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Radnice informuje
Ostopovický advent a ocenění pro osto- kvůli lepšímu vsakování vody a delší životnosti vydlážděny
žulovými kostkami, což je povrch, který se velmi osvědčil na
povickou náves

Po roční přestávce jsme za hojné účasti společně rozsvítili vánoční strom na návsi před kapličkou. Kromě bohaté světelné výzdoby na něm tentokrát visela i přání dětí
z dětského domova na Vídeňské, která si mnozí z Vás
odnesli, aby mohli dětem splnit jejich přání. Zahájení adventu proběhlo jen několik dnů poté, co se ostopovická
náves umístila na pěkném druhém místě v celorepublikové soutěži „Nejkrásnější náměstí či náves“. Rozsvěcení
vánočního stromu odstartovalo bohatý adventní program
s mikulášskou nadílkou, tradičním vánočním jarmarkem
nebo folklorním odpolednem s vystoupením dětského
folklorního souboru Háječek a cimbálové muziky Javorník. Po novém roce pak adventní program ukončí tříkrálový koncert, na kterém se opět po čase představí se svým
programem soubor Vox Iuvenalis. Jistě si v bohatém programu, připraveném kulturní komisí, každý něco vybere.

Výstava chovatelů

Farmářské trhy

Dobrou kulisu dělá náves také oblíbeným farmářským
trhům, které byly v listopadu doplněny ještě o zabíjačkové speciality. Z reakcí návštěvníků i prodejců se zdá, že si
trhy získaly přízeň, a tak se na jejich pokračování můžete
opět těšit od jara příštího roku.

Projekt splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová

V rámci přípravy projektu splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová byla s obyvateli projednána studie dopravního řešení této komunikace. Díky umístění výhybny
uprostřed ulice se podařilo zachovat obousměrný provoz
i parkování pro osobní vozidla ve stávající poloze. Nejvýznamnějších úprav dozná autobusová smyčka, kde přibude nová zastávka ve směru na Střelice a dále nájezd z ulice
Osvobození. Naopak s ohledem na nesouhlas většiny zúčastněných obyvatel ulice Nové z návrhu vypadla navržená nová zastávka autobusů poblíž křižovatky ulic Nová a
Lípová ve směru do Starého Lískovce. Výsledky dopravní
studie budou nyní zapracovány do projektu.
Nedávno jsme však obdrželi žádost části občanů ulice
Lípová na úplné zrušení průjezdu autobusových spojů
po této ulici. Vyhovění tomuto požadavky by však pravděpodobně přineslo omezení autobusových spojů v této
části obce, což by v důsledku vedlo k celkovému zhoršení
dopravní obslužnosti. Tuto změnu nepovažujeme za krok
správným směrem, neboť dopravní obslužnost obce by se
zhoršovat neměla. Každopádně tento požadavek nyní podrobně projednáváme se společností KORDIS, která má
na starosti koordinaci Integrovaného dopravního systému
v Jihomoravském kraji, a o závěrech Vás budeme informovat.

Oprava chodníků na ulici Školní

Také po veřejném projednání projektu opravy chodníků
a obnovy zeleně na ulicích Školní a U Kaple byly zapracovány připomínky občanů. V návaznosti na tyto změny, zejména nový způsob odvodnění chodníků, bylo mimo jiné
navrženo, aby vjezdy k jednotlivým nemovitostem byly

foto Mirka Brázdová

opravené návsi. Tento návrh se však setkal s nesouhlasem
řady obyvatel těchto ulic a v následné anketě, kterou jsme
uspořádali, tento názor převážil. Proto byl projekt upraven
a vjezdy k jednotlivým nemovitostem budou provedeny ve
stejné betonové dlažbě jako celý chodník. Nyní probíhá řízení u stavebního úřadu a následně se budeme pokoušet získat
na realizaci dotační prostředky.

Výsadby zeleně

V průběhu podzimu byla na řadě míst obce vysazena nová
zeleň. Především keře doplnily parky na ulicích Osvobození
a Lípová, nové keře i trvalky zdobí okolí pomníku padlých
nebo okolí knihovny či autobusové zastávky na ulici Osvobození. A obnovy zeleně se dočkala také zelená prostranství
kolem dětského hřiště v ulici Na Rybníčku.

Nové služby v obci

Přelom roku přinese také změny provozovatelů a rozšíření
některých služeb v obci. Prodejnu smíšeného zboží na konečné autobusu přebírá po panu Štěpánkovi rodina Longova. Otevírá se už 28. prosince, počítá se s rozšířením sortimentu prodejny i prodloužením otevírací doby, a to pondělí
– pátek 7-19 hod., sobota 8-19 hod. a neděle 8-17 hod.
A nabídku zboží v obci doplní také nová prodejna pečiva
v ulici Na Rybníčku, v sousedství někdejší samoobsluhy.

Připomenutí 17. listopadu a lampionový
průvod
Při příležitosti letošního výročí 17. listopadu prošel obcí
lampionový průvod, který skončil tradičně u pomníku na
ulici B. Němcové. Pomník padlých byl tentokrát nasvícen
v barvách francouzské trikolory na památku obětí teroristických útoků v Paříži, které také všichni přítomní uctili
minutou ticha. Poté si všichni přítomní připomněli oběti totalitního komunistického režimu, výročí začátku sametové
revoluce v roce 1989 a oslavili návrat svobody a demokracie
i vzájemné tolerance, tedy hodnot, na kterých je naše kultura postavena a na které útočili i pařížští teroristé. Je důležité, abychom tyto základní hodnoty neopouštěli právě ve
chvílích, kdy musíme čelit novým výzvám a ohrožení.

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem obecního úřadu i zastupitelstva obce popřál krásné vánoční svátky a úspěšný a radostný
rok 2016.
Jan Symon

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIV, číslo 4  strana 3

Výpis usnesení ze 4. zasedání
zastupitelstva obce konaného
dne 23. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje

- za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce L. Polcara a P. Papajoanu.
- program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 5/2015.
- Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek p.č. 482/2
v k.ú. Ostopovice č. BP – 15/072 mezi Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Obcí Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Darovací smlouvu na stavbu stojící na parcele
p.č. 87/2 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako obdarovaným a Českým svazem chovatelů, Základní organizací Ostopovice, jako dárcem
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
- nabídku paní Ivany Vlachové, bytem Nová 21,
664 49 Ostopovice, ze dne 21. 9. 2015 na koupi
pozemku p.č. 778 v k.ú. Ostopovice k záměru,
který byl zveřejněn od 31. 8. 2015 doposud.
- Kupní smlouvu na pozemek p.č. 778 v k.ú.
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní Ivanou Vlachovou, bytem Nová 21,
664 49 Ostopovice, jako kupující za dohodnutou
kupní cenu ve výši 102.620,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
- změnu stanov DSO Šlapanicko.
- členský příspěvek na pokrytí provozu DSO Šlapanicko v listopadu a prosinci 2015 ve výši 2,50
Kč na jednoho obyvatele obce, hlášeného k trvalému pobytu k 1. 1. 2015.
- Rozpočtové opatření č. 6/2015.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí

- usnesení z jednání rady obce ze dne 24. 6., 28.
7., 20. 8. a 16. 9. 2015.
- informaci o projektu Pošta Partner.

Strategie pro Ostopovice ve finále
Ve čtvrtek devatenáctého listopadu večer jsme se tradičně v restauraci U Volejníků sešli k závěrečnému prodiskutování podoby
Strategického plánu rozvoje Ostopovic do roku 2026. Účast byla
tentokráte nejvyšší ze všech setkání, což nás potěšilo. I atmosféra
byla domácká, trochu hospodská, v tom dobrém slova smyslu.
Prvním bodem programu bylo seznámení obyvatel s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo během října a kterého se zúčastnilo bez jednoho 130 obyvatel obce, což není vůbec špatné.
A jaké byly hlavní výsledky? Hned na úvod jedna dobrá zpráva
(a že jich kolem není mnoho). Většině obyvatel Ostopovic (dohromady téměř 80 procentům) se žije velmi dobře (26 %) nebo spíše
dobře (53 %). Nejvíc jste spokojení s pořádkem v obci, s dostatkem
bytové výstavby a vzhledem obce. Naopak vás trápí ne zcela vyhovující spojení veřejnou dopravou, nedostatečná péče o zeleň v obci
a jejím okolí, nedostatky ve vybavení obce (zdravotní a sociální
služby). Konkrétně byste uvítali opravu a výstavbu řady chodníků
a dobudování parkovacích stání. Živým tématem je obchod s potravinami, evergreenem pochopitelně odhlučnění dálnice. Dalšími
tématy jsou vybrané přechody pro chodce, bezpečnost některých
křižovatek a cyklotrasy spojující Ostopovice s okolím.
Na základě těchto výsledků i shrnutí předchozích diskuzí jsme otevřeli debatu o vizi obce. Pro někoho možná zbytečně obecné téma,
pro strategické plánování důležité zestručnění toho, jak by obec
za zhruba deset let měla vypadat, co je její nejdůležitější charakteristikou, kvalitou, kterou je třeba zachovat a udržovat. Na setkání

Â Â

3. Vytváříme podmínky pro aktivní život
v obci.

Obyvatelé Ostopovic žijí nedaleko Brna, metropole, která
nabízí práci, vzdělání, služby a další cíle cest. Jednou z priorit naší obce proto musí být snadná mobilita obyvatel jak
do Brna, tak do dalších okolních obcí, stejně jako kvalitní
podmínky pro pohyb po Ostopovicích samotných.

nikdy dost peněz“. Proto se chceme chovat moderně. Nechceme spoléhat pouze na tradiční řešení. Naším cílem je
využití eko-inovací, které přináší úspory.

Kvalitu každodenního života v obci považujeme za klíčovou hodnotu. Jsme malou obcí v blízkosti velkého města.
Jako doplněk městského ruchu chceme nabídnout klid,
přirozenou relaxaci a snadno dostupnou přírodu.

Â Â

Obec je taková, jací jsou její občané. Občanskou aktivitu považujeme za ctnost, které je třeba vyjádřit podporu co nejkonkrétněji. Chceme být rovněž obcí, kde vládne selský rozum spojený s moderním pojetím vzdělanosti a přirozenou
lidskou kreativitou. Jako malá obec nemůžeme zajistit vše.
Služby a obchody musí mít základní podmínky pro své fungování. Ty podpořit můžeme, stejně jako se můžeme snažit
spojovat se s dalšími obcemi tam, kde je to smysluplné.

4. Trvale pečujeme o základní infrastruk1. Vytváříme podmínky pro bezpečnou, turu obce.
efektivní a environmentálně příznivou Infrastruktura obce, to jsou viditelné i méně viditelné zámobilitu svých obyvatel.
kladní podmínky fungování obce. Na infrastrukturu „není

2. Udržujeme vysoký standard životního
prostředí uvnitř obce a v jejím okolí.

Z historie naší kaple
Počátkem 90. let 19. století vzešel v obci návrh velmi podporovaný
tehdejším starostou Františkem Kamenickým a učitelem Josefem
Palkovským vybudovat z vlastních prostředků a svými silami okázalé bohoslužebné místo. Cítili potřebu mravní a náboženské výchovy mládeže i dospělých. Lidé toužili po tom, aby náves zdobila
malá venkovská kaple. Tehdejší náves nepatřila k ozdobám obce,
která tehdy měla asi 525 obyvatel a patřila k malým vesničkám brněnského venkova. V jejím středu se nacházela široká nehluboká

vzniklo vizí hned několik, například tato: „Ostopovice jsou
příjemné místo k životu pro slušné lidi, s vymoženostmi
Brna na dosah a přitom čistou přírodou kolem.“ My se budeme snažit shrnout vizi jednu, která bude pokud možno
obsahovat to podstatné.
To, co jsme již prezentovali a o čem jsme diskutovali na setkání, jsou základní čtyři oblasti rozvoje obce (strategické
cíle), pod kterými v konečné verzi plánu najdete konkrétnější opatření (oblasti rozvoje) a ještě konkrétnější aktivity
(konkrétní projekty, které by měly být realizovány). Zde je
uvádíme alespoň se stručným komentářem:

vodní prohlubeň a celou obcí procházela hrbolatá a nepříliš
udržovaná polní cesta, kterou zejména na jaře zaplavovala
voda a lidé ji nemohli přejít. Bylo rozhodnuto odvodnit a
zrušit tuto mokřinu, zavézt ji štěrkem a na tomto výhledově reprezentativním místě postavit svatostánek. Byl proveden návrh stavby a navzdory insolvenci obecní pokladny a
zamítnutí žádosti o finanční podporu u císařského dvora
vzali odpovědnost za finanční řešení stavby obyvatelé obce
na sebe a přispívali finančně, dodávkou stavebního mate-

Finální a úplnou verzi strategického plánu budou mít
k dispozici zastupitelé na svém prosincovém jednání, a pokud bude schválen, bude veřejně přístupný na webovém
portále obce. Měl by být určitou mapou budoucího vývoje
Ostopovic a současně pochopitelně materiálem, který je
živý, musí se aktualizovat a reagovat na aktuální dění.
Martin Nawrath, Partnerství, o. p. s.

riálu nebo vlastní prací. Vnitřní vybavení kaple bylo také
postupně zajišťováno z darů zámožných občanů.
Poblíž zmíněné louže stávala zděná obecní zvonice, na
níž byl vyobrazen sv. Medard, tehdejší patron obce. Při
úpravě návsi byla zvonice odstraněna a při slavnostním
svěcení kaple koncem roku 1893 si občané vybrali nového patrona a ochránce. Stal se jím sv. Jan Křtitel.
Místní kaple je tedy dílem místních lidí, našich předků.
Jaroslav Trávníček

Údržba obce

Zastupitelstvo obce Ostopovice
revokuje

- Usnesení č. 10.1 – 2/2015, kterým byla schválena Darovací smlouva na pozemky parc. č. 815/8,
816/11, 815/9, 816/16, 816/17, 816/28, 816/22 a
816/24, vše v k.ú. Ostopovice.
- Usnesení č. 10.2 – 2/2015, kterým byla schválena Darovací smlouvu na pozemky parc. č.
816/7, 808/1, 810/1, 810/5, 816/142, 808/3,
810/7a 810/8, vše v k.ú. Ostopovice.
- Usnesení č. 10.3 – 2/2015, kterým byla schválena Darovací smlouvu na objekt komunikace a
inženýrské sítě na ulici Zahradní.
- Usnesení č. 10.4 – 2/2015, kterým byla schválena Dohoda o zajištění údržby pozemní komunikace na ulici Zahradní.
Zapsala: Radka Švihálková
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KDY: 20. 12. a 28. 12. 2015 od 14 do 18 hod.
KDE: komunitní místnost obecní knihovny na Lípové 15, Ostopovice

Srdečně Vás zve spolek Dobromysl a Klub žen

Betlémské světlo bude
zářit na výstavě betlémů
dne 20. 12. 2015.
Přineste si svoji svíčku
nebo lucerničku.
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Duchovní slovo k novému roku 2016

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

Co se andělovi nelíbilo

Mít šanci – dát šanci

Text z Bible:

aneb Proč byl u jesliček oslík s volečkem

Kdo z nás nezakusil, že se mu někdy něco nepovedlo. Třeba nezvládl nějakou zkoušku. Naštěstí situace nebyla ztracená, existuje možnost opravné zkoušky, dokonce aspoň dvě a pak třeba
ještě další. Je zde daná šance na opravu. Nebo zaviníme nějakou nehodu, když neodhadneme situaci, nebo nepozorností.
Následují následky, nastoupí potrestání. Máme šanci, že bude
přihlédnuto k polehčujícím okolnostem. Budeme pociťovat rozpoložení toho, komu jsme způsobili škodu. Rádi zakusíme jeho
pochopení, když projevíme lítost, že nám dá šanci navázat s ním
vztah k překonání toho, co se stalo.

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis
lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když
Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal
z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města
Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl
z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když
tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do
plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři
pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách
u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a
sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se
jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle,
zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus
Pán.“

Jsou to momenty, které nám mají připomenout, že podobně
čekají na takovou šanci ti, kteří se naopak nějak provinili vůči
nám. Umět také dát šanci jiným. Je to vlastně osvědčené, před
dvěma tisíci let vyslovené pravidlo – co chceš, aby jiní činili
tobě, učiň ty jim. Ta šance má také svoje jméno – milosrdenství! Také jsme si někdy vyzkoušeli – jak se do lesa volá, tak
se z něj ozývá. A podobně platí návod ke štěstí – šťastní milosrdní, neboť se jim dostane milosrdenství.
Vstupujeme do předvánočního období zvýšeného vnímání těch
kolem nás. Je to škola šance – být jejími příjemci, ale také dárci. Je to škola vzájemného milosrdenství, kde se naučené nezapomíná, ale žije dál, i když skončí Vánoce. Je naděje, že slovo
milosrdenství v nastávajícím období pronikne do široké veřejnosti, která je lačná po všech neobvyklých projevech papeže
Františka a předhání se v senzacechtivých závěrech.
Svatý rok milosrdenství od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016, vyhlášený papežem Františkem, na první pohled není
senzací, ale může být světu šancí skrze každého, kdo druhému
chce přiznat takové dobro jako sám sobě.
Mons. František Koutný
děkan, Troubsko

Snažme se odhalit hlubší smysl Ježíšova narození
pro vlastní život. V tiché vánoční noci se na chvíli
vraťme k nejtěžším okamžikům, kdy bylo naše bytí
nějak ohroženo, kdy jsme se cítili bídně. Přivolejme si tyto chvíle proto, abychom zakusili, že Ježíš
přišel právě kvůli nám. Těžké, bolestné a pokořující zkušenosti lidského života nás nejdokonaleji
přesvědčují o nutnosti otevřít se tomuto tajemství
a přijmout pozvání k důvěře ve Vyšší moc. Ať je
nám tato důvěra výzvou ve všech těžkých životních
situacích, zvláště tehdy, když se řítí zdi našich jistot; v okamžicích, kdy padáme sami za oběť vlastní bezmoci, kdy nám zůstává smysl našeho úsilí
a práce skryt.
M.K.

Přehled svátečních bohoslužeb
24. 12. čtvrtek

Štědrý den

farní kostel Troubsko

mše sv. v 16.00
ve 22.00 hod.

25. 12. pátek

Hod Boží vánoční

farní kostel Troubsko

mše sv. v 7.30 hod.
v 9.00 hod.

26. 12. sobota

svátek sv. Štěpána

farní kostel Troubsko

mše sv. v 7.30 hod.
v 9.00 hod.

farní kostel Troubsko

mše sv. v 7.30 hod.
v 9.00 hod.

27. 12. neděle
31. 12. čtvrtek

konec obč. roku
sv. Silvestra I.

farní kostel Troubsko

mše sv. v 15.30 hod.

1. 1. pátek

Nový rok

farní kostel Troubsko

mše sv. v 7.30 hod.
v 9.00 hod.
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Bruno Ferrero
z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše

Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která
budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit
Králi světa,“ zavrčel. ,,Já se postavím ke vchodu a každého,
kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ ,,Jsi příliš
hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho
s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a
mléko. A Marie s Josefem se také budou mít dobře. Každý den
jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu 2016 se uskuteční již šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Vybrané peníze z této sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních
a zdravotních služeb poskytovaných po celé ČR.
U nás v obci proběhne Tříkrálová sbírka v sobotu 9. ledna
2016.
V regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad (pod kterou
naše obec spadá) pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové
sbírky plánováno na:

Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný
ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před
očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní
v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!“
„Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém
a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla
a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“
„Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši.
„My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány
holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od
země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy
dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál:
„Právě vás jsem potřeboval!“

Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle
při mši svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15
hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické
soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke
zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci
druhým.
Děkujeme Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich pokladniček.
M. Kozlová

• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů
rajhradského hospice
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci klientů
v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence ohrožení
negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii,
které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob
v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě
živelních katastrof
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.
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Povídání o víně - část 7.
VÍNO A ZDRAVÍ
Léčivá a nutriční hodnota vína byla lidstvu známá už před tisíciletími (Egypťané, Sumerové, Babyloňané). Víno jako zdraví
prospěšný nápoj velebil dokonce i „otec medicíny“ Hippokratés. Zmínky o léčivých účincích vína lze dohledat i v Bibli. První
lékařská kniha o víně byla sepsána francouzským lékařem na
počátku 15. stol. a víno bylo oficiálně jako lék používáno až do
konce 19. stol. První vědecká studie o pozitivním vlivu konzumace alkoholu na snížení rizika aterosklerózy byla publikována
v časopise Americké lékařské asociace už v roce 1904. Intenzivně pak začalo být víno a jeho účinky na lidské zdraví studovány
od druhé poloviny 20. století a do dnešní doby je publikováno
několik tisíc vědeckých a epidemiologických studií, které většinou prokazují pozitivní vliv vína na naše zdraví.
FRANCOUZSKÝ PARADOX:
Tímto termínem se označuje skutečnost, že Francouzi trpí významně nižším rizikem akutních srdečních příhod než např.
Američané přesto, že průměrný Francouz spotřebuje o 50 % nasycených mastných kyselin více než Američan. Nízké riziko infarktů u Francouzů (v roce 1999 to bylo 3x nižší riziko úmrtí na
infarkt než u Američanů) je připisováno výrazně vyšší spotřebě
červeného vína. Dnes už víme, že francouzský paradox byl zjednodušený, ale nastartoval éru studia vína a jeho vlivu na lidské
zdraví. Mimochodem, pozitivní vliv na kardiovaskulární systém
má i víno bílé.
CO MŮŽE PŘIMĚŘENÉ PITÍ VÍNA POZITIVNĚ OVLIVNIT:
Dlouho se předpokládalo, že pozitivní vliv mají hlavně antioxidační látky (např. resveratrol). Novější výzkumy ale ukazují, že
jejich koncentrace ve víně je natolik malá, že nemohou vysvětlit
ve studiích prokázaný pozitivní vliv na srdce. Existuje stále více
vědeckých prací, které připisují pozitivní působení samotnému
etanolu. Ten podle výzkumu zlepšuje především profil krevních
lipidů (zvyšuje HDL – tzv. hodný cholesterol a snižuje LDL –
tzv. zlý cholesterol). Dále byl prokázán efekt na snížené formování trombů, redukci hladiny fibrinogenu (snížení rizika aterosklerózy a infarktu), redukci krevního tlaku a redukci hladiny
krevního inzulinu. Mechanismů, kterými víno a látky v něm obsažené na náš organismus působí, je ale mnohem víc.
CO LZE VYVODIT Z VELKÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ:
1)Vliv na srdce:
Velké množství studií z různých zemí (často na desetitisícových
souborech) prokazuje výrazné snížení rizika srdečního infarktu
u skupin střídmých konzumentů vína ve srovnání s abstinenty
(o 30-60 %). Nověji se objevují i práce prokazující ještě lepší
účinek i při pravidelné konzumaci větších dávek vína. Několik
studií potvrzuje při střídmé konzumaci alkoholu u osob s vyšším
krevním tlakem pokles krevního tlaku o 11-15 %. Další studie
ukázaly, že u osob s vysokým krevním tlakem po prodělaném
infarktu sníží pravidelné pití vína riziko druhého infarktu až
o 33-44 %.

2) Vliv na mozek:
Metaanalýza 35 studií prokázala, že střídmé pití vína
sníží riziko cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice) o téměř 20 %. Řada prací ukazuje, že mírné pití
alkoholu má pozitivní vliv na riziko rozvoje demence a Alzheimerovu chorobu, např. ve velké německé
studii na 3202 osobách bylo prokázáno snížení rizika
demence o 30 % a Alzheimerovy choroby o 42 %.
3) Cukrovka:
Několik velkých prací a také metaanalýza 974 studií
prokázaly, že střídmé, ale pravidelné pití alkoholu
sníží riziko cukrovky o 30-56 %.
4) Stárnutí:
Bylo publikováno mnoho studií, které dokumentují
to, že střídmí konzumenti vína a alkoholu se dožívají výrazně delšího věku (např. analýza téměř 90 tisíc mužů prokazuje přežívání střídmých pijáků o 5,5
roku déle než u abstinentů).
VŠECHNO JE ALE RELATIVNÍ:
Aby nevyzněl předchozí text jako nekritická propagace pití vína, chtěl bych na závěr zmínit následující:

 Etanol a jeho první metabolit (acetaldehyd) jsou

oficiálně považovány za buněčné jedy.
 Působení alkoholu je značně individuální (v závislosti na genetice, pohlaví, věku apod.).
 Je prokázané, že pozitivně působí víno tehdy,
když se pije v rozumných dávkách (doporučené jsou
4dcl u mužů a 2 dcl u žen) pravidelně (5-6x týdně).
Naopak jako nevhodné se jeví nárazové pití, tzv.
„binge drinking“. To prokázaly např. srovnávací studie u Francouzů (pravidelné pití) a Irů (nárazové víkendové pití).
 Pití velkého množství alkoholu může zvýšit riziko
cirhózy jater.
 Na pozitivním vlivu vína na zdraví oproti jinému
typu alkoholu se podílí i to, že víno je kulturní nápoj,
který pijeme většinou na pohodu, s přáteli a rodinou
a s dobrým jídlem.

Folklór v Ostopovicích žije aneb Ohlédnutí za činností DFS Háječek
Všem příznivcům, kteří se zájmem a radostí sledují různá
krojovaná vystoupení Háječku, nabízíme náhled do souborového dění uplynulého roku. Scházíme se každý čtvrtek od 15.45 do 17.00 hodin v Mateřském centru v mladší
a starší věkové kategorii (děti od 5 do 15 let). Zaměřujeme
se na folklór našeho regionu, tj. Brněnska, a vystupujeme
v ostopovických krojích, tzv. bílácích, na jejichž ušití jsme
získali finanční prostředky od obce Ostopovice. V průběhu roku organizujeme vánoční a jarní soustředění jako
přípravu k plánovaným vystoupením, na kterých nejen
tančíme a zpíváme, ale i tvoříme, hrajeme hry a učíme se
lidovým zvykům a tradicím. Vedle lásky k lidové kultuře
učíme děti soustředění a kultivovanému vystupování.
V tomto roce jsme zatančili a zazpívali ostopovickým jubilantům, dále seniorům v Bohunicích, Starém Lískovci
a Řečkovicích, jarním pásmem jsme zpestřili slavnostní otevření parku U Kaple. Zbrusu nové taneční pásmo
„Mlynáři od Bobravy“ jsme v premiéře zatančili na školní
zahradní slavnosti a zopakovali na jubilejní 40. přehlídce
„Brněnsko tančí a zpívá“ v Brně na Staré radnici. Také
nám byla nabídnuta účast na ostopovických mladých hodech, což jsme rádi uvítali, ale bohužel z časových důvodů
to již nebylo možné. Snad příští rok... Bude zajímavé sledovat generační prolínání malých Háječků se zkušenými
stárky. Vždyť za pár let budou někteří z nich stát na jejich
místě.
Náš soubor funguje jako volnočasová aktivita při MŠ a ZŠ
Ostopovice a případným novým členům (i dětem, které
nenavštěvují školu v Ostopovicích) jsou dveře Háječku
otevřené dokořán.
S blížícím se časem vánočním „vinšujem vám štěstí zdraví, svaté Boží požehnání, požehnání tomu domu, co dobrého, všeho k tomu“.
JaRaBa
Soustředění

Koho toto téma zajímá hlouběji, doporučil bych
přečíst si knihy předního českého kardiologa, prof.
MUDr. Šamánka, např. Pít či nepít, Když víno léčí,
Víno na zdraví. Mimochodem, posledně jmenovaná
kniha dostala v roce 2012 ocenění organizace OIV
(nejvyšší mezinárodní organizace pro révu a víno na
světě) za nejlepší světovou publikaci v oblasti „Víno
a zdraví“!
William Shakespeare řekl:
„Víno je dobrý přítel, když s ním dovedeme zacházet.“
Přeji vám příjemný a klidný advent a krásné vánoční svátky s přiměřenou pravidelnou dávkou dobrého
vína.
					Petr Havliš
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Zpíváme jubilantům

Otevření parku U kaple
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Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje už desátým
rokem. Za tu dobu předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přes 230 000 tun, což
představuje váhu 176 245 automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala zhruba 4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které informují
o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti, které se chtějí chovat ekologicky.

Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2014 projekt Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními systémy Asekol, Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve firmách zacházet s odpadem a kolik se ho
vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit jim, aby se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu, jak
se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam je správně
odložit.

Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno pohodlné. Proto
vytvořil hustou sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech ji doplňují také
možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod společným
názvem S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu mohou za přinesený
spotřebič získat slevu na vstupném.
V roce 2013 měl premiéru projekt s názvem Vlak do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci se Zlínským krajem. Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných spojích denně.
Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný spotřebič, příležitost
k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc každý získal slosovatelný kupon
s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt pokračoval v Kraji Vysočina a v Libereckém, Středočeském i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního technického
muzea v Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu ze vstupného, si odborníci těchto
muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny. Celkem se do akce zapojilo 12 regionálních
muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii například přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky
při recyklačních workshopech.

Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj už přes
1000 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi na Liberecku.
Hasiči pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na nejbližší sběrné místo
stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněné SDH ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž jejich
členové občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například získat
chybějící části vybavení.
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Z činnosti Klubu žen

Senioři na horách

Na to, že činnost klubu byla zahájena teprve v červenci letošního roku, se již uskutečnilo mnoho akcí. O některých jsem se zmínila v minulém zpravodaji. Musím říci, že klub uspořádal nejen akce pro své členky,
ale i akce pro veřejnost. Za zmínku stojí např. burza
oblečení a různých doplňků pro ženy, která se uskutečnila v září. Účast nebyla sice hojná, ale splnila svůj
účel. Co se týče návštěvnosti další veřejné akce, byla
velká. Romantickou výstavu starých hraček, panenek
a kočárků navštívilo nespočet dospělých a ještě více
dětí. K vidění zde bylo mnoho starých panenek, kočárků, domečků pro panenky a jiných hraček. Nutno
podotknout, že na spoustu panenek uháčkovala paní
L. Majdlová oblečení, za což jí patří nejen můj velký
obdiv. Byla přichystána i dílnička pro děti, kde mohly
princezně doplňovat vybarvenými malými mandalami její šaty, nebo si vytvořit záložku do knížky. Výstava se zkrátka povedla a velký dík patří právě paní
Majdlové, která s ní měla nejvíce práce. Další akcí pro
veřejnost bude výstava betlémů, která se uskuteční
v neděli 20. a 28. prosince vždy od 14 do 18 hodin opět
v komunitní místnosti obecní knihovny na Lípové 15.
Tentokrát bude mít nejvíce práce s přípravou paní
Švihálková, které bych tímto chtěla poděkovat za její
iniciativu. Všichni jste srdečně zváni.

Čtyřdenní zájezd na hory je vždy jedním z vyvrcholení
roční činnosti Klubu seniorů. Ten letošní se konal od
8. do 11. září a zavedl nás do nejvyšších moravských
hor – do Jeseníků. První zastavení bylo v Koutech nad
Desnou s prohlídkou přečerpávací elektrárny Dlouhé
stráně. Prohlídka byla za krásného počasí s kouzelnými výhledy na hřebeny Hrubého Jeseníku. Ubytováni
jsme byli v hotelu na Červenohorském sedle, kde jsme
měli možnost využívat i krytý bazén.
Další den jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ti zdatnější se vydali na pěší túru z Červenohorského sedla přes
Vřesovou studánku, Keprník a Šerák na Ramzovské
sedlo. Během náročné cesty jsme si užili všech druhů
počasí, co mohly hory nabídnout – mlhy, slunce, deště i krup. Druhá skupina si prohlédla Jeseník, prošla
se v lázeňském parku a navštívila jeskyni Na Špičáku.
Večer se konala již tradiční zábava s hudbou a tancem.
Ve čtvrtek jsme zajeli na Ovčárnu, odkud šli ti zdatnější pěšky přes Švýcárnu na Červenohorské sedlo.
Ostatní se také rozdělili a někteří šli jen na Barborku,
druzí na Praděd. Škoda jen, že díky mlze na Pradědu nebylo možno si užít překrásných rozhledů z této
hory.
Poslední den jsme si cestou zpět prohlédli hrad Sovinec a po obědě jsme se ještě zastavili v Čechách pod
Kosířem v Muzeu kočárů. To, co jsme viděli, nás velmi
mile překvapilo, jak množství kočárů, tak i obsáhlý
výklad majitelky.
Závěrem lze říct, že letošní zájezd se vydařil, a za to je
třeba poděkovat všem účastníkům.

M. Kozlová

Nepřímý úmysl
Vážené čtenářky, vážení čtenáři. V tomto díle bych Vám chtěl
trestní právo přiblížit na konkrétním případě. Pokud sledujete zpravodajství, tak jste si
pravděpodobně v nedávné době
všimli kauzy, kdy jistý řidič byl
za vytlačení dodávky ze silnice
označen za pachatele trestného
činu vraždy ve stádiu pokusu.
Dokážeme si jistě představit nervózního, agresivního řidiče, zažívajícího úzkostné stavy v důsledku provozu na silnicích a jeho
naprosto neadekvátní reakci, kdy
začne najíždět na cizí vozidlo a
vytlačovat jej.
Tímto příspěvkem nehodnotím
stav, který nastal. Dále předklá-

dám právní rozbor ryze z pohledu
právní terminologie a teorie trestního práva.
V těchto případech lze obecně pochybovat o tom, že tato osoba zároveň chtěla osoby ve vytlačované
dodávce svým jednáním úmyslně
zavraždit.
Avšak trestní právo při posuzování jednání určité osoby zná i tzv.
nepřímý úmysl, který popisujeme
jako situaci, kdy pachatel věděl,
že svým jednáním může způsobit
porušení nebo ohrožení zájmu
chráněného trestním zákonem, a
pro případ, že je způsobí, byl s tím
srozuměn.
Vztaženo k naznačenému případu,
tedy situaci, kdy řidič věděl, že vy-

Další akce seniorů
Po Martinském dostaveníčku a Mikulášské zábavě, závěrečných akcích letošního roku, bych rád pozval naše ,,dříve narozené“ spoluobčany z Ostopovic na naše tradiční Plesové zastaveníčko. Toto se koná v místní sokolovně jako vždy první
sobotu v únoru, což připadá na 6. února. Hrát nám bude pan
L. Štěrbáček, který je jistě zárukou dobré zábavy. Byl bych moc
rád, kdyby na náš ples přišlo více seniorů z Ostopovic než v několika předchozích letech. Věřím, že kdo přijde, bude spokojen
i s naší bohatou tombolou.
Tak na shledanou v sokolovně!
Ing. J. Coufal

tlačením jiného auta na svodidla může
následnou havárií a zraněními způsobit
smrt osob, avšak jednal bez ohledu na
takovou vědomost.
Závěrem dodávám, že posuzování způsobu zavinění pachatele trestného činu
soudy je otázkou v mnohých případech
složitou, vždyť kdo může skutečně vědět a přesvědčivě říct, co ten který chtěl
svým jednáním způsobit a jak hluboce si
v ten okamžik uvědomoval, jaké následky jeho jednání může mít.
Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený
Tel.: 608 706 372
email: info@akhubeny.cz
60200 Brno, Běhounská 4/20

Inzerce:
Hledám ke koupi dům/chalupu. Opravy mi nevadí. Děkuji. T: 722 012 297
Koupím byt v této obci. Na stavu nezáleží. Děkuji. T: 774 340 338
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Z naší školy
Vánoční školní přání

Prvňáci a jejich „živá abeceda“

Podzim ve školní družině

Svátky vánoční jsou za dveřmi. Abychom Vám lépe ukázali, co vše
se v naší škole (tedy v MŠ i ZŠ) děje, dáváme prostor dětem. Škola
je především o dětech a pro děti. Můžete si tedy zasoutěžit, zapřemýšlet i se od srdce zasmát. A to jistě k Vánocům patří – rozesmát
druhé a udělat je o trochu veselejší, šťastnější a spokojenější. Ať je
pro nás narození Ježíška důvodem k vlastní radosti, ale i k dělání
radosti druhým.

Čtení v Živé abecedě prvňáci zakončili vytvořením plakátů na poslední probíraná písmena. Ve čtyřech skupinách
tak vznikly plakáty na písmena L, M, P a T. Žáci měli nejprve za úkol napsat všechny čtyři podoby písmene. Poté
stříhali a lepili obrázky z letáků a časopisů. Kromě obrázků vyhledávali ve slovech známé slabiky s těmito písmeny. V závěrečném hodnocení se ukázalo, že práce se
dětem vydařila a moc je bavila. Všechny plakáty si můžete
prohlédnout ve vstupní hale ZŠ Ostopovice.

Podzimní období jsme v družině strávili s dobrou náladou.
Odpolední chvíle jsme využívali pro různá vyrábění. Učili
jsme se plést z bužírek, opět jsme se nadchli pro šití z plsti,
vyráběli jsme rámečky z kartonu, zvířátka z ruliček a mnohé další. S radostí jsme se pustili i do vyrábění pro Adventní jarmark, na který jsme přispěli recyklovanými svíčkami,
ozdobnými taštičkami a ozdobami ze zažehlovacích korálků.

Za děti a zaměstnance školy Petr Juráček

Zápis do prvního ročníku v ZŠ Ostopovice

Mgr. Michaela Hostinská, třídní učitelka

středa 20. ledna 2016 od 15.00 do 18.30
Školní 18, Ostopovice
- k zápisu se dostaví děti, které dosáhnou 6 let do 31. 8. 2016
- je nezbytné se dostavit s dítětem osobně
- s sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte,
případně jiné doklady dle vašeho uvážení
- je-li nutno smluvit náhradní termín, kontaktujte ředitele školy:
tel. 731 485 909, reditel@zsostopovice.cz

Každé druhé pondělí v měsíci máme před vycházkou Malé
čtení. Zatím nás navštívily paní Křížová a paní Mynářová.
Pevně doufáme, že i tyto milé dámy si předčítání užily a že
na naši družinu budou rády vzpomínat.
Za ŠD Sylva Filová

Dny otevřených dveří v MŠ a ZŠ
úterý 12. a čtvrtek 14. ledna 2016 od 8.00 do 16.30
možnost nahlédnout do výuky, setkání s pedagogy,
prohlídka areálu. Více na www.zsostopovice.cz

Advent v MŠ
Advent jsme zahájili přípravou výrobků na jarmark. Ve
všech třídách se tvořilo, aby návštěvníci jarmarku měli
z čeho vybírat. Jako vždy v adventním čase k nám přišel
také Mikuláš s andělem a přinesli dětem nějaké dobroty.
„Vždyť všichni byli hodní!“ Děti i učitelky je přivítaly v převlecích andílků a čertíků a společně jim zazpívaly.
Teď už se všichni těší na Ježíška, který do školky chodí
v době vánočních besídek.
Hezké Vánoce všem!

V zapojení se do charitativního projektu
„Upleť nebo uháčkuj čtverec“ pokračujeme…
Srdečně děkujeme všem, kteří se společně s námi zapojili
do charitativního projektu „Upleť nebo uháčkuj čtverec“.
V den probíhajícího adventního jarmarku v Ostopovicích
dne 28. listopadu 2015 bylo nashromážděno celkem 204
kusů těchto originálních, různobarevných a s láskou tvořených čtverců. Rozhodli jsme se, že prodloužíme lhůtu
jejich sběru do konce března 2016.
V těchto dlouhých zimních večerech je tvoření čtverců
příjemnou rukodělnou záležitostí, o které víme, že zahřeje
sirotky a opuštěné děti v Jižní Africe, a nás zahřeje potě-
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šení, že jsme mohli pomoci. Všechny čtverce pošleme v jarním období dohromady. Prosíme, přidejte se k nám znovu
a upleťme nebo uháčkujme čtverec o rozměrech 20x20 cm.
Použít lze přízi syntetickou nebo kombinaci vlny s umělou
příměsí. Důležité je, aby čtverce byly hřejivé, příjemné a
nekousavé. Na konci čtverce je důležité zanechat přibližně
50 cm dlouhý ocásek, který je k němu potřeba „přimotýlkovat“, aby se nezapletl s ostatními. Dobrovolníkům v Jižní
Africe slouží k sešívání jednotlivých čtverců do dek. Na jednu deku je potřeba celkem 35 ks.
Případné dotazy Vám ráda zodpovím. Více informací naleznete na https://upletctverec.wordpress.com/.
Za ZŠ a MŠ Ostopovice Mgr. Renata Czelisová
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Z naší školy
Adventní jarmark

vánoční matematika od čtvrťáků

Když jsme začali trénovat na jarmark, tak jsme nejdříve dostali scénáře. Potom
jsme si je sami pro sebe přečetli a další den jsme si rozdělili role a četli jsme to
dohromady. Pár dní potom, co jsme nacvičovali, tak jsme začali vyrábět věci
nebo suvenýry na jarmark. Vyráběli jsme například krabičky s bonbóny, bylinkové oleje, rozmarýnové kytičky, šité ozdůbky a louskané oříšky.

JARMARKOVÁ
Dva roky už jarmark máme,
a co teď a co dále?
Třetí rok je pohádkový,
nádherný a chladný.
Všichni už se smějí,
konec švandy není.
Tobiáš Kříž

28. 11., v den, kdy se konal jarmark, tak učitelé téhle školy a školky převáželi
věci do sokolovny od půl dvanácté dopoledne, potom se konala příprava sálu,
jako navážení zboží, výzdob, technika a příprava stolů a židlí. Ve 14:00 přišlo pár
návštěvníků a v tu chvíli začal prodej zboží a lidé začali nakupovat. V 16:00 začalo školní představení. Začínali druháci, poté třeťáci, po třeťácích čtvrťáci, potom
prvňáci a nakonec páťáci. Druháci hráli O dvanácti měsíčkách, třeťáci hráli Tři
zlaté vlasy děda Vševěda, my jsme hráli loupežnickopošťáckou pohádku, prvňáci
hráli O kohoutkovi a slepičce a páťáci hráli Tři veteránky. Všichni jsme to zakončili písničkou Není nutno. Myslím, že se to všem povedlo. Po představení se zase
začalo nakupovat a začaly se uklízet židle a lidé spolu komunikovali.

ZIMA
Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice
saně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.
Dominik Zezula

Potom všichni odešli, učitelé začali odvážet věci ze sálu. A v pondělí 30. 11. jsme
si ráno shrnuli fotky. Vyzdobili jsme školu. A budeme vzpomínat, jak jsme hráli
divadlo nebo jak se nakupovalo, vyrábělo a na šechny pěkné věci.
Myslím, že se to povedlo.

Z tvorby rodičů a žáků 3. ročníku:

Brzy bude Mikuláš
pozvete ho na guláš?
Zazpívám mu písničku
nebo řeknu básničku.

Natálie Krapková, 4. třída

Adventní jarmark
- rozhovory
Markéta Krapková

Advent
Advent je v překladu příchod, očekávání příchodu Spasitele. Začíná 4 neděle před Vánocemi. Tento den zapalujeme první adventní svíčku. Každou
další neděli se zapálí další svíčka.
Významné svátky před Vánoci:
25. 11. Sv. Kateřina
30. 11. Sv. Ondřej
4. 12. Sv. Barbora
5. 12. Sv. Mikuláš
7. 12. Sv. Ambrož
13. 12. Sv. Lucie
Na konci adventu slavíme všemi očekávané Vánoce.
Jana Chaloupková
a Barbora Kondvárová
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Kolikrát jste byla na této akci?
Už čtyřikrát jsem navštívila
tuto akci.
Jak se vám tu líbilo?
Vždy se mi tu moc líbilo.
A na co se každý rok těšíte nejvíce?
Vždy se těším na divadla a na
výrobky.
A máte nějaký zážitek z této
akce?
Určitě mám zážitky a nejvíce
zážitků z divadla a výrobků a
jsou tu strašně šikovné děti.

Přála bych si nadílku,
dáš mi něco, andílku?
Kdo byl hodný, nebojí se,
zlobivci před čertem
raději schovají se.
Anička Kozáková s maminkou
Za oknem se vločky honí,
v dálce zvonky tiše zvoní
a stromečky v celé zemi
sladce voní Vánocemi.
Anička Kozáková s maminkou
Krásné svátky vánoční,
bílou cestou půlnoční,
pod stromečkem dárků dost,
pozor jen na rybí kost.
V ten kouzelný vánoční čas,
ať přání vyplní se každému z Vás.
Děti i dospělí v zázraky uvěří,
až Ježíšek zaťuká na okno
a vstoupí do dveří.
Anička Kozáková s maminkou

manželé Peckovi
Jak se těšíte na jarmark?
Tak na jarmark se moc těšíme.
Doufáme, že si budeme moct
koupit výrobky a přispět MŠ a
ZŠ, no a taky se těšíme na vystoupení všech tříd od první do
páté.
Jaký máte zážitek?
No tak se mi moc líbilo, když
se prodávaly výrobky ze školy,
a překvapilo nás, že i prvňáci
mají nádherné výrobky.
Kolikátý rok sem chodíte?
Teprve druhý rok.
připravili žáci 4. a 5. ročníku

Předvánoční vtipy
Chlapec se ptá na vánočních trzích, jestli nemají srdce s nápisem jsi má jediná. Paní odpovídá: „Ano, máme.“ Tak mi jich dejte pět.
Santa a skřítek jdou a skřítek vidí na zemi dáreček.
Santa ho ale zarazí a říká mu, že ze země se věci nesbírají. O chvíli
později Santa spadne a prosí skřítka, ať ho zvedne. Skřítek řekne,
že věci ze země se nesbírají, a jde dál.
připravili: Daniel Tureček a Jakub Meloun
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Farmářské trhy
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foto Mirka Brázdová

Rozsvícení vánočního stromu

Advent nám již začal a tradiční rozsvícení vánočního stromku je
za námi. Letošní bylo výjimečné v tom, že se konalo na nově upraveném prostranství před kapličkou, a doufejme, že ne naposledy
udělalo radost i lidem, lépe řečeno dětem, kterým visela na stromečku jejich přání. Akce se nám vydařila. Děti z dětského domova se dostavily (sice ne v plném počtu) a zazpívaly si s žáky naší
základní školy několik písní. Paní Mgr. Gráfová, vedoucí Dětského domova (DD) Vídeňská, byla přítomna též a dovezla s sebou
spoustu výrobků z dílniček a cukroví, které děti samy vytvořily.
Přáníček bylo 20, protože v současné době pobývá v DD 20 dětí.
Byla rozvěšena po stromečku a kdo chtěl nějaké splnit, vzal si ho a
odnesl si jej domů. Do 14. prosince mohou lidé, kteří vlastní přáníčko, donést zakoupený dárek na obecní úřad. Jsem velmi ráda
tomu, že byl o přáníčka velmi velký zájem a po několika minutách
byla všechna rozebrána. Další radost (nejen) dětem udělali občané, kteří si zakoupili jejich již výše zmíněné drobnosti. Vybrané
peníze poslouží dětem k nákupu potřebných věcí do DD.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se na této
akci podíleli, a také všem, kdo podpořili děti z dětského
domova.
M. Kozlová

foto
foto Mirka
Mirka Brázdová
Brázdová
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