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Obec informuje

 Otevření nové školy a školky
Dne 1. září byla po rok trvající celkové rekonstrukci slavnostně otevřena budova nové školy a školky. Završilo se
tak čtyřleté úsilí a obec získala novou dominantu, která může nám všem dobře sloužit po několik dalších desítek let.
Pro všechny, kteří si ještě novou budovu nestihli prohlédnout, připravujeme dny otevřených dveří. Ty proběhnou
2. a 3. října a všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace
o nové budově naleznete v dalších článcích uvnitř tohoto
zpravodaje.

 Oprava víceúčelové budovy na ul. Lípové
V měsící srpnu byla dokončena oprava víceúčelové budovy
na ulici Lípové. V celé budově byla vyměněna okna a vstupní dveře, svítidla a dosluhující topná tělesa vystřídal moderní plynový kotel a nové radiátory. Asi nejvýraznější změnou
je rozšíření prostor knihovny o někdejší mateřské centrum,
které se přesunulo do budovy staré školy. Knihovna se tak
nyní rozšířila o dalších 25 m2 a čtenářům poskytne větší
komfort při výběru knih. Součástí nového prostoru bude
kromě čítárny také dětský koutek a počítače pro přístup
na internet zdarma.

 Nový chodník na ulici Krátké a B. Němcové
Po loňské rekonstrukci vozovky na ulici Krátké byl v průběhu letošního léta předlážděn také chodník na této ulici.
Nová zámková dlažba byla spolu s novými silničními obrubami položena stavební firmou Senergos také v části ulice
B. Němcové, v úseku mezi ulicemi Krátká a Polní. Většina
původních betonových dlaždic byla prodána zájemcům
o ně a ty zbývající jsou stále k dispozici ve sběrném dvoře
za cenu 5 Kč za kus.
 Prodej pozemků pod garážemi
Z důvodu narovnání vlastnických vztahů nabídla obec
k prodeji pozemky pod všemi garážemi na ulici Lípové. Tato
nabídka se týká také všech dosud nevypořádaných garáží na ulici Na Rybníčku. Na základě znaleckého posudku
stanovila rada obce prodejní cenu ve výši 400 Kč/m2. Pozemky pod garážemi budou přednostně nabídnuty vlastníkům na nich stojících garáží. Jelikož nejsou známi vlastníci
všech garáží, žádáme všechny, kteří tak dosud neučinili,
aby v této věci kontaktovali obecní úřad. Všichni známí
vlastníci budou v souvislosti s prodejem písemně informováni o podrobnostech prodeje.
 Zásady územního rozvoje Jiho moravského kra je
Už dříve jsme v Ostopovickém zpravodaji
informovali o přípravě krajského územního plánu, tzv. Zásad územního rozvoje,
a námitkách naší obce proti jihozápadní
tangentě, nové dálnici v těsném sousedství naší obce. Krajský úřad všechny naše
námitky zamítl a krajské zastupitelstvo celý
materiál schválilo na svém zasedání dne
22. září. Naše obec se s tímto rozhodnutím
nehodlá smířit, a proto se s řadou dalších
obcí, převážně z jihu brněnské aglomerace, chystáme obrátit na Nejvyšší správní
soud s návrhem na zrušení tohoto dokumentu.
#MgA. Jan Symon, starosta obce
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 Neděle 2. 10. 2011 • 15.00 Otevření areálu • 15.30 Slavnostní zahájení a žehnání budovy •
16.00 Háječek – dětský folklorní soubor • 16.30 Diskuse s architekty • 18.00 Pocity – koncert
folkové skupiny

Po celou dobu programu: Prezentace školních projektů, v ýstava star ých školních dokumentů
a fotografií, výstava historických
školních pomůcek, dílny MC
Ostopovice, Dobromyslu
Občerstvení zajištěno
 Pondělí 3. 10. 2011
8.00–11.40 možnost shlédnout
školní výuku

Otevření nové školy očima dětí
2

První den jsem se těšil do nové školy,
nasnídal jsem se a spěchal do školy. Už tam bylo hodně lidí, paní učitelky, pan starosta a náš pan učitel.
Pan starosta měl proslov jako první,
pak mluvil náš pan učitel. Vzpomínal
pohádku o knížce spojenou s naši školou, jak byla stará, nemocná
a teď máme novou, krásnou. Prvňáci
pak společně přestřihli pásku a hurá
do školy. Naše škola je krásná, nová
a moderní. Moc se mi líbí.
Radek Sojka, žák 5. ročníku

VÝPIS

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 9. 9. 2011

Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Borise Canova a Ladislava Polcara,
• změněný program zasedání zastupitelstva,
• Rozpočtové opatření č. 3/2011 – viz příloha č. 1 tohoto
zápisu,
• Rozpočtové opatření č. 4/2011 – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu,
• Dodatek č. 9 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK,
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 10022/11/LCD
mezi Obcí Ostopovice a Českou spořitelnou, a. s.,
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Ostopovice a E.ON
Distribuce, a. s. – MŠ Ostopovice, smyčka NN,
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí ostopovice a E.ON
Distribuce, a. s. – umístění nového kabelového vedení

NN a smyčkovací skříně SS200/NK – ulice Družstevní,
• nabídku společností E.ON ze dne 7. 9. 2011 na koupi
části pozemku p. č. 109 v k. ú. Ostopovice k záměru, který byl zveřejněn od 27. 7. 2011 do 9. 9. 2011,
• kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 109 v k.
ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice, MVDr. Dagmar Zeljenkovou a manželi Alešem a Evou Životskými jako prodávajícími a společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako
kupujícím a pověřuje starostu obce podpisem této kupní
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 30. 5., 13. 6., 27.
6., 25. 7. 2011.
Zastupitelstvo obce Ostopovice jmenuje
• za členy školské rady na období 2011-2014 Zuzanu Benešovou a Pavla Hamříka.
#Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Otevření rekonstruované budovy MŠ a ZŠ Ostopovice

Byla jsem na prvním školním dni
v Ostopovicích a velmi se mi tam líbilo, protože se otevírala jejich nová
škola. A já vám o ní povím. Takže je
moderní, hezká, prostorná, velká,
barevná a určitě se v ní bude dobře učit. No a teď přejdeme k vítání
prvňáčků. Pan ředitel a pan starosta
uvedli prvňáčky. Uvítali je, pogratulovali jim a rozdali dárečky. Byli tam
snad všichni občané a žáci. Představily se všechny paní učitelky. A pak
prvňáčci přestřihávali stuhu a všichni si šli tu školu prohlédnout. A to je
konec.
Lucie Chlupová, žákyně 5. ročníku

Projev starosty obce Jana Symona při příležitosti otevření Předně, představuji si novou školní budovu a se mnou zarekonstruované budovy MŠ a ZŠ Ostopovice 1. září 2011. jisté všichni, jako obec reprezentující a krášlící, ne snad
fasádou a výší vydaného obnosu, ale vhodným umístěním
Vážení a milí,
a zařízením, poněvadž se v nynější době kladou na výchomám velikou radost a zároveň cítím i velkou úlevu, že se vu dětí větší požadavky nežli v dobách dřívějších, na mísdnes, 1. září 2011, setkáváme, abychom otevřeli naši no- tě, které by školní budově svědčilo a bylo patrno hned
vou školu a školku. Završuje se tak čtyřletá usilovná a ne- při příchodu do obce. By se neopakovala příhoda, která
lehká práce, kterou z velké části odvedlo svým moudrým se mě stala. Přijel totiž loni na podzim zástupce Autofira odvážným rozhodováním minulé zastupitelstvo pod ve- my „Treo“ a nechav vůz státi před číslem 55, tázal se mě
dením starostky Zuzany Benešové. Myšlenkou na rekon- a pana Viléma Polcara, bydlí-li zde v této škole pan řídící
strukci školy se přitom zabývala už všechna zastupitelstva neb snad jinou školní budovu máme. Jistě mu připadala
obce po roce 1989. Ale nejen ona. Žalostný stav školní nedostatečnou, pro obec v bezprostřední blízkosti Brna.“
budovy i úvahy o nové škole byly frekventovaným tématem Pan Doležal jako by mi mluvil z duše.
v Ostopovicích už na přelomu 20. a 30. let minulého sto- Je myslím pozoruhodné, že i v dnešní době, zaměřené
letí. Dovolte mi nyní citovat z dopisu Jana Doležala obec- často na okamžitý prospěch a krátkodobé cíle, jsme
nímu zastupitelstvu ze 12. dubna 1931:
byli schopni najít shodu na tom, že je třeba investovat
„Slavnému představenstvu obce Ostopovic.
do vzdělání a tedy do budoucnosti. Podobná hesla slýPoněvadž stavba nové školní budovy přichází do rozhod- cháme denně, skutečnost je však často právě opačná,
ného stádia, soudě tak z řeči povolaných činitelů a novi- jak jistě potvrdí téměř každý, kdo má co do činění se
nového článku v Rovnosti ze dne 12. února 1931 a jest školstvím a vzděláváním obecně. Díky prozíravosti zanadmíru důležitá, dovoluji si též svoje, i jiné názory, pokud stupitelů i podpoře veřejnosti dnes můžeme slavnostně
jsou mě známy, slavnému představenstvu k laskavému otevřít budovu, která bude jistě dobře sloužit nejen našim
uvážení a posouzení předložiti. Praví se, že nová škola dětem, ale celému místnímu společenství po další desítmá státi u dvora. Proti tomu bych měl následující námitky: ky let. A navíc, stavba, vyprojektovaná architekty Evou
a Zdeňkem Eichlerovými, nabízí ještě více než důstojné přístřeší pro předávání
znalostí. Může totiž působit také svými
estetickými kvalitami, nápadem, vtipem
nebo úsporným provozem a spojením
s přírodou.
Dovolte mi proto závěrem opravdu upřímně poděkovat všem, kdo se
o dnešní podobu naší školy a školky
zasloužili. Poslední rok byl jistě náročný
pro všechny zaměstnance pod vedením
pana ředitele Juráčka i pro obecní úřad.
A poslední týdny se ke společnému úsilí připojily další desítky rodičů a přátel
školy, díky nimž je dnes škola připravena
na nový školní rok. Velké a nezištné pomoci a podpory se nám dostávalo také
od mnoha přespolních. Všem ještě jednou děkuji. A nám všem přeji, aby nám
škola a školka dobře a dlouho sloužila
a aby z ní vycházely šikovné, sebevědomé a spokojené děti.
#MgA. Jan Symon

p o h l e dy
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O nové budově školy a školky už bylo v Ostopovickém zpravodaji mnoho napsáno. O její
dnešní podobu se za čtyři roky zasloužila celá řada místních i přespolních. Některé z nich
jsme proto při příležitosti slavnostního otevření nové budovy oslovili, aby nám napsali nějaký svůj postřeh, dojem či přání nové budově.

jde. U školky a školy to platí ještě mnohem více než
u jiných staveb, protože probouzet dětskou fantazii
(a nebýt přitom infantilní) je jejich posláním. Stavět
školku či školu znamená zároveň poskytnout prostor mimořádně náročnému povolání, jakým je učit
a vychovávat. Ostopovickým gratuluji k dobře zvolenému vedení radnice. To ostatní, jak dokazuje škol-

návrhy na zlepšení jak provozu, tak výuky. Mimo
jiné také veřejně podpořila petici za rekonstrukci
školy. Nyní mi proto dovolte vyjádřit gratulaci nově
zrekonstruované škole. Když se narodí nový človíček na svět, chodí ho lidé obdivovat, hádají se,
na koho je více či méně podobný, dohadují se, čím
bude, a přejí mu do života jen to nejlepší. A já Ti,

 Slyšeli jste 1. září tu obrovskou ránu? Tak to
mi spadl kámen ze srdce. Po mnoha bezesných
nocích a přibyvších šedivých vlasech je tu – naše
nová krásná škola! Samotná příprava rekonstrukce započala v roce 2007 shodou téměř všech tehdejších zastupitelů a zastupitelek školu a školku
opravit. Následovalo definování zadání rekonstrukce, výběr projektantů, zpracování projektu, vydání
územního a stavebního povolení, žádost o dotaci, zajištění náhradních prostor pro naše školáky
po dobu rekonstrukce, výběr dodavatele stavby,
zajištění úvěru a konečně samotná nelehká rekonstrukce. Za vším tím se skrývá obrovský kus práce, která za to stála a je mnohonásobně zúročena
nadšením dětí a jejich rodičů. A tak přeji naší škole
dlouhý a zdravý život bez větší újmy a nám všem tuto krásnou školu plnou šťastných dětí a pedagogů.
Zuzana Benešová, bývalá starostka obce

ka a škola obnovená podle projektu Evy a Zdeňka
Eichlerových, pak přichází samo.
Petr Všetečka, architekt, předseda výběrové komise na projektovou dokumentaci

naše nová školo, přeji, aby tě lidé nepřestávali obdivovat pro Tvou krásu, nápaditost, jednoduchost
a funkčnost. Přeji Ti, aby se co nejvíce lidí vrylo
do Tvé atmosféry, ovšem ne slovy a prázdnými větami bez odvahy, ale aktivními činy. Přeji Ti, aby
ses stala kulturním a vzdělávacím centrem naší obce. Školou otevřenou dopoledne pro „malé“ a večer pro „velké“ školáky. Mé poslední přání je, abys
měla vždy plné lavice usměvavých žáčků a otevřenou náruč pro každého s dobrým úmyslem.
Sudička Bára Opršálová, předsedkyně školské
rady

 Když jsme začínali přemýšlet nad projektem
rekonstrukce školy, uvažovali jsme jednak o prostorových a estetických nárocích, ale zároveň také
o parametrech budovy z hlediska udržitelného stavění. Škola je veřejnou budovou, a měla by tedy být
ve všech směrech realizována pro současné uživatele i s ohledem na budoucí generace. V průběhu
přípravy stavby se však projevila tíživá realita – stát
obce v podobných projektech nepodporuje a ponechává na nich (s ironickou výjimkou náročných
požadavků při povolování) veškerou aktivitu a odpovědnost. Proto musíme říct, že velmi oceňujeme
aktivní a pozitivní přístup vedení obce k tomuto projektu a rovněž podporu ze strany občanů. Věříme,
že se i v omezených podmínkách podařilo uskutečnit maximum našich společných představ a budova bude pro dětské i dospělé uživatele inspirativní.
Eva a Zdeněk Eichlerovi, architekti, autoři nové
budovy školky a školy
 Stalo se u nás jaksi zvykem, že obnova budov
vzniklých v socialistické éře tyto budovy vizuálně
změní. Většinou bohužel k horšímu, neboť se zásah
omezí na cukrářské barvení polystyrenových fasád,
které je považováno za voličsky vděčné, respektive
voliče příliš nepřeceňující. Proto jásám nad každou
výjimkou, pokusem tuto praxi změnit. Domnívám
se, že bez architektů, kteří dovedou naslouchat
a přemýšlet o domě jako o dějišti příběhů, to ne-

 Určitě je ctnostné trvat na tom, že na formě nezáleží, že důležitý je obsah. V případě školy je to
ale trochu jinak. Školka, škola je intenzivně prožívaný prostor a to se týká i prostorových nebo
architektonických vjemů. Sám mám hluboko v paměti uložená schodiště, chodby, třídy, stejně jako
stavební detaily všech školních budov, do kterých
jsem musel ve Starém Městě chodit a které mne
až na jednu výjimku optimismu ke školní docházce
nepřidaly. Vzpomínám si také na ohromení z návštěvy jedné krásné školy v Uherském Hradišti,
kde místo dlouhých chodeb byl vysoký centrální
vstupní prostor, ze kterého vybíhala ramena schodiště, a na závist při pohledu na žíněnky a dřevěné lavice, na kterých malí žáčci vesele skotačili.
Možná učitelky byly stejně dobré nebo špatné jako
v naší škole, ale do této krásné jsem chtěl chodit.
Pociťuji proto radost z toho, že se v Ostopovicích
podařilo realizovat úpravu školy, která má promyšlený provozní rozvrh, má kvalitní architektonický
detail a všemožně zohledňuje fakt, že většinu obyvatel zde budou tvořit děti. Závidím také představitelům obce, těm předešlým i těm současným, že
se jim podařilo prosadit projekt, na který můžou
být právem pyšní. Nová architektonická forma školy totiž s sebou nese vyšší kvalitu života obce.
Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města
Brna, člen výběrové komise na projektovou dokumentaci

 Jsem ráda, že jsme vám mohli alespoň poskytnutím prostor přispět ke zdárnému průběhu
rekonstrukce vaší školy. Naštěstí se vše ideálně
časově doplnilo. Základní škola Svážná měla kvůli špatnému založení statické poruchy a praskaly
nám tam stěny. Když poklesl počet dětí natolik,
že se uvolnilo celé patro v ZŠ, mohlo se tam přestěhovat celé vedení školy a my mohli provést náročnou pilotáž pod jižní částí školy (ujížděla totiž
hlavně ředitelna, z čehož se žáci radovali, ale vedení obce moc ne). Po dokončení oprav statiky se
vedení školy zase přestěhovalo zpátky a prostory
se uvolnily pro vás. Při přijímacím řízení do mateřských škol na školní rok 2011-2012 jsme zjistili,
že nám chybí 38 míst v MŠ. Ihned jsme začali konat a hned po vašem odstěhování koncem června
jsme zahájili přestavbu tříd pro mateřskou školu.
Od 1. září jsme pak otevřeli dvě nové třídy pro 50
dětí. Takže jsme rádi, že se vše podařilo stihnout
a mohli jsme vám takto pomoci. Přejeme vaší škole hodně zdaru, šikovných dětí a ať se vám podaří
všechno dokončit.
 Členství ve školské radě před třemi lety jsem Jana Drápalová, starostka, Brno-Nový Lískovec
přijala, protože mi nebylo lhostejné všestranné
chátrání naší školy. Myslím si, že to byl důvod  Otevření zrekonstruované budovy naší MŠ a ZŠ
všech nových členů. Škola tehdy měla nízký počet je pro nás všechny nový začátek. Přináší nám nové
žáků a rodiče umísťovali děti do jiných škol v okolí. rozměry a veliké možnosti. Přeji nám všem, abySituace téměř vyústila do hromadného odchodu chom si vážili nejen naší nové budovy, ale předenejlepších pedagogů z mateřské a základní ško- vším společenství, které i díky ní můžeme zažívat.
ly. Od té doby prošla škola obrovskou proměnou Přeji Ostopovicím, aby pro ně byla škola místem
a pro nás byla radost tyto změny sledovat a také se vzdělání, poznání a objevování nového. Také přeji
na nich malinko podílet. Školská rada se pravidel- dětem, pracovníkům školy, rodičům a i všem ostatně scházela ke schvalování potřebných dokumen- ním, aby do školy chodili s radostí a úsměvem, jak
tů školy, vyjadřovala se k různým problémům, ná- nám napovídá nové logo školy.
vrhům, upozorňovala na nedostatky a předkládala Petr Juráček, ředitel školy
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Házenkářský podzim
Koncem září má podzimní část sezóny našich házenkářů za sebou už svoji první půli. Ostopovičtí
do soutěží vstoupili s celkem 5 týmy. Dorostenci,
kteří v červnu na domácím hřišti bojovali o titul mistra republiky, většinou přešli do kategorie mužů. Ti
zbylí nastupují v juniorské kategorii spolu se staršími žáky. Zmiňovanou pětici pak doplňují družstva
mladších žáků a žaček. Nejmladší děti, ve věku
na pomezí začátku školní docházky, se s házenou
seznamují formou her na pravidelných trénincích
přípravky.
Už o první říjnové neděli můžete přijít fandit našim
starším žákům a dorostencům v utkání proti Veselí
nad Moravou. Sobota 8. 10. nabídne turnaj mladších žáků a odpoledne také zápasy starších žáků,
dorostenců a mužů s Humpolcem. V neděli 16. 10.
si muži zahrají proti Moravské Slavii a sobota 22.
10. bude na hřišti v Ostopovicích patřit opět turnaji
mladších žáků.
Oddíl národní házené při TJ Sokol Ostopovice
zve do svých řad také další zájemce o házenou
a smysluplné využití volného času. Informace podají trenéři jednotlivých družstev v čase tréninků

přímo na sokolovně. Přípravka se schází v pondělí, děvčata v pondělí a ve čtvrtek a kluci v úterý
a pátek vždy od 17.00 hodin.
#Pavel Chaloupka
Sportovní tábor
První prázdninový týden se již tradičně konal letní
sportovní tábor ostopovských házenkářů.
Letos jsme se vydali na dalekou cestu do země
sultána Abú Mus Ínachmela, abychom zde se Šeherezádou prožili tisíc a jednu noc. Nocí bylo jen
sedm, ale zážitků spousta. Přestože nás v Zásece,
kde se tábor už po čtvrté konal, zastihla doba dešťů, náladu jsme si zkazit nenechali. Hry a soutěže
jsme přesunuli pod střechu, nakonec nás však
Alláh vyslyšel, takže jsme si užili i koupání a sluníčka. Večer jsme se pak všichni těšili na další
díly telenovely Šeherezáda, při které se pobavili
účinkující i diváci. Netušili jsme, kolik je mezi námi
nadaných herců.
Samozřejmě nechyběla ani cesta za pokladem,
a tak kromě zážitků a vzpomínek si nakonec každý
odvezl domů i něco na památku.
#Martina Čížková

os t o p o v i c k á
O prvním zářijovém víkendu se manželé Švarcovi reprezentující TJ Sokol Ostopovice zúčastnili
extrémního přechodu Beskyd. Trasu dlouhou 87
km napříč pohořím bylo v rámci závodu třeba ujít
do 30 hodin. A jak to zvládli? „No, nejhorší byly
sestupy dolů na kluzkých kamenech v prudkých
kopcích. Kolena se nám pěkně podlamovala
a puchýře naskakovaly velice rychle. Při výstupech do kopce nám někdy přišlo, jako by byl vrchol nekonečně daleko. Po mnoha hodinách běhu
a chůze bylo dojití do cíle s pocitem, že jsme trasu
zvládli, to nejlepší. Závod byl zajímavou zkušenos-

stopa v besk ydech

tí, kdy člověk pozná hranice svých nejen fyzických
možností. Určitě podnik doporučujeme všem aktivním sportovcům, kteří si chtějí vyzkoušet něco
nového. Uvidíme se příští rok na startu.“
Co je to Salomon-Continental Beskydská sedmička?
Je to 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd! Závod pro všechny sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb Vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech!
Proč expedice?
Organizátoři chtějí přiblížit široké laické veřejnosti náročnost expedičního výstupu na osmitisícovku. Závodníci si
mohou na vlastní kůži
vyzkoušet ve zdejších
podmínkách, jaké to je
zdolat tzv. „osmu” bez
rizika výškové nemoci
z nedostatku kyslíku,
pádu do trhliny či zasy-

pání lavinou. To je myšlenka celého závodu. Vylez
si svou Ká-dvojku v Beskydech. Do Himalájí se totiž
devadesát procent z přihlášených nikdy nepodívá.
Závodníci mají možnost poznat své krajní hranice
a schopnosti na trati s převýšením 5 302 metrů!
Trasa závodu vede z Velkého Javorníku po Malý
Javorový přes hlavní hřeben Moravskoslezských
Beskyd. Součet nastoupaných metrů v závodě
(5 302 m) je naprosto shodný s převýšením, které
překonávají horolezci při výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2 (8 611 m) z poslední vesnice Askole (3 300 m). Součet nadmořských výšek
všech 7 hlavních vrcholů Beskyd = výška virtuální
beskydské Ká-dvojky.
Hlavní vrcholy Beskyd v závodě:
Radhošť 1 129 m + Čertův mlýn 1 205 m + Smrk
1 276 m + Lysá hora 1 324 m + Travný 1 203 m
+ Ropice 1 082 m + Velký Javorový 1 031 m =
8 250m.
# foto a tex Jiří Švarc

z  n a š í š k o l y

Informace z naší školy
Před rokem jsme vás informovali o začínající rekonstrukci budovy naší MŠ a ZŠ. Nyní jsme na počátku nového školního roku 2011/2012 a můžeme se
opět vrátit do „svého“. Díky rozhodnutí zastupitelstva a velkému úsilí současného i minulého vedení
obce stojí v obci kompletně zrekonstruovaná budova. Nutno podotknout, že dle historických dokumentů byla budova školy v nevyhovujícím stavu již
několik desítek let a v poslední době reálně hrozilo
zavření školy úplně. V průběhu minulého školního
roku jsme vyučovali ve školním provizoriu, které
však skončilo.
1. září jsme mohli společně otevřít novou budovu
školky a školy. Nejprve jsme přivítali nové žáčky
MŠ i ZŠ, zasadili nový strom na dvoře a po krátkých proslovech naši noví prvňáčci přestřihli slavnostně pásku a vpustili všechny do budovy. Od září
navštěvuje naši školku ve 2 třídách 56 žáků a školu
ve 4 třídách s 5 ročníky 73 žáků + 2 žáci studují
v zahraničí. V MŠ se o děti starají vedoucí učitelka

Ivana Bláhová, Hana Polášková, Helena Fišerová
(po dobu nemoci zastupována Petrou Borkovou),
Jindra Rádlová (po dobu nemoci zastupována Monikou Jonášovou), školnice Jana Tušková. V ZŠ
vyučují třídní učitelé Jaroslava Knotková, Lenka
Hladíková, Anna Mošťková, Petra Turečková, Petr
Juráček, dále potom Jitka Fialová a Jana Spiříková, školnice Věra Kubíčková, údržbář Václav Majdl
a vedoucí kuchyně Lenka Balážová.
Rádi bychom od listopadu otevřeli novou třídu MŠ.

Na zaměstnancích školy
a všech našich spolupracovnicích je, abychom
v co nejkratší době vybavili budovu a zařídili si
ji dle našich potřeb tak,
aby co nejlépe vyhovovala nám, ale předevšem
dětem. O průběhu tohoto
procesu vás budeme informovat.
Poděkování za pomoc
V druhé polovině srpna
jsme uspořádali velké brigády, při kterých se stěhoval nábytek ze stodol
do nových prostor opravené budovy. V září jsme dále poprosili rodiče i další
příznivce o pomoc při úpravě zahrady – odplevelení, výsev trávy, zasazení živého plotu a další. Těchto společných prací se dohromady zúčastnilo přes
100 lidí. Touto cestou chceme znovu poděkovat
všem za pomoc. Bez vás by toto vše nešlo.
#Za zaměstnance školy Ivana Bláhová a Petr
Juráček
Z prosluvu ředitele školy při
otevření školy 1. 9. 2011
„Vážené děti, rodiče, prarodiče, další
příznivci naší školy, vážený pane starosto, vítáme vás všechny na tomto
významném dni. Významný je z několika důvodů – vítáme nové školáčky
i ostatní školáčky, vítáme nové školáky i ostatní žáky, vítáme nové rodiče
a další, kteří se napojí na naši školu.
Opět se po roce setkáváme - nyní před
opravenou školou, která je tu pro nás.
Opravená budova bude sloužit nejen
školce a škole, ale i pro odpolední
aktivity nejen našich žáků, ale i rodičů
a široké veřejnosti.
Obec jako zřizovatel poskytuje škole
novou a moderní budovu. Uvědomuji si
však, že toto nestačí. Vybavenost má
pouze doplňovat kvalitní výuku, podpořit vznik společných vazeb, přátelství,
formování dětí i nás dospělých. Kvalitní
budova školy je pro nás slupka, která
je úzce spojena s hlavní náplní naší
činnosti – kvalitně vzdělávat a formovat
naše žáky.
Na závěr mám pro nás velké přání:
važme si toho, že sny a přání se stávají
skutečností, važme si, že se zde můžeme sejít a vyslat naše děti na další
etapu života, važme si dnešní radosti
a společné soudržnosti.“
Petr Juráček
Komunitní plánování v ostopovicích
V dubnu loňského roku jsme se poprvé setkali
s aktivními lidmi, kteří se pravidelně podílí na dění v obci, a požádali je o spolupráci při společném
postupu komunitního plánování v Ostopovicích.
Sešlo se nás tenkrát asi patnáct a shodli jsme se
na potřebě plánovat akce v obci společnými silami,
vycházet si vstříc, prostě spolupracovat.
Uběhl rok a půl od 1. komunitního setkání a my můžeme říci, že se nám provázanost zájmů a činností
místních organizací a spolků daří. Díky úsilí a ocho-
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tě našich přátel a spolupracovníků tak vzniká hustá
síť mezi těmi, kteří spolu komunikují a plánují akce
pro širší veřejnost.
Škola se již teď stává místem setkávání nejen v době výuky, ale centrem společenských aktivit a výchovně-vzdělávacího procesu napříč generacemi.
Důkazem toho je celoroční plán akcí, který vznikl
nejen úzkou spoluprací a provázaností školních
vzdělávacích programů mateřské školy a základní
školy, ale také plánováním s kulturní komisí obce
a dalšími organizacemi. Ve školním plánu akcí pro
děti a jejich rodiny tak nejsou zahrnuty pouze akce
školní, ale i akce ostatních spolků, aby co nejširší veřejnost včas věděla o plánovaném společenském dění v Ostopovicích.
Všem děkujeme a těšíme se na další setkávání.
Co nás, Vás čeká
První neděli v říjnu ještě jednou slavnostně otevřeme školu při akci V novém. 24. října budeme
s dráčky v ruce doufat v silnější vítr než loni, některou z říjnových sobot rádi zazpíváme a zarecitujeme nově narozeným občánkům. Poslední listopadovou neděli přivítáme advent a 11. prosince
vyvrcholí naše přípravy na předvánoční jarmark.
Do té doby však ještě posbíráme a shromáždíme
pár tun starého papíru. Chcete-li vědět více, pravidelně sledujte webové stránky školy a obce, kabelovou televizi a obecní vývěsky.
#Petra Turečková
Termíny pravidelných sběrů papíru ve
školním roce 2011/2012
Sběr papíru probíhá vždy od pátku od 10.00
do pondělí do 10.00 hod.
Kontejner bývá přistaven na ulici Osvobození,
naproti hřišti TJ Sokol.
Výtěžek ze sběru papíru bude jako v minulých
letech použit pro potřeby žáků školy.
1 kg vykupován za 2,-Kč.
Děkujeme, že s námi sbíráte.
18. 11.–21. 11. 2011
13. 1.–15. 1. 2012
2. 3.–5. 3. 2012
4. 5.–7. 5. 2012
15. 6.–18. 6. 2012
www.zsostopovice.cz

Husa spek takulární a Budař úplně proměněný
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V neděli 4. září 2011 jsme se již potřetí mohli potěšit
divadelním festivalem Husa na dálnici, který pořádalo občanské sdružení Nad Šelší s Obcí Ostopovice. Potřetí a skvěle, což potvrzují nadšené ohlasy
diváků. Nejprve se děti vydaly na mořské dobrodružství s Gabrielou Štefanovou a posléze do cirkusového šapita s divadlem Facka. Anička Duchaňová
a Michal Němec z Jablkoně nás provedli temným
světem chroustů snažících se ovládnout náš svět,
povětšinou však končících v hrnci kuchaře Pepita.

Nakonec se však všichni šťastně setkávají v náruči
Nesmírně dobré chuti z vesmíru. Taky byste si dali
kvarky, co chutnají jak škvarky?
No a pak to přišlo - Budař úplně proměněný a to
pod bedlivým dozorem Vladimíra Morávka. Jan Budař hořel, a jak! A Andrea Buršová se na něj toužebně dívala a moc se ho chtěla dotknout a někdy se
jí to snad i podaří. Všichni jsme jí to v salvách smíchu přáli. Kdyby do toho teda pořád nějaký blbec
netroubil (nemám to říkat, ale bylo to domluvené).

Na závěr přiletěl až z Prahy Meteor a zazářil hity našich velikánů včetně božské dělové rány. Ke skvělému kulturnímu zážitku přispěl i ten kulinářský,
a to gulášek, nakládané hermelínky a sýrové koule
z restaurace U Volejníků vydávané fešnou obsluhou
v nových tričkách s husou i dálnicí dle návrhu Venduly Chalánkové. Ta zorganizovala i přidružený artbazárek. No a všechnu tu parádu bylo možno zapít
lahodným velejemným dalešickým pivem s úplně
kulatými bublinkami.
#Zuzana Benešová

F a r m á ř s k é t r h y zdravé produk ty
Farmářské trhy v Moravanech
Hrstka nadšenců (bez nichž by se koneckonců
většina zajímavých akcí neudála), kvalitní produkty
místních farmářů a zájem nakupujících dohromady

tvoří výbornou konstelaci pro úspěšné farmářské
trhy, jak se to povedlo v Moravanech. Trhy se zde
konají od letošního jara v téměř pravidelných intervalech. V den konání se vám naskytne pohled
na davy lidí s košíky v ruce, kteří míří na prostranství zaplněné stánky s produkty, které je možno
povětšinou i ochutnat. Nabízí se čerstvá lokální
zelenina, výborné kváskové pečivo z malých pekáren, maso, vejce od slepic ze dvora, sýry, mléko
a mnoho dalšího. Navíc vám k nákupu vyhrává kapela a celý ho můžete zakončit ochutnávkou piva
z malých pivovarů. Poslední šanci nakoupit na farmářském trhu v Moravanech máte v říjnu a poté
opět zjara na viděnou!
#Zuzana Benešová
Starolískovecké farmářské trhy
Farmářské trhy vznikly jako alternativní možnost
prodeje mimo velké řetězce a ve snaze po přímém
prodeji konečnému zákazníkovi. Farmářské trhy
prožívají skvělé období. Vzbuzují důvěru ve zdravé
potraviny a vyvolávají také radost z toho, že jim výrobky prodávají skuteční pěstitelé. Důležitá je kvalita a tak se s nimi doslova „roztrhl pytel“. Nejbližší
se konají ve Starém Lískovci a na ty bychom vás
chtěli pozvat.
#Věra Janáková

Divadelní podzim
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DIVADELNÍ PODZIM
9. 10. v 17 hodin LÍBEJ MĚ, ALFRÉDE
konverzační fraška o třech dějstvích
Divadlo Na dlani, o. s. z Brna
23. 10. v 17 hodin NA TÝ LOUCE ZELENÝ
komediální zpěvohra
divadelní spolek Vosmikráska z Lažan
6. 11. v 17 hodin RANNÍ MLHOBUS
autorská hra
divadelní spolek Faux Pas! z Brna

20. 11. v 17 hodin POLICEJNÍ ODYSSEIA
autorská detektivní komedie
místní Amatérský divadelní spolek Vochomůrka
25. 11. v 18 hodin a 27. 11. v 17 hodin
BLÁZINEC NA CESTÁCH
komedie
pořádající Amatérský divadelní spolek Křemen
Srdečně zvou ADS Křemen a
Občanské sdružení Svornost Bosonohy
www.orlovnabosonohy.cz

inzerce

Krmivo pro psy a kočky
v Kohoutovicích

velký výběr, dobré ceny
www.komisar-rex.cz
tel.: 547 250 510, mobil: 733 722 331
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El e k t r o w i n jak se zbavujeme elekrospotřebičů
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Třetina domácností odevzdává stará zařízení
k likvidaci
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci
přibližně třetina českých domácností. V souvislosti s ekonomickou recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve větší míře
je využívají po celou dobu jejich životnosti.
Tato a další zjištění vyplývají z průzkumu veřejného

Především díky informačním kampaním, kterým
dominuje zejména seriál akcí Zatočte s elektroodpadem, se pouhých 5 % dotázaných vyslovilo
nesouhlasně k výroku „z vyřazených elektrozařízení lze použít mnoho surovin pro výrobu nových
výrobků“.
Dalších 24 % účastníků průzkumu s ním „spíše
nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a 31 % „roz-

inzerce

Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost
Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky
(63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu (52 %). S tím, jak roste informovanost o celém
systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například
ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo
ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné
místo. „Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost
1 417 metrů, velké na 1 475 metrů.“
Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci
Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, jak daleko
jsou zákazníci ochotni dojít nebo spíš dojet nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi detailně, kdo
v typické domácnosti o koupi rozhoduje. Stejně
důkladně pak zkoumal, kdo rozhoduje o způsobu
likvidace po skončení životnosti.
Například o nákupu velkých domácích spotřebičů,
jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43
procent případů celá rodina. O způsobu likvidace
„vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí
jen ve 28 % případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší
nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem
peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje
prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná
tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní
lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti.

mínění, který v roce 2010 pro kolektivní systémy
ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP zpracovala
agentura Markent. Stejný průzkum se uskutečnil
už v letech 2006 a 2008.

hodně souhlasí“. Už od roku 2006, kdy byl proveden první ze tří průzkumů, roste kontinuálně
podíl respondentů, kteří hodnotí své informace
o zpětném odběru elektrozařízení jako dostačující. Letošní průzkum přesto ukázal, že je ještě co
„Zpětný odběr“ se stal součástí každodenního zlepšovat i v této oblasti. Přibližně třetina dotázaslovníku
ných si totiž stále myslí, že některé malé spotřebiK nejdůležitějším zjištěním patří skutečnost, že če patří do běžné popelnice nebo do kontejneru
celých 96 % dotazovaných zástupců českých do- na tříděný odpad.
mácností v průzkumu uvedlo konkrétní vlastní vysvětlení pojmu zpětný odběr. Toto slovní spojení
se tedy za pouhých pět let, kdy systém zpětného
odběru vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo
běžnou součástí každodenního slovníku Čechů.
Pravdou ovšem je, že představa o tom, co to zpětný odběr je, popsaná v některých odpovědích,
stále není tak docela přesná. 42 % dotázaných
definovalo pojem zpětný odběr jako „předání nefunkčních elektrozařízení k likvidaci“. Další se
ale domnívají, že se jedná o „poplatek za odběr
starých spotřebičů“, „výměnu starých spotřebičů
za nové“ nebo také „ekologické zlikvidování drahých přístrojů“.
Stouplo i povědomí o možnostech materiálového využití
Vysoké je také povědomí o možnostech využití
surovin získaných z odevzdaných spotřebičů.

Sběrná síť je stále hustší
Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost
do nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně
zmenšila: dnes činí 3 138 metrů, k nejbližšímu
prodejci, který zdarma odebere starý spotřebič,
to mají české domácnosti v průměru 2 806 metrů. Je to tím, že sběrná síť je stále hustší. Dnes
už zahrnuje 10 865 unikátních sběrných míst.
Historicky první místo zpětného odběru bylo
otevřeno před pěti lety na Ministerstvu životního
prostředí ČR. Za tu dobu už bylo v Česku ekologicky zpracováno přes 150 tisíc tun elektroodpadu. Více než 1 000 tisíc tun z tohoto množství má
na kontě ELEKTROWIN.

Pods k a l n í m l ý m

Na křižovatce mezi Střelicemi, Troubskem a naší
obcí láká od července poutač k návštěvě Podskalního mlýna. Pro ty, kteří k němu za posledních pět
let nezavítali, se tento kout u Troubského potoka
určitě změnil k nepoznání. Už cesta k mlýnu, kdysi
plná výmolů a kamení, umožňuje dnes pohodlnou
cestu autem i na kole. Na místě někdejšího rybníka
vznikla venkovní písková a v jejím sousedství také

velká krytá jízdárna. Není se co divit, vždyť noví
majitelé patří k milovníkům jezdectví. Spolu s kolegy ze stáje PM Brno zde od loňského podzimu
trénuje také dvojnásobná mistryně republiky v drezuře Lucie Soustružníková.
Zrekonstruovaná budova mlýna dnes oproti svému
původnímu poslání nabízí posezení v restauraci
a další zázemí jezdeckého klubu (klubovnu a byt
ošetřovatele). V jejím podkroví pak vzniká několik pokojů budoucího penzionu. Ten by měl být
k dispozici turistům, majitelům ustájených koní,
návštěvníkům restaurace nebo třeba účastníkům
závodů a dalších akcí, se kterými zde do budoucna počítají. Tady se sluší představit také jeden ze
záměrů majitelů – pozvat na Podskalní mlýn kinematograf bratří Čadíků a uspořádat malý filmový
festival. Někdejší hospodářské stavby mlýna se
proměnily ve stáje s koňskými boxy a patřičným
příslušenstvím. Část přilehlé louky patří výběhům,
ale najdete na ní také ohrádku s trojící kamerunských koziček Bertíkem, Lízou a Rózou a poníka
Mušku pro radost a projížďky dětí.
Sečteno a podtrženo nabízí nově zrekonstruovaný
areál kompletní zázemí jezdeckého klubu a stylo-

v novém
9

vou restauraci s příjemným posezením a výhledem
na koníky. Jejich služeb se už naučili využívat někteří z majitelů nedalekých chat, cykloturisté nebo
i ti, kteří sem míří na obědové menu.
(Fotografie z archívu Petra Soustružníka – mlýn před
a po rekonstrukci) a Věry Janákové.

#Pavel Chaloupka

V ýs t ava
10

Tradiční místní chovatelská výstava
drobného zvířectva a exotů se konala i letos. Počasí bylo maximálně
příznivé, a tak vystavených na 500
zvířat přišlo zhlédnout 773 platících dospělých návštěvníků, mládež
do 15 let měla vstup volný. Výstava se vydařila a počet návštěvníků
dokazuje, že vešla v okolí ve všeobecnou známost a má tedy již svou
tradici. Návštěvníky lákaly jistě vedle
králíků, holubů a drůbeže i ty „modernější“ chovatelské záliby – hlodavci. Zejména mezi mládeží je roz-

Informace o kulturních akcích
Činnost kulturní komise v podzimních měsících je
ve znamení oslav životního jubilea našich spoluobčanů. V polovině září byli pozváni a sešli se v restauraci
U Volejníků osmdesátníci a starší. Po společném přípitku a přání od pana starosty nastala chvíle vzpomínání a povídání si o radostech i strastech života. Myslím
si, že setkání bylo velmi příjemné, a už teď se těšíme
na další oslavence, se kterými se setkáme v říjnu
na stejném místě.
Následovat by mělo přivítání nově narozených dětí,
kterých od posledního vítání občánků přibylo sedm.
Měsíc listopad nás pomalu posune k blížícímu se adventu, jehož začátek v letošním roce připadne na neděli 27. 11. 2011. O podrobném adventním programu
a lednovém společenském plese budete včas informováni.
Za celou kulturní komisi přeji příjemné podzimní dny.
#Lenka Lebedová

Pozvánka – DOBROMYSL pořádá rukodělné setkání
nejen pro dobrou mysl.
Zveme Vás na další setkání po letních prázdninách,
a to ve čtvrtek 6. října 2011 v 17 hod. v sále restaurace
U Volejníků.
Tentokrát si uděláme dva výrobky velmi zajímavou
a poměrně nedostupnou technikou, tzv. sítotiskem. Je
to klasická tiskařská technika, která se používá pro potisk textilu pomocí sítotiskových šablon.
Přineste si staré noviny, starou utěrku či ručník, dvě
trička (jaké velikosti chcete). Pokud by někdo chtěl
raději něco jiného než tričko, tak lze sítotisk použít
na jakýkoliv druh textilu (100 % bavlna) – např. na polštářek, ubrus, ….
Peníze na zakoupený materiál činí cca 60,- Kč a na občerstvení dle vlastního uvážení.
Těší se Magda Jelínková
a Radka Švihálková

C i d e r lahodný jablečný nápoj

šířen chov morčat a potkanů, kteří
tam měli také svoji expozici. Velmi
zajímavá a málo kde k vidění byla
expozice s vajíčky různých ptáků,
od těch nejmenších až po ta pštrosí. Výstava se konala na obvyklém
místě v prostorách dnes již chovatelského – dříve zahrádkářského
domku a na sousedním obecním
dvoře. Díky podpoře pana starosty
Mgr. Jana Symona nám bylo umožněno, jako již mnohokrát dříve, využít tento prostor pro umístění vystavovaných zvířat, za což děkujeme.
Občerstvení pro návštěvníky bylo
rovněž jako obvykle a všichni si velmi pochvalovali nabízenou douzovanou cigáru a také tradiční burčák.
Pro děti byla připravena bohatá
tombola. Chovatelé jsou spokojeni
s vydařenou akcí a věří, že se jim
bude dařit i nadále.
#Jaroslav Trávníček
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Letošní léto mě nečekaně zaválo do Spojeného království. Kromě mnoha zážitků s anglickými přáteli jsem
prožila něco vskutku do té doby pro mě neznámého.
Ochutnala jsem lahodný jablečný nápoj cider. Nápoj
vyráběný řízeným kvašením jablíček. Nápoj lehce alkoholický, leč nesmírně osvěžující. Nápoj méně hořký
než pivo, méně kyselý než víno, méně sladký než limonády a hlavně čistě přírodní. Prý je v zemích západní
Evropy vyráběn po mnohá staletí. Já jej však objevila
až letos.
Po dvou večeřích zapitých střídmým množstvím tohoto
zlatavého čirého nápoje umocnil můj zážitek z cideru ještě jeden. Návštěva výrobny tohoto moku, jednoho z nejlepších v Anglii. Vyrobeného v jihozápadní části malebné
Anglie, v hrabství Cornwall.
Malá Sheppy‘s farma, kdesi mimo civilizaci, nás okouzlila svojí útulností a čistotou. Rozlehlé sady vypásala
stáda ovcí, v několika původních cihlových budovách
bylo muzeum cideru. Staré zemědělské stroje, i ty, které zpracovávaly jablka na cider již v 19. století. Poblíž
stála moderní budova se současnou výrobou a roztomilá prodejna, kde se dalo koupit nejen mnoho druhů
cideru, ale spousta dalších cornwallských farmářských
produktů.

Že nám k popíjení cideru mezi ovcemi a oslem, přímo
pod korunami stromů jabloní těch správných odrůd pro
cider, ještě svítilo sluníčko, bylo k neuvěření. Dostatečně
zásobeni osvěžujícím a ochlazujícím nápojem jsme vyrazili ještě více na jih, užívat si letních dnů k Anglickému
kanálu.
Kdyby zbytek dovolené probíhal tak, jak jsme si v euforických stavech pod stromy plánovali, byly by zážitky
z prázdnin ještě zidealizovanější. Po příjezdu k moři nám
však počasí řádně zangličtělo a náš milovaný cider byl
do konce dovolené nahrazen horkým anglickým čajem.
Poor cider!
#Petra Turečková

