této stavby
jsou také menší úpravy krajské silnice, která bude v některých místech rozšířena asi o půl metru a po celé délce osazena obrubníky. Stavbu bude provádět společnost Eurovia
a měla by být hotová do konce října.

Nové chodníky a veřejné osvětlení
na ulici Školní

V současné době probíhá také výběrové řízení na zhotovitele stavby nových chodníků na ulici U Kaple a Školní.
Pokud půjde vše podle plánu, budou práce na první straně ulice (1. etapa) zahájeny v průběhu října. Aby byl bezpečný průchod podél ulice Školní zajištěn po celou dobu
stavby, budou práce na druhé straně ulice zahájeny až po
dokončení první etapy.

foto Sylva Filová

Příprava dostavby splaškové kanalizace a rekonstrukce ulice Nová a části ulice Osvobození pokročila do další fáze a
bylo zahájeno územní řízení. V průběhu podzimních měsíců
budou jednotlivým domácnostem doručeny návrhy smluv,
upravujících podmínky pro přepojování stávajících přípojek.
S obyvateli ulice Družstevní budou v průběhu měsíce září
projednány varianty dopravního řešení. Nabízí se v podstatě
dvě možnosti: zachování stávajícího stavu nebo vybudování
nových parkovacích míst podél stávající komunikace, avšak
na úkor části dnešních zatravněných ploch. Která varianta
bude nakonec zvolena, rozhodnou samotní obyvatelé ulice
Družstevní na veřejném představení a projednání záměru.
Jan Symon

Údržba obce

Pytlový svoz

Papír z pytlového svozu předáváme na další využití.
Po odvozu do sběrného dvora se papír dále třídí na 1)
lepenku, kartony a 2) noviny, letáky, časopisy, dřevitý papír. Pokud chcete pracovníkům zjednodušit práci
s tříděním papíru, odevzdávejte jej rozdělený na dva
výše uvedené druhy. Děkujeme.

Termíny pytlového svozu do konce roku 2016
září		
říjen		
listopad		
prosinec

13. 9.
11. 10.
8. 11.
6. 12.

27. 9.
25. 10.
22. 11.
20. 12.

Zimní údržba

Od října budou po obci rozmístěny bedny se zimním
posypem. Zimní údržba obce probíhá dle plánu zimní údržby, který bude rovněž od října k nahlédnutí na
internetových stránkách obce, na obecním úřadě a ve
sběrném dvoře.

Černé skládky

V srpnu jsme zlikvidovali černou skládku podél železnice u garáží Na Rybníčku. Odvezli jsme 10 m3 směsného odpadu. V okolí obce máme vytipována místa, která
jsou třeba uklidit. Budeme rádi, když nám s úklidem
pomůžete při podzimní brigádě. O termínu konání budeme ještě informovat.
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Dlažba k odprodeji

Pro zájemce je stále k dispozici dlažba o velikostech 30x30
cm za 5,- Kč/ks, dále zámková dlažba za 2,-Kč/ks. Informace na tel. 775 539 230, u pracovníků údržby obce nebo ve
sběrném dvoře.

Sekání trávy okolo rybníku Šelše

V červenci před sekáním trávy v okolí Šelše někdo zapíchal
do země, kde sečeme trávu na krátko sekačkou nebo mulčovačem, 50 cm dlouhé železné roxory. Ve vysoké trávě nebyly vidět, protože čněly nad hlínu přibližně 5-7 cm. Když
jsem nejprve našel jeden, myslel jsem, že je tam zapomenutý z výstavby hráze. Na dalších místech jsem našel další 4.
Oprava žacího pole zahradního traktoru stála přes 9 000,Kč. Někomu z občanů patrně vadilo, že se okolí rybníku
Šelše pravidelně seká.

Údržba obce

Jak to bylo s Vechtrovnou*
aneb krátká historie jedné ruiny

Odvoz odpadů

Od září provádí odvoz odpadů v obci firma Sako. Komunální odpad odváží 1x za 14 dnů v lichém kalendářním
týdnu ve středu od 7:00. Od bytových domů probíhá odvoz odpadů každý týden ve středu. Popelnice proto umístěte před dům v úterý večer. Odvoz separovaných odpadů
ze sběrných hnízd probíhá následovně: sklo bílé, barevné
1x za měsíc 1. středu v měsíci, plast 1x týdně ve středu,
papír 1x za 14 dnů v sudém kalendářním týdnu ve středu.
Pytlový svoz probíhá nadále beze změn.
J.Š.

Výpis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 7. 2016
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje

- za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Petra Martinů a Pavla Papajoanu.
- navržený změněný program zasedání zastupitelstva.
- finanční dar ve výši 10 000,- Kč pro vybavení cyklohlídky Policie ČR. Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje příslušnou darovací smlouvu mezi Obcí Ostopovice
a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Rozpočtové opatření č. 3/2016.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
neschvaluje

- udělení jednorázové dotace ve výši 20 000,- Kč Hnutí DUHA Brno na realizaci informační a komunikační

Hodová anketa
Vzhledem k tomu, že letošní hody provázelo několik
změn, zajímalo nás, s jakým ohlasem se setkaly u našich
spoluobčanů. Anketu zodpovědělo 123 občanů Ostopovic. Odpovídali na následující otázky:
1)
Zúčastnili jste se letošních hodů (průvod
nebo hodová zábava)?
ANO 60 %, NE 40 %
2) Nevadilo Vám rozdělení hodů na 2 víkendy
po sobě?
ANO 5 %, NE 80 %, NEZÁLEŽÍ MI NA TOM 15 %
3)
Vadil Vám přesun krojovaného průvodu
a hodové zábavy z neděle na sobotu?
ANO 28 %, NE 60 %, NEZÁLEŽÍ MI NA TOM 12 %
Kladně hodnotícím lidem se líbilo, že další den nemusí
vstávat do práce a mohou se tak zúčastnit hodové zábavy.

kampaně „Referendum 2016 – ano PRO nádraží v centru!“
v městě Brně a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice.
- udělení jednorázové dotace ve výši 10 000,- Kč Hnutí
DUHA Brno na realizaci informační a komunikační kampaně „Referendum 2016 – ano PRO nádraží v centru!“ v městě
Brně a uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí

- usnesení z jednání rady obce ze dne 12. 5., 6. 6., 20. 6. a
27. 6. 2016.
Zapsala Ing. Radka Švihálková

V roce 2010 se z iniciativy a nadšení romantického ostopovického občana, pana Petra Řehořky, domluvilo celkem
pět mnohaletých kamarádů, že se společně pokusí o záchranu bývalého strážního domku – vechtrovny u vlakového přejezdu k Troubsku. Jejich touhou bylo zachovat pro
příští generace dům, který by se brzy rozpadl v prach. Tato
krásná a současně poněkud bláznivá myšlenka stála na
pevných základech – na společné stálé žízni po dalešickém
pivu a na touze mít kde posedět po tenise či nad partičkou
mariáše.
Jak řečeno, tak uděláno. Dům byl odkoupen za cenu, jejíž zveřejnění by navždy uvrhlo nás kupující do ústavu pro
choromyslné. Ale co naplat, když se kácí les, lítají třísky.
Leč teprve po koupi nastalo to pravé mnohaleté trápení,
připomínající martyrium sv. Šebestiána, trápení vedoucí ku získání stavebního povolení. Úřední šiml řehtal a
řehtal, nepřející občan se upřímně a křišťálově čistě snažil klást další a další překážky v podobě různých podání
a odvolání, ale přes to všechno po krásných pěti letech od
koupě bylo možné přikročit k realizaci rekonstrukce.
Výsledek je myslím všeobecně znám a troufám si říct, že je
to výsledek povedený. Tam, kde bydlela rodina drážního
vechtra (tedy toho pána, co obsluhoval celkem troje šraňky
přes železnici v nejbližším okolí), je dnes výčep a hostinská
místnost. V ní jsou na stěnách k vidění fotky z rodinného
archivu, poskytnuté samotnými vnuky posledního z vechtrů. Tam, kde byly dříve ony páky a kladky, je dnes dřevěná
prosklená přístavba s výhledem na trať. Tak se také někdy
přijďte sami podívat, poseďte, popijte a vlakům zamávejte.

A až se budete divit, proč je na jedné z cedulí trochu chybka, tak je to nejspíš proto, že pan písmomalíř při práci nezřízeně popíjel dalešické. Pravda, když zjistil, co napáchal,
chtěl hned opravovat. Rozhodnuto však bylo, po možná
poněkud nezralé úvaze, že mýliti se je lidské. Vždyť taková
malá chyba to jinak bezvadné dílo vlastně mile polidšťuje a
hosté budou mít aspoň o čem hovořit a přemýšlet.
Mgr. Petr Martinů

Záporně hodnotícím lidem vadilo to, že sváteční průvod a
zábava by měly být ve sváteční den, tj. v neděli. 72 % lidí se
shodlo na tom, že by měla být mše s krojovaným průvodem
a hodovou zábavou v jeden den, a to v sobotu.
4) Jste spokojeni s kulturním vyžitím v naší obci?
ANO 96 %, NE 2 %, NEZÁLEŽÍ MI NA TOM 2 %
Cituji názor mladé maminky Bohunky Pavlasové: ,,Mohla
by se oživit tradice masopustu. Když jsem byla malá, masopust se slavil. Také bych uvítala třeba na Velikonoce nějaký jarmark s tradičními řemesly a jejich ukázkami nebo
dílnami, jako pletení pomlázky či zdobení kraslic. Co mi
vadí, je to, že se zrušilo vítání občánků, starší syn byl uvítán a mladší ne, tak mě to moc mrzí.“ Zrušení vítání občánků se nelíbí více lidem. Také jsme zjistili, že velikonoční
jarmark a ukázky šikovnosti lidí v tradičních řemeslech by
mnoho lidí uvítalo.
Děkujeme všem dotazovaným za jejich názor.
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M. Kozlová

* Vechtrovna – do velmi lidové češtiny přeložené německé
slovo „Bahnwächterhaus“ (doslovně - železniční strážní dům)

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXV, číslo 3  strana 5

Svatý Václav
Svatý Václav (asi 907 – 28. 9. 935, příp. 939) je skvělým a
osvědčeným patronem naší vlasti. Panovník a světec v raném středověku, charismatická osobnost s cílevědomou
západoevropskou orientací. Kdo ví, co by s námi bylo, kdyby za nás vytrvale neorodoval. Jiná věc je, zda jsme národem, který si jeho přímluvu pokaždé zasloužil. Někdy
se obtížně rozlišuje, zda je národ obětí špatných poměrů,
anebo je jejich viníkem. Jaká je osobnost muže, jehož život
se vine jako zlatá niť našimi dějinami?

vat, abychom se uměli zachránit sami před sebou. Pokud
jde o ohrožení zvenčí, cizími, jsou zde rytíři v hoře Blaník,
v jejichž čele je svatý Václav připraven přispěchat na pomoc. To je logisticky tak složitá mise, že připadá v úvahu
skutečně jenom v nejkrajnější nouzi. Dokonce ani u dvou
okupací v minulém století nebylo z pohledu našeho patrona tak zle, aby musel budit rytíře. Vnější ohrožení nás
sjednocuje. Zle je, když pomine.
Co se týče dnešní doby, zůstala nám vzpomínka na sv. Václava v podobě svatováclavských poutí a hodů.
Volně zpracovala M.K.

Přímluvce za národ, který se již v XI. století mění v podobu
vladaře sedícího na trůně. Sv. Václav je rovněž nazýván dědicem země české, to je patronem českého státu. Jeho svátek se stává českou státní slavností, 28. září se shromažďují na Pražském hradě světští i duchovní představitelé.
Ve XII. století, se začínající dobou rytířskou, dostává sv.
Václav podobu rytíře. Svatozář ustupuje do pozadí před
kopím, mečem a štítem. Kníže je zobrazován v postoji
válečném nebo na koni, jak to znázorňuje jeho socha na
Václavském náměstí v Praze. Mučedník a asketický světec
legend X. století se tu proměňuje v bojovníka za národ.
Současně s tímto vojenským významem získává sv. Václav
význam i ve vnitropolitickém státním životě. Jako ochránce českého státu a českého národa před vnějším nepřítelem nabývá významu dárce míru a pokoje a v tomto pojetí
se objevuje jeho podoba na české státní pečeti.
Karel IV. sám píše o životě svatého Václava a ve svatovítské
katedrále dává vyzdobit jeho kapli nejkrásnějšími českými drahokamy. Tato kaple se pak stala schránkou i nově
zřízené koruny české, kterou Karel IV. vlastně daroval sv.
Václavu, takže budoucím králům byla jen propůjčována.
Dotýkat se života sv. Václava znamená mluvit o jeho kultu,
o vztahu mezi ním a národem během dlouhých století po
jeho smrti. Je to pozvánka na pouť českými dějinami, pouť
po boku světcově. Jako by existovalo podivuhodné sepětí
tohoto světce s českými dějinami až do dneška.
Tak tedy, osobnost sv. Václava není pokrytá vrstvou prachu ani není kapitolou minulosti. Stále má co říci nám, lidem dneška. Svatý Václav poznal, že život je velikou šancí
k šíření dobra, lásky a pokoje. A tuto šanci máme zde i my.
Síla, která přemáhá svět, je návrat ke křesťanské tradici.
Tuto skutečnost si máme uvědomit a vzít vážně do svého
srdce zvláště nyní, kdy mír a pokoj je potřebný světu, ve
kterém se vede tolik nesmyslných válek, kde i naše budoucnost je ohrožena. I dnes stojíme nikoli na křižovatce staré,
ale na křižovatce zcela aktuální, na křižovatce dějin. Cítíme
nejistotu. Svoboda, ve které jsme se nenaučili poctivě žít a
nedovedeme s ní zacházet, se nám nelíbí. Rozhlížíme se,
na koho to svést. Nedovedeme si přiznat, že na krizi morálky, která je kořenem všech problémů naší společnosti,
nese svůj podíl každý z nás. Nedivme se tedy tolik, že věci
jsou takové, jaké jsou…
Úsilí o zachování existence, které se mnohým zdá nedostatečným programem pro život národa, nabývá duchovního
smyslu, poukazuje k nutnosti udržení řádu, v němž je možno uskutečňovat základní požadavky pravého a spravedlivého života. Když to domyslíme, sv. Václav by měl orodo-

Klub žen Ostopovice

Svatý Václav – detail vitráže Dómu sv. Václava v Olomouci

Památný odkaz našich předků
(Pokračování)
Aby představa doby, ve které se kaple měla začít stavět,
byla úplná, připojuji několik drobných postřehů.
V devadesátých létech devatenáctého století čítala vesnička Ostopovice (tehdy Vostopovice) 525 obyvatel a patřila
k malým, nevýrazným zemědělským vesnicím brněnského
venkova. Kolem návsi bylo soustředěno 87 stavení. V přilehlém sousedství stálo ještě 21 selských usedlostí, většina
obyvatel patřila mezi domkáře žijící ve venkovských chalupách.
Ostopovická náves v této době nebyla ozdobou obce. V jejím středu byla po celá léta velmi široká, ale mělká prohlubeň, která právě v letních měsících sloužila jako koupel vesnickým vepřům, které pasák okolo prohlubně hnal
z pastvy. Náves ani obec neměla žádnou udržovanou cestu.
Obyvatelé s povozy používali hrbolatou, vyjetou, neudržovanou „polňačku“, která obcí i návsí procházela. Na jaře
bývala tak zaplavená vodou, že ji lidé nemohli ani přejít, i když v severní části návsi byla již důmyslně vykopána vodní a odpadní strouha k odvádění přebytečné vody
a splašků.
Nedaleko „vepřové“ prohlubně byla vystavěna štíhlá zděná
obecní zvonice. Na příčném trámu pod břidličnou stříškou
byl zavěšen malý zvonec a z malého výklenku přední stěny
pohlížel na náves svatý Medard, tehdejší patron obce a
ochránce úrody.
(Pokračování)
M.K.
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Před rokem vznikla v obci nová
organizace, Klub žen Ostopovice,
jako součást Českého svazu žen,
z.s., a je otevřená pro všechny ženy
a dívky, které mají zájem se něco
nového naučit, podělit se o své
dovednosti a zapojit se do dění
v obci. Členky klubu se pravidelně scházejí každé poslední úterý
v měsíci v 18 hodin v prostorách
obecní knihovny na ulici Lípová

Keňa očima
dobrovolníka
22. 9.

15. Od vzniku klubu proběhlo také několik akcí pro veřejnost – cestovatelská beseda o Provence, Bali, Aljašce,
výstava hraček a v adventním období
výstava betlémů. Do konce roku jsou
naplánované dvě besedy: Keňa očima dobrovolníka (čtvrtek 22. 9.)
a Cestování po Srí Lance (úterý
25. 10.) a před Vánocemi Andělský
jarmark (neděle 11. 12.). Od října by
členky klubu chtěly nabídnout tvořivé

Cestování
po Srí Lance
25. 10.

dílny pro ty, co si chtějí v příjemné atmosféře při kávě nebo čaji
vytvořit nějakou drobnost nebo
dárek pro své přátele, a to v době
otevření knihovny každou středu
mezi 15. - 17. hod. Více informací najdete na nových webových
stránkách Klubu žen http://www.
klubzenostopovice9.webnode.cz/
nebo na webových stránkách obce
v sekci Kluby a spolky.

Andělský
jarmark
11. 12.
Helena Havlišová
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Výstava zvířat

Kouzelná Husa na noční dálnici

Třetí zářijový víkend pořádala naše základní organizace Českého svazu chovatelů Ostopovice tradiční výstavu domácích zvířat doplněnou o expozice
exotického ptactva a morčat. Letošní
rok výstavu navštívilo 538 platících návštěvníků a mnoho dětí do 15 let, které mají vstup zdarma. Na výstavu jsme
také pozvali klienty domova pro osoby
se zdravotním postižením ze zámečku
ve Střelicích, kteří od nás obdrželi čestné
vstupenky.

Stalo se již tradicí, že první zářijový víkend ožije tzv.
2. most na staré dálnici festivalem Husa na dálnici.
Letošek nebyl výjimkou, i když v mnoha ohledech
se jednalo o rok výjimečný.

Výstavu pořádáme ve dvou dnech a
účastní se jí se svými zvířaty chovatelé
z nejbližšího okolí. V sobotu dopoledne
se posuzovala zvířata dle jednotlivých
odborností. Drůbeže bylo vystaveno 75
voliér, králíků 152 ks, holubů 109 ks, 14
voliér a 11 klecí exotického ptactva. V sobotu od 12 do 18 hodin a v neděli od 8
do 17 hodin byla výstava otevřena veřejnosti. Po oba dny si mohli návštěvníci
zakoupit lístky do tomboly, dřevěné výrobky od truhláře, burčák nebo tradiční
uzenou cigáru.
Pohár pro nejlepšího vystavovatele věnovala obec Ostopovice a stal se jím Zdeněk
Adamec, pohár pro nejlepšího chovatele do 15 let věnovala oblastní organizace
Brno a stal se jím Jan Bartušek (oba členové ZO Ostopovice) a pohár pro nejlepší
voliéru drůbeže věnoval Prof. MUDr. Jan
Žaloudík, CSc., a získal jej Milan Uher.
Příprava výstavy začíná již v týdnu předcházejícím, kdy se připravují klece a voliéry. Každá odbornost má svého garanta,
který po celou dobu výstavy dohlíží na
zvířata a krmení. Proti krádežím máme
stanoveny noční hlídky z pátku na sobotu
a ze soboty na neděli. V letošním roce nás
chtělo trápit počasí, což se nestalo a obešli
jsme se bez deštníků.
Děkujeme všem členům za pomoc při
organizaci, přípravě i úklidu výstavy a
děkujeme obecnímu úřadu Ostopovice za dosavadní podporu naší činnosti.
Děkujeme také sponzorům za dary do
tomboly, našim podporovatelům a vystavovatelům za vystavená zvířata. V našich řadách uvítáme nové členy, kteří se
na nás mohou obrátit prostřednictvím
stránek
www.cschostopovice.wbs.cz
nebo mohou rovnou přijít za námi každé
pondělí do chovatelského domku na ulici
U Dráhy. Těšíme se na viděnou v příštím
roce!
Za ZO Ostopovice Jaroslav Šebánek
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Návštěva ze zámečku Střelice

Mladý chovatel Jan Bartušek

Nejlepší vystavovatel Zdeněk Adamec

Výjimečně dobré bylo už počasí s příjemnými teplotami v průběhu celého programu. O intenzivní
začátek programu se postaral Cirkus LeGrando,
který si připravil pro rodiče s dětmi akrobatický
workshop a vyzkoušení cirkusových disciplín následně nabízel pod svým otevřeným šapitó v průběhu celého odpoledne. Zejména menší diváci ocenili představení Zlatá husa v podání vyhlášeného
pražského souboru Buchty a loutky. Několik let
jsme se pro vystoupení na festivalu snažili získat
také známého herce a především svérázného písničkáře Jiřího Schmitzera. Jeho vystoupení nejen
že přilákalo nebývalé množství návštěvníků, ale
u publika zaznamenalo obrovský úspěch a vzhledem ke dvěma přídavkům, které jsou pro Jiřího
Schmitzera ne zcela obvyklé, lze usuzovat, že i on si
vystoupení na letošní Huse na dálnici užil. A pak už
celý prostor mezi mosty opanovalo Divadlo Husa
na provázku se svojí Strašlivou proměnou. Pod vedením režiséra a uměleckého šéfa souboru Vladimíra Morávka se diváci podíleli na úpravě hlediště,
podávala se čočková polévka i jablka a pak už v šokujícím tempu vtrhla na pódium komedie dell’arte
se svojí divokou akrobacií a převyprávěla starobylý
komický příběh o starci proměněném v kozla a jeho
nestydaté ženě, která skončila zakopána na popravišti. A v scénu se postupně proměnilo i hlediště,
betonové pilíře dálničních mostů či okolní křoviny.
A to ještě stále nebylo vše, vrchol teprve měl přijít,
a to doslova. V závěru představení herci, hledající
klidné místo k dokončení celého kousku, vyzvali i
publikum, aby je doprovodilo. A spolu s Trabantem – labutí všichni společně nocí vystoupali až
na samotný vršek Urbanova kopce, kde celé představení vyvrcholilo. Nejen pro mnohé z publika to
byl silný zážitek jen za světla ohňů a zářícího Brna
v pozadí takto jedinečně a neopakovatelně zakusit
noční dálnici.
Co ještě říci závěrem? Držte nám tedy palce, aby
se nám takto vysoko nasazenou laťku podařilo udržet i v příštím roce. Děkujeme divákům za
hojnou účast a věříme, že nám zachovají přízeň
i přes některé nedostatky. Zejména dlouhé čekání na občerstvení bylo nepříjemné a příští rok by
se již nemělo opakovat. A nemohu zapomenout
na velké poděkování všem, bez kterých by se festival v tomto rozsahu nemohl konat. Sponzorům,
díky jejichž podpoře můžeme připravovat a propagovat skvělý program plný známých a zvučných
jmen, i dobrovolníkům, kteří umožňují, aby vše
probíhalo bez větších zádrhelů v příjemném prostředí a atmosféře.
Jan Symon
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Tipy na podzim
Podzim nejen že nám zaklepal na dveře, ale už jimi i prošel.
Přinesl s sebou spoustu chutí a vůní ze započatých sklizní
úrody, tak pojďme společně něco málo ochutnat z jeho nabídky. A co nebude k jídlu, nevadí, určitě to bude stát také
za to.

25. 10. Cestování po Srí Lance – promítání fotografií
s vyprávěním v KŽ Ostopovice.
28.-31. 10. Výlov rybníka Vrkoč v Pohořelicích.
29.    10. Halloween Zoo Brno – strašidelná noční
prohlídka, dlabání dýní, soutěž o nejstrašidelnější dýni
Halloweenu a na závěr je připravena ohnivá show. Program bude trvat od 16 do 20 hodin. www.zoobrno.cz

Říjen
1.-7. 10. Týden kávy – více na www.tydenkavy.cz
6. 10. Královský košt Brno – velká pultová degustace
300 nejlepších vín soutěže KRÁL VÍN České republiky určená nejširší veřejnosti, milovníkům vín i odborníkům z vinoték a gastronomie. Formou koštu tu budou prezentována
nejlepší vína aktuální nabídky českých a moravských vinařů. Masarykova univerzita – menza Vinařská. Více na www.
kralvin.cz/kralovske-kosty-brno
7.-8. 10. Vivat Zelňák – Slavnost brambor a dýní, více na
www.trhynazelnaku.cz
7.-9. 10. Kreativita–hobby Brno – již 5. výstava pro
tvořivé v Dělnickém domě v Židenicích. Více na www.kreativita-hobby.cz
8.-9. 10. Hradní kaprobraní na hradě Bítov – pátý
ročník akce uzavírající hradní sezonu. Děti v doprovodu
rodičů si mohou vyzkoušet své rybářské umění a vylovit si
vlastního kapra z hradního rybníka. www.hradbitov.cz/cs/
kulturni-akce/hradni-kaprobrani
9. 10. Zámecké dýňobraní Slavkov – přijďte vyzkoušet
vyřezávání, zdobení či malování dýní. Ozdobené dýně si pak
děti vystaví v podzemních výstavních prostorách zámku.
Pro dospělé a nejen pro ně je po celou dobu konání akce
připraveno občerstvení a ochutnávka dýňových specialit.
11. 10. Rukodělky – háčkovaná purpurová srdce na podporu organizace Nedoklubko, pořádá Klub žen (dále jen KŽ)
Ostopovice, www.klubzenostopovice9.webnode.cz
12.-15. 10. Brněnská šestnáctka – nejstarší pravidelně
se odehrávající mezinárodní festival krátkých filmů v České
republice. Letos již 57. ročník. www.brno16.cz
13.-15. 10. Ekofilm Brno – mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví
s dlouholetou tradicí. Nejstarší festival s tematikou ekologie
v Evropě. Ekofilm se v současné době věnuje i kultuře a problematice ochrany památek. www.ekofilm.cz
15. 10. Farmářské trhy v Ostopovicích – na náměstí
U Kaple.
15.-16. 10. Astrovíkend – ezoterický festival, dny tajemna a zdraví v SVČ Lužánky. www.astrovikend.cz
22. 10. Pálavský Gulášfest s ochutnávkou „Moravského Božolé“
Mikulov – největší gulášový festival v ČR s mezinárodní
účastí. Pro milovníky gulášových specialit a dobré zábavy je připravena soutěž o nejlepší kotlíkový guláš, soutěž
o největšího jedlíka Pálavského Gulášfestu, mistrovství ČR
v gůlání sudu na čas a košt vín z vinné kašny pod vinnou
pergolou, cimbálová muzika, živá kapela. Dále ochutnávka
špičkových mladých vín v atraktivním areálu Hotelu Zámeček v Mikulově.
22.-23. 10. Výlov rybníka Olšovce – od 8 hod. u Jedovnic.

Listopad

3. 11. Dobromysl – rukodělné setkání nejen pro dobrou mysl, podzimní tematika.
8.-12. 11. Výlov rybníka Nesyt (Lednické rybníky).
10. 11. Martinské dostaveníčko U Volejníků – pořádá Klub seniorů Ostopovice.
11.11. Svatomartinský košt Brno – již tradičně na
Martina proběhne na náměstí Svobody v Brně Svatomartinský košt. Jedná se patrně o nejvýznamnější svatomartinskou slavnost či košt svatomartinských vín u nás.
Slavnostní otevření první lahve se uskuteční v 11 hodin.
Návštěvníci Brna se mohou těšit na degustaci 100 vzorků
svatomartinských vín.
11.-20. 11. Výstava exotického ptactva a jiných
zvířat – prodejní výstava exotického ptactva, morčat a
jiných chovaných zvířat v prostorách skleníků Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Od 9 hodin.
12. 11. Farmářské trhy se zabíjačkou v Ostopovicích.
15. 11. Adventní rukodělky – pořádá Klub žen Ostopovice.
17. 11. Lampionový průvod v Ostopovicích.
27. 11. Rozsvícení vánočního stromku a strom
splněných přání – na náměstí v Ostopovicích.
29.11. Beseda se spisovatelem Peterem Stoličným – pořádá KŽ.
Jedná se opravdu jen o výběr z akcí u nás na jižní Moravě.
Přeji všem dobrou chuť!
Vzhledem k tomu, že prosincový zpravodaj vyjde až během poloviny prosince, dovoluji si vás upozornit i na několik akcí pořádaných v prosinci:

Listopad/prosinec

25. 11.-23. 12. Advent na Zelňáku a na náměstí
Svobody.
2.-4. 12. Bitva u Slavkova – hlavními body programu
budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon u obce
Tvarožná a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů.
5. 12. Večer snad potkáme Mikuláše a třeba nám
i něco nadělí.
6. 12. Mikulášská zábava s nadílkou U Volejníků
– pořádá Klub seniorů.
8. 12. Dobromysl – vánoční tematika.
9.-18. 12 . Vánoční trhy na BVV v Pisárkách, více
na www.bvv.cz/vanocni-trhy/
11 .12. Andělský jarmark – výstava andělů a prodej
drobných dárečků, pořádá KŽ.
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M. Kozlová

Stolní tenis
v Ostopovicích
Ostopovice jsou poměrně malá obec,
která nedisponuje fotbalovým hřištěm ani žádnou lepší multifunkční tělocvičnou, a tak jsou sportovní
možnosti občanů poměrně omezené.
Sportovní činnost zajišťuje především TJ Sokol Ostopovice, kde vedle
tradiční národní házené již mnoho
let funguje i malý oddíl stolního tenisu. Ten založil cca před 45 lety pan
Stanislav Šmíd.
Oddíl většinou zastupovala dvě družstva mužů, která dlouhá léta marně
usilovala o postup z okresní soutěže
do okresního přeboru. Situace se výrazně změnila v 90. letech, kdy se podařilo sehnat několik výborných hráčů a družstvo Ostopovic začalo strmě
stoupat vzhůru až do krajského přeboru 1. třídy, což je ve stolním tenisu již velmi vysoká a kvalitní soutěž.
Dlouhodobě však v tak malém oddíle
nebyla tato situace udržitelná a po
odchodu několika opor se družstvo
posunulo zpět do okresních soutěží.

O to víc potěší, když se objeví takový hráč, jako je místní občan Petr Handl, který
jako nejlepší hráč prvoligového oddílu Moravské Slávie Brno patří k opravdové
špičce a se stolním tenisem začínal právě v Ostopovicích. Při jednom ligovém
utkání Petra Handla proti stále aktivně hrajícím legendám - Milanu Orlowskému a Jindřichu Panskému, vznikla tato velmi unikátní fotografie s místními plejery z Ostopovic. Tito „důchodci“ hrají letos nejvyšší českou soutěž –
extraligu. Klobouk dolů!

V současnosti oddíl reprezentují dvě
družstva. Obě družstva v loňské sezoně suverénně vyhrála své soutěže.
Družstvo A tak letos nastupuje do
velmi kvalitního okresního přeboru
1. třídy a B družstvo bude hrát okresní přebor 2. třídy.
Současný kádr však tvoří převážně
místní odchovanci s věkovým průměrem kolem 50 let. Tuto neutěšenou situaci se oddíl snaží řešit výchovou vlastní mládeže.
Toto je ovšem velmi náročná a nedoceněná činnost trenérů mládeže,
která má většinou dnes jiné zájmy.
Snahou je především podpořit u dětí
radost z pohybu a sportovní dovednosti. Výchova jednoho použitelného hráče stolního tenisu je otázkou
mnoha let a tato cesta je lemována
desítkami „odpadlíků“. Za tuto práci
je opravdu potřeba poděkovat zejména v minulosti trénujícímu Antonínu
Michálkovi a v současné době Petru
Slezákovi, Tomáši Trávníčkovi a Petru Coufalovi, kteří se starají asi o
10 dětí (chlapci i dívky). Zrovna nedávno skončilo soustředění mládeže,
které nově trenéři pro mládež připravili.

Na závěr bychom chtěli všechny spoluobčany pozvat na tradiční vánoční turnaj
neregistrovaných hráčů, který pravidelně oddíl stolního tenisu pořádá.
Lubomír Sekanina
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Z naší školy
Nový školní rok
Vlaštovky na drátech a školní aktovky nachystané u postele dětí. I to
může předznamenat začátek školního roku. Ten letošní je u nás pro
73 dětí v mateřské škole a 91 v základní škole nejen z Ostopovic, děkujeme za důvěru.
Mnozí z nás se na konci června zapojili do společné práce – nová
dlažba ve dvoře školy. Odpracovali jsme společně několik desítek
hodin a připravili tak prostor pro firmu, která už „jen“ položila dlažbu. V červenci naše zahrada získala ocenění PŘÍRODNÍ ZAHRADA.
Bude tak nabídnuta ostatním jako příklad kousku zeleně, která je
šetrně obhospodařována a nabízí různorodost, množství rostlin i živočichů a jiné. Obě díla jsou naše společná práce a úsilí. Děkujeme
všem pomocníkům. I proto jsou zahrada a společné prostory školy
otevřeny každý všední den odpoledne veřejnosti, dětem.

Na co se těší v novém školním roce
pan ředitel a paní učitelky?
Těším se na úsměv našich dětí, na jejich zvídavý
kukuč, takže zvesela do toho!
(Magdalena Kožuská)
Těším se na využití výtvarných technik, které napomohou k zlepšení jemné motoriky dětí.
(Lenka Cunderová)

Inzerce:
Výuka nebo doučování němčiny
Nabízím výuku nebo doučování němčiny (pro začátečníky i pokročilé), přípravu ke státní
maturitě z němčiny, případně překladatelskou činnost.
Zájemci mě mohou kontaktovat na tel. čísle 721409092

Kulturní komise informuje
Akce pořádané kulturní komisí
v době adventu:
27. 11. 2016 - Rozsvěcení vánočního stromu u kapličky
4. 12. 2016 - Mikuláš u kaple
11. 12. 2016 - Balónky přání
17. 12. 2016 - Cimbálovka
(Průběh akcí bude uveřejněn na plakátech.)

Co se událo?
Pálení čarodějnic

Konec dubna byl věnovaný dětem. Dne 30. 4. 2016
jsme jako každý rok uspořádali pálení čarodějnic na
sokolovně. Nechyběly krásné masky dětí, ale ani čarodějnice, kterou děti s radostí nechaly spálit. U ohniště
si děti i rodiče mohli opéct špekáček a dopřát si i jiné
občerstvení.

Pohádkový les

Neděli 29. 5. 2016 jsme strávili s dětmi u příležitosti dětského
dne v duchu pohádkového lesa a vrátili jsme se do doby, kdy
pro děti a rodiče tento den připravovaly paní Milena Dejlová
a Věra Bartoňková, které si vzaly na pomoc několik nadšenců
z Ostopovic. Všichni malí i velcí procházeli vyznačenou trasou
okolo Ostopovic, plnili různé úkoly a potom se společně báli
v tunelu nad Šelší. I letos bezmála sto dětí vyrazilo po cestě vyznačené fáborky, tentokrát po naučné stezce na Přední hoře ke
druhému mostu a poté chytaly ryby na rybníčku v Šelši. Cestou
je provázela Fiona se Shrekem, Karkulka, čarodějnice, vodník
a mnozí další, od kterých děti získávaly razítka za splněné úkoly. Cílovým stanovištěm byly Tři břízy, kde si všichni společně
opekli špekáčky a dlouhou horkou cestu spláchli sodovkou a
dospělí pivečkem. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme prožili krásný den. Velké poděkování patří zúčastněným stárkům
i všem ostatním, kteří akci pomáhali organizovat, mysliveckému sdružení a všem, kteří celou cestu prošli.

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXV, číslo 3  strana 12

Za kulturní komisi Jan Kubíček ml.

Těším se, že se naše škola po prázdninách opět zaplní
dětmi. Bez nich není škola školou.
(Michaela Hostinská)
Těším se na spokojené tvářičky družinových broučků
a berušek. (Agata Havlíková)
Těším se na vykulené oči a otevřené uši našich nových prvňáčků. Jejich zvídavé otázky, překotné historky a zážitky ze světa kolem nás. Těším se na jejich
bezelstné úsměvy a tvárné hlavičky pro ukládání nových poznatků.
(Milena Šilhánová)
Těším se na dětské úsměvy, společná objevování
a vzájemný respekt. S radostí očekávám prožívání
čtenářských dílen v rámci hodin českého jazyka a pobytového ekologického programu v Lipce – školském
zařízení pro environmentální vzdělávání na pracovišti Jezírko.
(Renata Czelisová)

Na jednom prázdninovém výletě jsme vystoupali na věž hradu Landštejn. Děti kolem mě začaly
vykřikovat, jaká je to krása, že vše vidí, mávaly na
lidi dole a žasly. My dospěláci si již nedokážeme
vzpomenout, jaké to bylo vidět vše kolem sebe
jen z výšky metr nad zemí. A proto přeji našim
dětem a žákům, aby jim škola dělala takovou věž,
ze které uvidí do dálky a uvidí věci nové, krásné.
Budou udiveně říkat: „To je hustý!“ Potom si jistě věcí kolem sebe budeme vážit více a dokážeme
je chránit pro další.
Přeji nám nový školní rok plný úžasu a radosti.
Budu se těšit na každodenní setkávání se všemi.
Za zaměstnance školy Petr Juráček

Těším se na radost z objevování, kterou prožívám spolu s dětmi. Těším se na všechny pokroky, kterých děti denně dosahují, ať už v oblasti vědomostí, dovedností nebo postojů. Těším
se na společně prožité chvíle v naší škole, kde vládne úsměv
a dětská radost.
(Petra Turečková)
Těším se na naše děti ve školce i škole, ale také na jejich rodiče
a známé. Určitě se během roku potkám i s našimi absolventy,
kteří k nám často chodí na kus řeči. Celodenní ruch ve škole
a kolem ní je parádní.
(Petr Juráček)

Na co se těší paní učitelky v MŠ?
Po prázdninách jsme se těšily na setkání s kolegyněmi a realizaci nového celoročního projektu „Zlatý klíček“. V průběhu školního roku se těšíme na setkávání s dětmi a rodiči. Na
vymýšlení akcí a třídních programů pro děti (narozeninové
dny s pohádkou, dílničky a vystoupení pro rodiče). Prostě se
těšíme, jak nám tady bude krásně. (kolektiv MŠ)

A na co se těší děti?
Na matematiku. (Matěj Kubiš)
Na kamarády. (Valentýna Krulová)
Těšíme se na to, že už budeme páťáci, že budeme nejstarší
tady ve škole, a na informatiku.
(Zdeňka Štěpánková a Natálka Krapková)

Sběr papíru s MŠ a ZŠ Ostopovice

Chcete se chovat šetrně k životnímu prostředí? Chcete pomoci škole finančně? Sbírejte s námi! Za každý kilogram netříděného papíru získáme 2 Kč. Termíny přistavení kontejneru k sokolovně (většinou první pátek až úterý v měsíci):
7. – 11. 10.

4. – 8. 11.

2. – 6. 12

30. 12. – 6. 1. 2017

3. – 7. 2. 2017

3. – 7. 3. 2017

7. – 11. 4. 2017

5. – 9. 5. 2017

2. – 6. 6. 2017

7. – 11. 7. 2017

4. – 8. 8. 2017

Předem děkujeme.

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXV, číslo 3  strana 13

Mladé hody 2016
Každý rok jsou Mladé hody oslavou svátku patrona Ostopovic, svatého Jana Křtitele. Tradice,
která se zachovala po celá desetiletí, byla ale
letos velmi netradiční. Poprvé se hodové veselí
rozdělilo na dva víkendy. Už 17. června proběhla předhodová zábava, kde k dobré náladě hrála Bystřická kapela-band. V sobotu pak stárky a
všechny, kteří jim přišli pomoci, čekal náročný
úkol, a to přivézt stárkovskou máju. Samotné
hody pak přišly až o týden později, takže všichni měli dost času nabrat síly.

Za krásné hody patří velké poděkování všem stárkům a především
hlavní stárce Silvě Šubové a hlavnímu stárku Vojtovi Krupkovi, kteří
se snažili, aby ty letošní hody byly opravdu jak se patří.
Za kulturní komisi Jan Kubíček ml.

Hodové veselí začalo už v pátek 24. června, kdy
pod velením pana Jaroslava Havlíka stárci a
spousta silných chlapů postavili 20 metrů vysoký strom. V sobotu 25. června dopoledne se
v doprovodu hodové kapely Vracovjáci roznášely rozmarýnky a ve 14 hodin vyšel slavnostní
průvod, který poprvé doprovázel folklorní soubor Háječek v krásných ostopovických krojích.
Celé odpoledne nám pak stárci krásně zpívali,
zatančili Moravskou besedu a večer pak Českou
besedu. Dobrou náladu nepokazil ani večerní
déšť a hodové veselí trvalo do časných ranních
hodin. Celé oslavy pak zakončila sváteční svatá
mše u naší kapličky.

Mladé hody 2016

Inzerce:
Koupím pěknou chatu se zahradou. Voda a el. výhodou. Děkuji. T :721 195 834
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foto Kulturní komise

Husa na dálnici 2016

foto Jan Symon
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