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Výsledky voleb do obecního
zastupitelstva
V polovině října proběhly volby do nového zastupitelstva naší obce. Z celkového počtu 1246 voličů se
k volbám dostavilo 773 voličů, kteří si vybírali ze tří
kandidátek.
Sdružení Společně pro Ostopovice získalo 5.391 hlasů, což je 56,83  %
Strana KDU – ČSL získala 2.061 hlasů, což je 21,72  %
Strana ODS
získalo 2.034 hlasů, což je 21,44  %
Sdružení Společně pro Ostopovice získalo 9 mandátů:
1. Jan Kubíček
2. Jan Symon
3. Petr Vlach
4. Zuzana Benešová
5. Boris Canov
6. Eva Badalová
7. Pavel Papajoanu
8. Ján Svorada
9. Lenka Lebedová
Křesanská a demokratická unie – Československá
strana lidová získala 3 mandáty:
1. Ladislav Polcar
2. Pavel Chaloupka
3. Pavel Hamřík
Občanská demokratická strana získala též 3 mandáty:
1. Pavel Matýšek
2. Pavel Matýšek ml.
3. Jaromír Coufal
Dne 20. 10. 2010 podalo Oblastní sdružení ODS Brno venkov na podnět Ing. Marka Vrbky ke Krajskému soudu v Brně návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva
obce Ostopovice. Další návrh podal sám pan Vrbka
dne 29. 10. Krajský soud v Brně si následně vyžádal
nové přepočítání volebních hlasů, které provedl Český
statistický úřad. Soud poté konstatoval, že bylo skutečně nesprávně vyřazeno 58 hlasovacích lístků, což
však nemělo vliv na konečný výsledek voleb s jedinou
výjimkou, a to, že se mění pořadí náhradníků u volební
strany ODS. Zde se kandidát Lukáš Hanák posouvá
na místo 1. náhradníka a kandidát Václav Starý se posouvá na místo 2. náhradníka.
Dne 29. 11. na mandát zastupitele rezignoval Jaromír
Coufal a na jeho místo postoupil Lukáš Hanák.
Dotace na sběrný dvůr
Naše obec uspěla s žádostí o poskytnutí dotace
na stavbu nového sběrného dvora a obecního kompostiště z Operačního programu Životní prostředí. Během zimních a jarních měsíců tak může být dokončen
projekt pro stavební povolení, aby samotná stavba
mohla proběhnout během příštího roku. Sběrný dvůr
by měl po svém dokončení celkově zlepšit a zefektivnit nakládání s odpady a nabídnout nově mimo jiné
i možnost sběru zahradního a nebezpečného odpadu.
Bližší informace o tomto projektu naleznete v článku
v tomto čísle zpravodaje.
Rekonstrukce vozovky na ul. Krátká
Během září a října proběhla rekonstrukce plynového
vedení na ulici Krátké, na kterou plynule navázala již
zcela nezbytná oprava povrchu vozovky. V rámci této
opravy byly také zapuštěny nové obrubníky a vybudována pásová vpust na dešové vody. V příštím roce
zbývá ještě přeložit chodník, a to včetně části chod-

níku na ulici B. Němcové mezi ulicemi Krátkou a Polní. Za vstřícnost a trpělivost během stavby děkujeme
všem občanům z dotčené lokality.
Jerlíny v parku a nové lavičky
V říjnu proběhla plánovaná prořízka stromů v parku
na ulici Lípová. Jejím důvodem byl zejména posudek
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který upozornil na špatný zdravotní stav některých stromů v parku,
včetně napadení dřevokaznou houbou, a doporučil
zdravotní řez a instalaci úvazů. Po zahájení prořízky,
kterou prováděla odborná arboristická firma, se však
ukázalo, že zdravotní stav dvou vzrostlých jerlínů (Sophora japonica) je natolik špatný, že bezprostředně
hrozí jejich rozlomení a pád na sousední krajskou komunikaci, a to i přes instalaci původně plánovaných
úvazů. Z tohoto důvodu jsme bohužel byli nuceni rozhodnout o jejich pokácení. Ztráta těchto stromů nás
velmi mrzí a již nyní jsou v parku zasazeny dva nové
jerlíny. Kromě stromů sem přibyly také nové lavičky.
Ty původní budou opraveny a od jaře zpříjemní čekání na autobusových zastávkách. Nové lavičky jsou už
umístěny také v parku na ulici Osvobození a další ještě
čekají na instalaci za bytovým domem Na Rybníčku
a v parku U Kaple.
Povídání o dálnici
Začátkem listopadu proběhla ve zcela zaplněném
sále restaurace U Volejníků přednáška Tomáše Jandy a Václava Lídla o historii nedokončené stavby německé průchozí dálnice z let 1939–1942. Zasvěcený
výklad předních odborníků na tuto problematiku doplnily dobové fotografie, filmové záznamy i projektová
dokumentace. Pro všechny, kdo přednášku nestihli
tentokrát navštít, bude další šance začátkem příštího
roku v Bosonohách.
V souvislosti s touto dálnicí, tentokrát však její budoucností, navštívil Ostopovice také radní pro územní
plánování Jihomoravského kraje David Macek, který se chtěl blíže seznámit s postojem starostů obcí
kolem plánované Jihozápadní tangenty. Schůzky se
zúčastnili také starostové Modřic, Želešic, Nebovid,
Moravan a Bosonoh a potvrdili zásadní nesouhlas
s tímto projektem a požadavek na vypuštění tangent
z připravovaných Zásad územního rozvoje z celé řady závažných důvodů, stejně jako odhodlání bránit
se realizaci této zbytečné stavby všemi dostupnými
prostředky.
Bohatý kulturní program
V neděli 28. listopadu byl opět slavnostně rozsvícen
vánoční strom před kapličkou. Dětí tam bylo, že by je
jeden nespočítal. Už o den dříve navíc přinesl slavnostní naladění druhý ročník festivalu Adventní ozvěny
Flekfestu se zlatým hřebem letošního programu, kapelou Hradišan pod vedením Jiřího Pavlici. A bohatý
je program během celého adventu, každý víkend se
něco děje, takže jste všichni srdečně zváni!

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
zbývá už jen popřát Vám za obecní úřad příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů i radosti
v nadcházejícím roce.
MgA. Jan Symon,
starosta

t ř ík r á l ová
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Už po 11. vyrazí počátkem roku
do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Tato tradiční akce Charity ČR
na pomoc potřebným bude probíhat od 2. do 10. ledna. Ostopovicemi budou jednotlivé kolednické
skupinky procházet 8. ledna.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen
především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
se sbírka koná. Přibližně desetina
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Přispět můžete také formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné
DMS je 30 Kč u všech telefonních
operátorů. Charita ČR z každé
DMS zprávy obdrží částku 27 Kč.
„Až k vám přijdou tři králové
a prokáží se pověřením Charity
Česká republika, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce.“

VÝPIS
VÝPIS USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELST VA OBCE

zasedání ze dne 30. 11. 2010
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
• Za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Evu Badalovou a Jana
Kubíčka, za zapisovatelku Radku Švihálkovou.
• Program ustavujícího zasedání.
• Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Ostopovice konaného dne 30. 11. 2010.
• Návrhovou a volební komisi ve složení: Zuzana Benešová, Pavel Hamřík a Lukáš Hanák.
• V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zřízení kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
• Zprávu okrskové volební komise o volbách do Zastupitelstva obce Ostopovice pro volební období
2010–2014.
• Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst.
2 zákona o obcích.

• • •••

•

16. společenský
ples
v sobotu 22. ledna
2011
začátek ve 20.00
K tanci a poslechu bude
hrát skupina pana Opršála
ŠPUNT
Předprodej vstupenek
(80,- Kč) s místenkou
v prodejně DUO
Občerstvení zajištěno

Zastupitelstvo obce Ostopovice volí
– starostu obce
Jana Symona s počtem 14 platných hlasů
– místostarostu obce
Jana Kubíčka s počtem 12 platných hlasů
– další členy rady obce
Evu Badalovou s počtem 13 platných hlasů
Petra Vlacha s počtem 12 platných hlasů
Ladislava Polcara s počtem 12 platných hlasů
– předsedu kontrolního výboru Ladislava Polcara
– členy kontrolního výboru Zuzanu Benešovou
a Pavla Matýška ml.
– předsedu finančního výboru: Pavla Papajoanu
– členy finančního výboru: Evu Badalovou a Ladislava Polcara.
Zapsala: Ing. Radka Švihálková

Nov ý sběrný dvůr v Ostopovicích

Díky získání dotace 8 milionů korun z evropských
fondů s sebou rok 2011 přinese realizaci další velké investiční akce – stavbu nového sběrného dvora
v Ostopovicích.
K úspěšnému získání dotace a k samotné realizaci
Pozvánka
však
vedla dlouhá a složitá příprava celého projektu.
n a Vá n o č n í t u r n a j
V roce 2008 se podařilo zakoupit jeden z máOddíl stolního tenisu v Ostopovi- la vhodných pozemků pro tuto stavbu. Jedná se
cích zve příznivce sportu v neděli o pozemek o výměře téměř 2000 m 2 za tratí před
19. 12. 2010 ve 14.00 hod. do so- areálem SPOMAT, který obec koupila za necelých
kolovny v Ostopovicích na Vánoč- 500 000 Kč.
Poté proběhlo výběrové řízení na zpracovatele proní turnaj neregistrovaných hráčů.
Potřebujete: pálku, tenisky, spor- jektové dokumentace, ve kterém uspěla firma Ditovní oděv, dobrou náladu a bojo- mense Architects. V roce 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí a následně podána žádost o dotaci
vého ducha.
Před turnajem je možnost si vždy   z EU fondů.
v úterý a ve čtvrtek od 18 hod. Projekt sběrného dvora vychází ze zpracované
Koncepce nakládání s odpady obce Ostopovice.
v místní sokolovně zatrénovat.
Srdečně zvou pořadatelé Díky jeho realizaci budeme mít možnost dalšího
snížení množství odpadů z domácností a zlepšení
třídění. Současný systém třídění odpadů ve sběrPo z vá n k a na p l e s
ných hnízdech je na svém maximu, nový sběrný

Zastupitelstvo obce
Ostopovice vás srdečně
zve
do místní sokolovny na

Zastupitelstvo obce Ostopovice zřizuje
• Mandátovou komisi ve složení: Lenka Lebedová,
Jan Kubíček a Radka Švihálková.

dvůr bude dostatečně kapacitní a technologicky
a technicky vybavený tak, aby mohl být stávající
systém sběru tříděného odpadu doplněn o pytlový
svoz. Nově bude vybaven i pro sběr nebezpečných
odpadů. Další zásadní novinkou je i plánované
obecní kompostiště neboli tzv. malé zařízení, které
bude vybaveno výkonným drtičem zahradního odpadu. Toto kompostiště bude sloužit pro ukládku
zahradního odpadu a umožní regulaci pálení zahradního odpadu.
Skládkování i spalování komunálních odpadů bude v budoucnu dražší a dražší. Plánovaná změna legislativy umožní navýšení poplatku za svoz
odpadů až na 900 Kč ročně na osobu. Odpadové
hospodářství si každý rok vyžádá nemalé náklady
z obecních rozpočtů. Změna systému třídění, která
bude možná díky novému sběrnému dvoru, umožní
v naší obci změnu systému platby za odpad z paušálního poplatku za osobu na platbu za skutečně
vyprodukované odpady, které budou u třídících domácností výrazně nižší.
#Zuzana Benešová

Stará písnička

o pálení odpadu !

Počínaje prvními podzimními dny se pátek co pátek s železnou pravidelností podobají Ostopovice
spíše místu poznamenanému řáděním fotbalových
chuligánů nebo cvičením vojáků. Každý týden se
naše vesnice ponoří do dusivého kouře. A sotva
přijdou první chladnější dny, vystřídá páteční dýmení ohýnků na zahradách permanentní čazení komínů. Obojí se nám nelíbí a nadáváme. Ono se ani
není čemu divit. Snad jen bu neznalosti, nebo spíše naprosté aroganci nezodpovědných paličů. Nápravě první ze zmiňovaných negativních vlastností
některých z nás snad pomůžou následující fakta.
Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily
a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány chemickými
látkami.
Čím škodí pálení odpadů?
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek.
Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí,
byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce.
Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách
k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice
ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých
látek se odvíjí od toho, co spalujete.
Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší
okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým
či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim
ohled.
Jaké škodliviny při domácím spalovaní
odpadů vznikají?
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při
nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé.
Množství látek závisí na tom, co spalujete.

• PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartony. Vznikají dioxiny, furany a další
chlororganické látky. Ty jsou rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního
a nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí.
Dlouhodobě se hromadí v těle.
• PVC – vzniká – fosgen. Jeho nižší koncentrace
způsobují nemoci dýchacích cest, vysoké koncentrace pak poleptání plic a smrt.
• Plasty – vznikají ftaláty, které poškozují ledviny
a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné
• Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž
(guma). Jejich spalováním vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAU). Tyto látky obsažené
hlavně v tmavém kouři a sazích mají rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se
hromadí v těle.
• Dřevotříska, koberce, tapety – vzniká formaldehyd
a další aldehydy, to jsou látky s rakovinotvornými
a mutagenními účinky, dráždí oči a plíce, působí
alergie.
• Polystyren (PS) – jeho hořením vzniká styren, který je rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho
vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti
hlavy, únavu, slabost a deprese.
• Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartony
(tetrapak) – jejich spalováním se uvolňují těžké kovy. Ty jsou toxické, do různé míry rakovinotvorné.
Mohou způsobovat vrozené vady.
• Pryž (guma) – vznikají oxidy síry dráždící dýchací
cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.
• Plasty, listí, tráva – vzniká jedovatý oxid uhelnatý,
váže se na krevní hemoglobin.
• Umělé textilie – jejich pálením se uvolňuje čpavek,
dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy. Dále vzniká kyanovodík, který způsobuje škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy
a závratě.
Tento výčet není ani zdaleka úplný, ale určitě dostatečně inspirativní proto, abyste přiložili další PET
láhev nebo botu. Dýchat to přece bude i váš soused, a ten vám už nějaký ten čas pije krev.
#Pavel Chaloupka
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Plánovaná prořízka stromů
v parku na ulici Lípová.
Foto Jan Symon

92.

n a r o z e n i ny
Jak jsme slavili 92. narozeniny
Města i vesnice v celém Česku
se pozvolna vrací k tradici lampiónových průvodů. Oproti letům minulým te někde zpestřují
svatomartinské slavnosti, jinde
je pojali jako domácí alternativu
halloweenu. U nás patří k oslavám Dne vzniku samostatného
československého státu.
Také letos se s blížícím se večerem 28. říjnového dne začali
scházet malí i velcí u sokolovny.
Sotva se setmělo, vyrazil světelný
had už po šesté hodině na cestu
obcí. Někteří jej sledovali z oken
či balkónů, někteří se přidali.
Různobarevná světýlka, v počtu
odpovídajícím výročí, dorazila
k pomníku padlým. Zde si účastníci průvodu význam událostí 28.
října 1918 připomněli několika
slovy, položením kytice a státní
hymnou.
#Pavel Chaloupka

Sport
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ohlédnutí z a há zenk ářsk ým podzimem

S blížícím se koncem roku se k odpočinku
od soutěžních zápasů uložili také ostopovští
házenkáři. V půli sezóny to, alespoň jak pohled
na tabulky soutěží napovídá, vypadá na klidnou
zimu. Ale nedejte se mýlit, právě toto období se
ponese v duchu příprav na další porci zápasů,
a to, jak doufáme, nejen v rámci kraje.
První utkání, i když mimo soutěž, má za sebou
družstvo mladších žaček. Sbírání zkušeností se
děvčatům podařilo podepřít i první vstřelenou
brankou v oficiálním utkání. Na jaře by měly přijít další a s nimi, jak věříme, i první vítězství.
Mladší žáci chtějí na mistrovství republiky a je
to znát také na výsledcích. V 15 podzimních
zápasech nepoznali hořkost porážky a před

Povídání

nejbližšími pronásledovateli mají už osmibodový náskok.
Družstvo starších žáků zatím v tabulce figuruje
na 2. místě. Tuto pozici si kluci, kteří se v této
kategorii postupně rozkoukávají, zajistili trojicí
vítězství.
Stobrankový rozdíl celkového skóre a podzimní neporazitelnost svědčí o ambicích družstva
dorostenců poprat se v červnu o titul mistra
republiky. Potřebné zkušenosti junioři nabírají
také v zápasech kategorie mužů. Spolu s torzem někdejšího druholigového týmu vybojovali v podzimní části krajské soutěže průběžné
vedení.
#Pavel Chaloupka

o zlaté r ybce, nikoli však pohádkové

Zatímco v pohádkových vodách je zlatá rybka
sice vzácným, ale žádoucím prvkem, v přirozených biotopech našich zeměpisných šířek je
její výskyt nepatřičný. Ještě tak udělá parádu
v zahradním jezírku, ale do rybníka prostě ne-

patří. Záměrem projektu regenerace rybníčka
v Šelši je také vytvoření původního biotopu,
tedy společenstva rostlin a živočichů, které
se v našich rybnících vyskytovalo třeba před
100 lety. Všemu tomu navzdory bylo možné
sledovat ve zvyšujícím
se vodním sloupci nádrže pohyb jasně oranžových rybek. Nějaký
„taky chovatel“  vyřešil
otázku jejich přemnožení v jezírku jednoduše, vypustil je do rybníka. A protože zde zatím
neměly př irozeného
nepřítele, vedlo se jim
velice dobře.
Jednoduché řešení ze
strany někdejšího majitele těchto rybek přineslo složitější řešení
jejich odlovu z Šelše.
V úvahu nepřipadala

M y s l i v c i
V těchto dnech se potýkáme s bohatou nadílkou sněhu a venkovní teplota zůstává i přes
den pod bodem mrazu. Vytáhli jsme zimníky,
čepice, boby, sáňky a pytle se solí. Zásoby
soli k zimnímu příkrmu mají   připravené i na  
dvě desítky členů mysliveckého sdružení
Bobrava Nebovidy – Ostopovice, kteří se soustavně starají o honitbu  v tomto revíru.
Místní myslivci jsou momentálně plně vytíženi přikrmováním zvěře, bez kterého by v zimě
strádala a hynula. Kromě jiného tvoří právě
přikrmování zvěře hlavní náplň činnosti tohoto mysliveckého sdružení. „Na přikrmování se
chystáme vlastně již v srpnu. Pro zvěř je potřeba již na přelomu léta a podzimu připravit
dostatečné množství pícnin,“ zmínil při svém
vyprávění jeden ze členů MS Bobrava p. Radek Bládek. Myslivci začínají přisypávat již
v měsíci říjnu bažantí zvěři, během zimních
měsíců i několikrát týdně doplňují jesle a krmelce ovsem, pšenicí, kukuřicí, senem, jablky,
mrkví, někdy řepou. Na těchto dobrůtkách
si pochutnává především srnčí zvěř, bažanti
a zajíci, druhy zvěře nejhojněji se vyskytující

totální likvidace nežádoucí obsádky ani snižování hladiny rybníka. K použití elektrického
agregátu by bylo třeba kromě tohoto zařízení
také požádat o speciální ministerskou výjimku.
Řešením tedy bylo provést odlov zátahovou sítí
bez snižování hladiny. V sobotu 30. října si tak
šestice odvážlivců mohla v malém vyzkoušet
práci rybářů při výlovu a také skutečnou hloubku rybníka. Na základě takto získané zkušenosti můžeme směle tvrdit, že i když hladina
ukazuje na vodoměrné lati na stavidle k 90, dospělému muži stojícímu v rybníce je po bradu.
A protože vysoké  rybářské holínky, tzv. „prsačky“, tak vysoké nejsou, ozvláštnili jsme už tak
dost netradiční akci i koupelí.
Z rybníka se i přesto podařilo odlovit cca 25
kilo ryb, zhruba polovinu tvořila zlatá forma
druhou pak roček plotice obecné. Okrasné
ryby se podařilo umístit do zahradních jezírek,
zbytek pak našel nový domov v jednom z revírů Moravského rybářského svazu.

se starají o zvířátka

#Pavel Chaloupka

  

v revíru Nebovidy – Ostopovice. Nedílnou součástí
přikrmování je i pravidelné
předkládání kamenné soli,
která zamezuje dehydrataci těl lesní zvěře. „Nezapomínáme ani na zpěvné
ptactvo, kterému plníme
krmítka
směsí
semen
a rozvěšujeme lůj a lojové
kuličky na stromy,“ podotkl ještě p. Bládek.
Určitě i řada z nás, nemyslivců, nosí v zimě do krmelců, zdobí v lese stromečky pamlsky pro zvířátka.
Chceme-li i my přinést něco na zub do krmelců, záEla Symonová
sypů či jesliček, přinesme,
ale dodržme vždy skladbu
příkrmu dle instrukcí odborníků na náš les, rážemi na ulici Lípová nebo zásyp areálu
třeba členů MS Bobrava Nebovidy – Ostopo- bývalého divadla v Šelši. To jsou místa, kam
vice.
mohou děti s rodiči zvířátka chodit krmit.
Nejbližší krmelec je v lese ve svahu za ga#Petra Turečková

Jiří Stránsk ý

Komunismus

Pokračování z minulého čísla.
Na začátku padesátých let mi ve vyšetřovací vazbě dali do cely na pár dní vojenského
politruka (toho, kdo v útvaru řídil politickou
výchovu). Byl to prezenčák, jemuž končila
dvouletá vojenská povinnost a on toužil, aby
se mohl stát poddůstojníkem z povolání. Byl
četař. Ani si už nepamatuju, proč ho zavřeli,
už jen tuším, že snad proto, že si chtěl zaručit
své poddůstojnictví a udal nesprávného či lépe chráněného nadřízeného důstojníka. Už asi
za tři dny se mi přiznal, že ho na mě nasadili
– jestli se náhodou neuřeknu. Nebyl se mnou
déle než týden. Ale za tu dobu mi stačil podrobně popsat politruckou práci. Jedna z vět,
kterou musel umět nazpamě, zněla: bez třídní
nenávisti dělnická třída nedosáhne svých cílů.
Podle další bylo pro politickou agitační práci
bezpodmínečně nutné nejdřív vyhledat ty, kteří mají zkušenost se závistí. Protože ten, koho
sžírá závist k bohatým za bohatost, ke vzdělaným za vzdělání a k šastným za jejich štěstí,
je nejlépe připraven nenávidět. Proto je třídní
boj nejspolehlivěji veden společnou nenávistí
k vykořisovatelům a ke všem dalším nepřátelům pracujících.

v osmém roce třetího tisíciletí varováním komunistů znovu nenasloucháme. Jak lacině
a populisticky znějí věty z jejich programu
o braní bohatým a dávání chudým, o pozdvihnutí utlačovaných na úroveň utlačitelů. Je to
už desítky let týž jazyk, by zmodernizovaný
a přeložený do současné srozumitelnosti.
Musí jim být k smíchu ostatní politici, kteří
jejich sliby vyvrací tím, že na takové sliby nikdy nebudou peníze. Copak komunisté někdy
na něco potřebovali peníze? Na zakládání jednotných zemědělských družstev nejdřív brali
z toho, co zrekvírovali vyhnaným či zavřeným
kulakům. Zrušením církevních majetků a –
znovu – pomocí politických procesů se dostali
k nepředstavitelnému bohatství. Že ho z pěti
šestin rozházeli a zničili, nebylo přece důležité. Zabavili i zahraniční majetky, zabavili Bau
a úžasně prosperující Kolbeny a Ringhofery,
rabovali uhelné doly a prodávali pod cenou,
protože bratrství a spojenectví se Sovětským
svazem něco stálo. Po mnoho let každý týden
dvakrát jezdily předlouhé vlaky plné vyčištěného radioaktivního smolince (jemuž se lidově říkalo uran) jako výraz díků za to, že nás
Velký Bratr chrání před imperialisty, že chrání
mír a my můžeme pod jeho ochrannými křídly
Svatý František z Assissi to kdysi dávno po- (opatřenými jadernými bombami a hlavicemi)
jmenoval stručně a přesně: závist je sestřič- budovat svou vlast a mír.
kou nenávisti. Do nenávisti se vejde všechno –
vztek na všechny, co na tom jsou líp než já. Že Znovu zní z komunistických úst, že naším
jsem pro to nic neudělal, není podstatné. Tahle nejpřirozenějším a nejlepším přítelem je (te)
formulace samozřejmě neplatí jen pro komu- Rusko. A proto nesmíme dopustit, aby na nanisty, totéž se týká všech druhů extrémismu šem území stál imperialistický radar ohrožující
– je to i náš současný problém. Neonacisté, naše bratry (a soudruhy) Rusy. Současní šéfoholé lebky a další. Odpor k jakékoliv jinakosti. vé komunistické strany se od těch bývalých liší
Tak průhledný. A hleme, co s ním kdysi (vlast- jen vzděláním (získaným za totality), suknem
ně ale nedávno) provedl Hitler ve vzdělaném svých oděvů, počítačovým vybavením i vybaa kulturním Německu! Hleme, jak ve dvacá- vením svých domovů – prostředky jsou však
tých a třicátých letech část české avantgardy ochotni (a snad i rozhodnuti) použít tytéž. A ninaletěla té pohádce o zemi, kde zítra zname- kdo – stejně jak před těmi sedmdesáti či kolinalo včera. Připomínám to proto, že krveproli- ka lety – je nebere vážně. Až je mi k smíchu,
tí, které uspořádal Gottwald a jeho mocenské jak prostá komunistická logika a zkušenost
složky, se připravovalo už před válkou. Když na ostatní působí dojmem neškodnosti, ne až
se Gottwald coby poslanec po čtrnácti či ko- tolik vzdálené baráčníkům. Jejich současný
lika dnech objevil v parlamentu s vysvětlením, předseda je jedním z nejusměvavějších poliže byl pracovně v Moskvě, byl požádán o re- tiků… On i jeho soudruzi mají proč se smát:
ferát. Místo toho jen řekl, že se on a jeho sou- dobře vědí, že základy stavu naší společnosdruzi učili v Moskvě, jak vám všem zakroutit ti, její současné morálky a ostatních etických
krky. A poslankyně a poslanci se smáli a smá- hodnot či spíš nehodnot položili už před mnoli… Jak se ti komunisté umí vytahovat! A on ha lety, kdy se chopili moci a se zkušenostmi
s úsměvem dodal však on vás ten smích pře- nacistů i Stalinových komisařů ji bez úsměvu
jde! A oni se dál smáli a smáli…
a bez slitování upevňovali.
V téhle souvislosti je až pozoruhodné, jak ani Co se vlastně stalo, že se toho dodnes ne-

inzerce

kurz snižování váhy
otevíráme již třetí kurz snižování váhy
(1 hod./týden). Kurzovné – 1 200,– Kč)
Z a h á j e n í v ú n o r u 2 0 1 1 v e  S t ř e l i c í c h
Čeká Vás 12týdenní kurz snižování váhy se spoustou zábavy,
s individuálním přístupem ke každému účastníkovi, sestavení
jídelníčku, podpora a motivace skupinou – nejste na to sami.

Bližší informace a přihlášky na telefonním čísle
723 798 490 nebo 739 240 298

po česku

můžeme zbavit? A co to vlastně je – to, čeho
se nemůžeme zbavit? Jak to, že se nám jako
národu dodnes nepodařilo srovnat se s oněmi jednačtyřiceti lety totality? Co to způsobilo
a pořád – zřejmě – působí?
Ludvík Vaculík to v jednom ze svých Posledních slov pojmenoval přesně: Máme zkažené
mysli.
Už dávno řekl Palacký o obyvatelích zemí Koruny české, že mají holubičí povahu. Havlíček
a další, včetně T. G. M, mluvili o služebnosti,
o lokajství. Nesouhlasím. Národní povaha je
nesmysl a služebníci mají – stejně jako synonymičtí lokajové – jen jednu ambici: být lepšími služebníky či lokaji. Pokusíme-li se přeci
jen hledat rozdíl mezi povahou a naturelem
a porovnat ten náš třeba s italským, zjistíme,
že i Italové ze všeho nejradši pijí víno (jako my
své vítězné pivo) a v tavernách (my v hospodách) společně nadávají všem a všemu, kteří
jim způsobili něco – a už cokoliv. Hlavní rozdíl
mezi Italy a námi, zdá se, spočívá v tom, že
v sobě nosí zvláštní směs vzdoru a hrdosti,
která v určitých situacích způsobí, že se vhrnou do divokých stávek a demonstrací. Zvláštní ovšem je (no, zvláštní…), že k ničemu takovému nedošlo, když jim vládl Mussolini.
Takže tudy asi cesta nevede. I v dějinách naší země bychom našli vzdor i hrdost. Nejvíc
ovšem v nějakých úzkých. A když jsme cítili, že
tentýž vzdor i touž hrdost sdílíme s ostatními.
Pak se ale stane, že zrovna ve chvílích, kdy naše společné vzdory a hrdosti dosáhly vrcholu
až po ochotu obětovat třeba i život, aby Hitler
bezpečně věděl, že i takový prcek, jakým jsme
my, je rozhodnut se mu postavit a nepustit
někam, kam nepatří, přestože ho většina německých obyvatel Československa ujišuje,
že patří… pak se ale stane, že ti, co se nám
postavili do čela, nám oznámí, že si naši krev
nevezmou na svědomí, a Hitlerovi to vzdají.
A ten nejčelnější a ze všech nejdůvěryhodnější to coby vrchní velitel vezme na sebe, a aby
se na všechno další nemusel dívat, abdikuje…
A opustí zemi. Samozřejmě i proto, že pro něho neodjet znamenalo vzdát se poslední naděje: shromáždit ty, co se s koncem mobilizace
zároveň rozhodli, že zemi taky opustí, aby se
mohli Hitlerovi postavit odjinud.
#Jiří Stránský
Pokračování v příštím čísle
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Co je u nás nového
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali
o nutných provozních změnách z důvodu rekonstrukce budovy MŠ a ZŠ.
Jak jste si jistě všimli, rekonstrukce opravdu
začala v říjnu, a to velmi svižně. V prosinci
jsou tak již téměř ukončeny bourací práce
a začíná výstavba.
Plánované nastěhování v průběhu letních
prázdnin a začátek nového školního roku
2011–2012 v opravené budově je reálný.
Nutné změny z důvodu rekonstrukce
Přepracovali jsme provozní a školní řády tak,
aby odpovídaly nové situaci. Byl upraven režim ve školce, která sídlí v přední budově u silnice. Z důvodu většího bezpečí a komfortu dětí v MŠ byly provedeny stavební a technické
úpravy objektu. Byla svolána schůzka komunitní intervence – setkání zaměstnanců školky
s rodiči a dalšími zájemci. V rámci tohoto setkání byl vypracován plán, který řeší riziko úniku dítěte z MŠ a další nedostatky. Tento plán
lze brát jako prevenci a možnost společného
řešení možných problémů.
Žáci ZŠ každý den dojíždí na ZŠ Svážná, kde
je provoz zatím bez problémů. Ranní i odpolední družina je v Ostopovicích. Převážně
všechny děti cestují na ZŠ Svážná i domů
školním autobusem, který zastavuje na jednotlivých zastávkách v Ostopovicích. Děkujeme všem rodičům za pochopení a trpělivost.

z n a š í š k o ly
čerpat cca 600 000 Kč do roku 2015.
Děkujeme našemu sponzorovi – firmě Van
Gansenwinkel zastoupené rodičem našeho
žáka, panem Michalem Pražákem – za finance na vybavení školky.
Nadále vyzýváme a prosíme o případné dary
či jakoukoli pomoc.
Moderním hodnocením školy a žáků
ke kvalitnější výuce na ZŠ Ostopovice
S velikou radostí jsme přijali informaci, že
nám byl schválen grant Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši
1 876 241 Kč!
V rámci tohoto projektu budeme nejprve řešit
celkový stav naší školy – hodnocení ve všech
oblastech a návrh změn. Následně bude tvořena nová strategie a celková vize MŠ a ZŠ
Ostopovice. Budou vytvořeny nové plány především v přírodovědných předmětech s důrazem na naši obec a její okolí. Bude nastaven
nový způsob hodnocení žáků, který bude více
reflektovat kvalitu naučené látky. Díky výši
dotace nám budou pomáhat externí spolupracovníci, nebudeme na vše sami.
Naše škola získá ojedinělý systém výchovně
vzdělávacího procesu, který bude nabízen
dalším školám k využívání.
S hrdostí můžeme říci, že jsme dosáhli na evropské peníze. Čeká nás tak nejen nově opravená budova, ale i zkvalitnění a zefektivnění
výuky. O celém projektu vás budeme průběžně informovat.
Snažíme se pro naše žáky dělat maximum
a děkujeme všem za pomoc, podporu a veliké
úsilí. Vážíme si toho.

Výlet do Lednice – 8. 10. jsme všichni odjeli
do Lednice. Vlastně jsme se učili přímo v terénu! Jak se nám to líbilo? Moooooc.
Ostopovicemi na zelenou – předávání dopravní studie 14. 10.
V půlce října jsme v rámci našeho dopravního projektu prožili den D. Zástupci Nadace
Partnerství, Finanční skupiny AXA a konzultantů z Rezekvítku se přijeli podívat na naše
půlroční snažení. Pan projektant Jebavý nám
přivezl studii a my ji slavnostně předali panu
starostovi. To vše jsme doplnili básničkou
a písničkou na téma – dopravní situace v Ostopovicích dnes a zítra.
Co ze studie vzešlo?
Tento dokument je platný pro další efektivní
úpravu komunikací v Ostopovicích. Vedení
obce přislíbilo, že budou postupně řešena
a upravována jednotlivá riziková místa. Jako
první bude na jaře 2011 nově označen jediný
přechod v Ostopovicích u školy.
Plán mobility – vznikl strategický dokument,
který řeší roční plán i dlouhodobé cíle v rámci
bezpečné cesty do školy, prevence, motivace
a dopravní výchovy.
Zapojení žáků a veřejnosti – díky projektu se
podařilo založit komunitní skupinu (lidi, kteří
společně plánují akce v rámci celých Ostopovic). Do práce v pracovní skupině se zapojili
rodiče, Policie ČR, vedení obce, učitelé školky a školy. Akce byla masivně prezentována
v Ostopovicích i mimo. Veřejnost se účastnila
na společných akcích. Projekt se stal záležitostí širokého okruhu lidí. Děti ZŠ se aktivně

Za zaměstnance školy přejeme všem dětem
i dospělým radostné prožití svátků vánočních.
#Ivana Bláhová a Petr Juráček

Myslíme dopředu, spolupráce při
stavbě
V současné době se začíná připravovat návrh
úpravy zahrady kolem opravované budovy.
Z důvodu rekonstrukce bude nutné zahradu
přebudovat. Na základě setkání s architekty
a vedením obce, kde byly předneseny návrhy
na obnovu přírodní zahrady, bude vypracován
projekt pro realizaci.
Současně spolupracujeme při probíhající rekonstrukci a upřesňujeme požadavky
na funkčnost opravené budovy a různé detaily.
Získávání prostředků
V tomto školním roce jsme přijali nabídku
ekologického centra Lipka. Byli jsme zahrnuti
do projektu, díky kterému budou všichni ped.
pracovníci MŠ a ZŠ proškoleni ve vybraných
oblastech enviromentální výchovy v jednom
z brněnských center. Dále můžeme využít
zdarma konzultace s odborníky (již využíváme
při přípravě projektu zahrady).
Na základě velké aktivity manželů Opršálových
jsme podali žádost o grant ve výši 85 000 Kč
u Nadace ČEZ na nákup krojů pro děti nově
vznikajícího folklorního kroužku Háječek.
Úspěšně jsme ukončili první část projektu Ostopovicemi na zelenou a vyčerpali 83 000 Kč.
Připravujeme se na podání žádosti o tzv. EU
peníze školám (šablony), ze kterých můžeme

Akce školy
Šelše, jak ji neznáme – 27. 9. jsme se vydali
k Šelši a na starou dálnici. Během cesty jsme
poklízeli odhozené odpadky. Připravili jsme si
divadelní představení na motivy Bratří Mrštíků
– poslední divadlo bylo u Šelše zahráno před
více než 50 lety! I když pršelo, nevadilo nám
to. Milá procházka! Dříve se údolí, kde je Šelše, jmenovalo Masarykovo. Co bychom to byli
za školu, kdybychom si nepozvali pana prezidenta T. G. Masaryka na besedu! Prý se mu
u nás líbilo... Navázali jsme touto akcí na Slib
Šelši, kde se škola zavázala pečovat o tento
nový rybníček a jeho okolí.

podílely. Téma projektu bylo velmi atraktivní,
následná mediální prezentace a další doprovodné akce byly pro děti velmi motivující. Projekt pomohl škole k lepší prezentaci. Je nutné
podotknout, že všichni účastníci vnímali přínos a potřebnost projektu.
Zlepšení možnosti odložení kol a koloběžek
v areálu školy – byl vybudován přístřešek
na kola včetně stojanů. Díky zajímavé spolupráci s dodavatelskou firmou je přístřešek nejen účelný, ale i vzhledově zajímavý.
Posun školy ke komunitnímu centru – díky tomuto projektu bylo uskutečněno několik setkání pro veřejnost, do dění se zapojilo mnoho
lidí nejen z Ostopovic. Daná problematika se
opět otevřela v rámci obce. Projekt pomohl
škole dokázat, že i tak malá organizace může soupeřit s velkými školami a má své místo
ve vzdělávání i společenském životě v obci.
Vznikl tým lidí, který postupně spolupracuje
i na dalších aktivitách.

z n a š í š k o ly
Navazující aktivity projektu
Byl jmenován koordinátor dopravní výchovy
ve škole, který bude řešit naplňování plánu
mobility a doplňování dalších aktivit do ročních plánů školy a školního vzdělávacího programu.
Pracovní skupina nebyla oficiálně rozpuštěna. Další setkání je plánováno na červen 2011
v návaznosti na řešení dopravní situace v obci.
Cyklovýlety a cyklojízdy – podpora dojíždění
do školy na kolech, koloběžkách (v návaznosti na nový přístřešek), pěšky.
Děkování není nikdy dost. Tentokrát ale stručně: Díky všem!
Živá vlajka – 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Malá přednáška 4. a 5.
ročníku s ukázkami byla připravena pro žáky celé školy. Na závěr tohoto projektu jsme
vytvořili živou vlajku z vlastních těl a důstojně
si připomněli události tak významné pro naši
republiku.

Vítání adventu – 28. 11. Je hezké, že se s námi každoročně počítá na rozsvícení vánočního stromečku u kapličky. Ani letos jsme
nechyběli a mohli si se všemi, kteří přišli, za-
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zpívat, popovídat, podívat do kapličky a nově
i zazvonit na zvoničku. Te už jen čekáme, až
se nám splní přání, která jsme si u zvonění
přáli. Přejeme, aby se splnila i vám.

Pozvánka na Předvánoční jarmark
18. 12. 2010
Jsme ve fázi velkých příprav. Ve třídách se
nám hromadí výrobky, které těm, co si je
na jarmarku za symbolickou cenu zakoupí,
přinesou radost a nám pár dukátů do školácké pokladničky. Tíha pořádání jarmarku ale
neleží pouze na nás. Do příprav se zapojili
a stále zapojují další a další pomocníci. I ti se
vrhli do výroby dárečků a pamlsků, z jejichž
prodeje přisypeme do truhličky prostředků
na odměny a dárečky pro školčata a školáky.
Už te vyslovujeme velké díky. Velké díky patří i vám, kteří se ještě zapojit chystáte. Máteli tedy čas a chu např. zabalit pár perníčků
a věnovat do prodeje, kontaktujte kohokoliv
ze školy a školky.
Pomozte nám prosím vytvořit v Ostopovicích
novou tradici a zapište se do jarmarečního
seznamu.
Děkujeme vám!
www.zsostopovice.cz

Pondělí ve škole
Na pondělní setkání ve škole se vždycky těšíme. Sedíme v kroužku, povídáme si o víkendových zážitcích, prožitcích, odpočinku. Pondělí po železné neděli bylo jiné. Ve vzduchu se
vznášela slavnostní, trošku mystická atmosféra. Přinesli jsme si ji do školy po společném
prožitku u nedělního rozsvícení stromečku.
V onu neděli jsme přivítali Advent.
To pondělí jsme rozsvítili zářivky o něco později. Do našeho kroužku jsme dali kroužek
menší, kroužek z větviček zdobený čtyřmi
svíčkami, sušenými pomeranči a ořechovými
skořápkami. Adventní věneček. Rozsvítili jsme
první svíčku a povídali si o tom, co nás trápí,
z čeho máme radost a jak se těšíme na Vánoce. Ještě téhož dne odpoledne jsem si přečetla slohové práce na téma Advent v třeáckých
sešitech. Byla to radost, radost adventní.
Advent
Začíná Advent (J. Opršál). Advent znamená
příchod něčeho (R. Čížková). Je to příprava
na Vánoce (A. Oškrdová). O Adventu se nepereme (J. Řehořka). Během Adventu jsme klidní. Posloucháme rodiče, aby přišel Ježíšek

(A. Oškrdová). Na Advent se vyrábí adventní
věnec. Na věnec se nasadí čtyři svíčky a každou neděli se zapálí jedna (R. Čížková). Včera
jsme zapálili první svíčku (J. Opršál).

Ježíška si představuji jako…..
Dětský svět fantazie nezná mezí. Je fajn být
s dětmi a naslouchat jim. Naslouchat jejich
představám. Je to fajn nechat se vtáhnout
do jejich světa, do světa dětské fantazie,

do světa představ, třeba o Ježíškovi.
Jak si představují Ježíška jsem se zeptala
školáků během přestávky jednoho prosincového dne.
„Ježíška si představuji jako ježka,“ řekla Adélka. „Nevím,“ na to Terezka. „Já si ho představuji jako normálního člověka,“ odpověděla
Natálka. „Jako Santa Claus a že v těch vousech má dárky a že mu z nich vždycky vypadne to, co si přejem,“ zasnil se Honzík. „Jako
ducha,“ vyslovil svoji představu Tom.
„No, já si myslím, že to je normální pán, kterej má takový zlatý kolo nad hlavou a že má
takový bílý oblečení a že jak nám chce dát ty
dárky, tak sestoupí z oblohy,“ představil nám
svého Ježíška Kuba.
„Já si ho představuji takovýho jakoby menšího. Asi na takových deset let,“ odvětil Klemik.
„Já si ho představuji jako pána kolem třiceti
pěti let, který má kratší plnovous a hnědé delší
vlasy,“ vyletělo z pusy Verunce.
A jaká je vaše představa o Ježíškovi? Vnořme
se alespoň na chvíli do světa fantazie, vždy to
není zas tak dávno…..
#Petra Turečková
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Předvánoční ohlédnutí
Od září jsme si zvykali – děti i dospělí – na malé, provizorní prostory v mateřské škole. I když
podmínky pro různé akce nejsou příliš ideální,
snažili jsme se – a to úspěšně – najít způsoby,
jak osvědčené akce s rodiči zajistit.
V září se dala ještě využít zahrada na Slavnost
vítání nových dětí s tvořivými dílničkami pro
děti a rodiče, v říjnu proběhla oblíbená podzimní burza za pomoci maminek – uskutečnila
se díky zapůjčení sálu v hostinci U Volejníků.
Na začátku listopadu jsme se setkali s dětmi
a rodiči na Drakiádě s dračími soutěžemi.
Vzhledem k prostorám
ve školce celkem v pohodě zvládáme společné oslavy narozenin dětí – tzv. narozeninové dny s posezením
a zpěvem u kytary, s pohádkou hranou učitelkami
a dobrotami od maminek
oslavenců.
Naše letošní akce vrcholí v prosinci Čertovským
týdnem s veselými hrami, soutěžemi a zpíváním malých (i velkých)
čertíků nebo andílků,
s loutkovým představením a návštěvou Mikuláše a anděla. Těšíme
se na výrobu dárečků
a na přípravu Vánočního

jarmarku na sokolovně a ve školce na Vánoční koledování dětí s rodiči s nadílkou u stromečku. Děkujeme tak všem rodičům, kteří
sponzorskou pomocí (finanční i formou darů)
přispěli.
Po chvilce oddechu a vánoční pohody v rodinném kruhu nás v novém roce čeká společná příprava s rodiči budoucích školáčků
na vstup do základní školy formou programu
Edukativně stimulační skupiny, ale to už předbíháme....

P r o b ud oucí
p r v ň á čk y
Informativní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků proběhne dne 4. 1. 2011 v 16.00
v budově MŠ Ostopovice.
Setkání, na kterém Vás seznámíme s realizací
edukativních skupinek – příprava dětí na školu. Dále Vás budeme informovat o organizaci
příštího školního roku, o průběhu rekonstrukce
školy a bude prostor i na Vaše dotazy a náměty.
Zápis do 1. ročníku
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové, zveme Vás k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011
–2012, který se koná v úterý 18. ledna 2011
od 15.00 do 18.30 v bývalé jídelně ZŠ v Ostopovicích.
Přejeme všem dětem, rodičům, prarodičům K zápisu je nezbytné dostavit se s dítětem
i všem přátelům školky klidné a rodinné Vá- osobně. S sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte, Váš občanský průkaz, případně
noce.
#Kolektiv mateřské školy jiné doklady dle Vašeho uvážení.

Vánoční zvyky ve světě
Co dělá Vánoce kouzelnými více než uklizený byt a drahé dárky pod stromečkem? Určitě
rodinná pohoda, slavnostní nálada a vánoční
tradice a zvyky. Jsou jich desítky, spousta se
jich váže ke Štědrému dni, některé však bohužel pomalu upadají v zapomnění. Většina
vánočních zvyků má svůj původ v dobách pohanských a je spojena s pokusem nahlédnout
do budoucnosti a z různých znamení vyčíst
další osud.
Předvánoční zvyk probíhající na svátek svaté
Lucie, tj. 13. prosince, je v dnešní době už
takřka zapomenutý. Tento den chodila skupina žen v bílém se začerněnými obličeji. To
byly Lucky, které nebyly zrovna nejhodnější
a v domech kontrolovaly čistotu. Celý Štědrý
den se měl držet půst, aby člověk viděl zlaté prasátko. Večer se kolem stolu scházela
celá rodina, někde se nechávalo jedno místo
s talířem pro rodinné příslušníky mimo domov nebo zemřelé. Vše mělo být na dosah
ruky, aby ani hospodyně nemusela vstávat
od stolu.
Mezi nejznámější štědrovečerní zvyky patří
věštění osudu z jablka rozkrojeného napříč
a házení pantoflem svobodných dívek. Zbytky štědrovečerní večeře se zakopávaly v sadě, na mezi a pod prahem pro lepší úrodu
a ochranu domu. Také se lilo rozpuštěné olovo do vědra s vodou a z tvaru se hádal osud.
Dalším zvykem bylo pouštění malých lodiček
ze skořápek ořechů a malých svíček. Druhý
svátek vánoční, 26. prosince, chodily děti

po koledě a mládež se scházela v hospodě.
A jak se slaví jinde ve světě? Nejviditelnějším

znakem Vánoc v americkém městě jsou bohatě ozdobené domy. Nejčastěji se o Vánocích jí krocan s různými přílohami.
Španělské děti dostávají dárky i na Tři krále. Mikuláš jim naděluje dárečky do dřeváků.
Na Štědrý den přichází Papa Noel (otec Vánoc). V Německu Ježíšek přijíždí na divokém

větru. Má rezavé vlasy i vousy. Děti stejně jako u nás prvního prosince dostávají adventní
kalendáře, aby si zkrátily čekání na Ježíška
mlsáním. Po americkém vzoru si Němci zdobí
své domy elektrickými žárovkami. Na stolech
většiny domácností leží adventní věnce. 24.
prosince přináší dárky Der Weihnachtsmann
(vánoční muž). Jako tradiční vánoční jídlo se
podává kapr nebo husa.
Belgičané se vyžívají ve vánoční večeři. Začínají aperitivem a předkrmem, což je většinou
nějaký plod moře. Pokračují hlavním chodem. Tím je většinou krocan. Jako dezert mají „la buche de Noël“, což je v překladu jakési
Vánoční poleno (sladký koláč s krémem).
Dárky nosí Saint Nicholas (svatý Mikuláš) 6.
prosince. O Vánocích se dávají pouze malé
dárečky. Belgičané prožívají všechno jídlo
kolem Vánoc, a proto mají i tradiční vánoční
snídani. Je to sladký chléb zvaný „cougnou“,
forma na něj mívá tvar Jezulátka.
Ve Finsku lidé věří, že Santa Claus žije v severní části Finska, která se jmenuje Korvatunturi. Finové jako my prožívají vánoční generální úklid. Na Štědrý den ráno se jí rýžová
kaše a pije švestkový džus. Často se také
na Štědrý den chodí na hřbitov zapálit svíčku
drahým zesnulým. Před návštěvou Santy se
jde rodina ještě na chvíli „ohřát“ do sauny.
V Kongu začínají přípravy na Vánoce, jakmile
je vybrána skupina, která uspořádá každoroční vánoční průvod.
pokračování na str. 9

adventní ozvěny
Flekfest je slovo českému jazyku až do nedávna neznámé… V roce 2007 se v Dalešickém
pivovaře konaly první Postřižinské slavnosti,
přičemž jeden z programových dnů byl věnován zlínské legendární skupině AG FLEK
a všemu, co dobrého z ní vzešlo. Své kořeny
tam totiž mají, věřte nevěřte, další veličiny, jako Wabi Daněk, Vlasta Redl a skupina Buty…
Takto sestavený večer byl už při své premiéře
divácky velmi úspěšný a tehdy, tuším že z Karla Markytána, vypadlo, že to byl Flekfest jako
fík… V dalších letech se s určitými obměnami
opakoval, přičemž účinkující střídavě doplňovali i flekovští souputníci Hradišan, Robert
Křesan s Druhou trávou, Vladimír Mišík &
Etc… a další proslavení interpreti.
Aby toho nebylo málo, přibyla do kalendáře
od loňského roku i zimní varianta Flekfestu,
která se z důvodu pohodlnosti, a nebojme se
to říci… lenosti jednoho z organizátorů, odehrává v ostopovické sokolovně (blíž už to vážně nejde!).
Letošní festiválek zahajoval netradičně oslavenec a hostitel AG FLEK. A rozjezd to byl
zcela bezprostřední. Píseň „Můžeš mě holka“
z desky Tramtárie přetéká energií, mezi jevištěm a hledištěm ihned přeskočila jiskra a celý úvodní blok proběhl za bouřlivého ohlasu
na další hity, jako třeba „Vítr Safián“, „Pro tebe“, „Carpe diem“. Silnými místy při vystoupení těchto „dinosaurů“ československé scény jsou jejich dokonale sezpívané, místy až
pětihlasé, vokály. Těchto míst se obecenstvu
v sobotním podvečeru dostalo požehnaně.
Skladba „Dohrála hudba“ příznačně ukončila
koncert AG Fleku a po jednom přídavku kapela definitivně zmizela v pekle. Tedy v onom
prostoru pod jevištěm, který se tak od nepaměti nazývá.
Jeviště poté opanovalo, a to doslova a do písmene, sdružení geniálních muzikantů, které si
říká OK PERCUSSION DUO. Přiznám se, že
jsem dosud neslyšel tak bravurně a nápaditě
zahrané skladby na nejrůznější bicí nástroje

F l e k f e s t u

a hlediště bylo tímto vystoupením bezezbytku
podmaněno. Energie sálala z každého pohybu
protagonistů a diváci se dočkali nejen velkolepého hudebního zážitku, ale i dokonalé jevištní show.
Po této pořádné porci vjemů měl další účinkující, mladá folkrocková formace HROMOSVOD,
poněkud těžší pozici… Nicméně muzikanti
obklopující lídra Ondřeje Fencla roztočili svůj
kolotoč veselých až skočných skladeb do vysokých otáček a skvěle bavili přítomné diváky.
Doufám, že o této skupině v blízkém budoucnu

ještě hodně uslyšíme.
Další očekávanou hvězdou večera byl LUBOŠ
POSPÍŠIL s kapelou 5P. Od osmdesátých let,
kdy vydal svá tři nejslavnější alba a pravidelně vyprodával velké haly, sice už uplynulo pár
křížků, nicméně na Lubošově nezaměnitelném
hlase a koneckonců i na Lubošovi samém nebylo ani trochu znát, že nedávno překročil šedesátku! Sypaje z rukávu hitovky jako „Tenhle
vítr jsem měl rád“, „Jekyll a Hyde“, „Balada
o klíči“, „Karina“ třímal svoji dvanáctistrunnou
kytaru podporován kapelou vedenou věrným
souputníkem Bohoušem Zatloukalem (ex Jasná Páka) s půvabnou „odredovanou“ Pájou
Táboříkovou za bicícmi (zajímavost: měla krásný hluboký dekolt a jako levák hrála na praváckou sestavu!). Autorsky se na repertoáru této
formace podílí kromě lídra již zmíněný Bohouš
Zatloukal a dále hudební a básnické autority
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Petr Skoumal, Ota Petřina, Pavel Šrut a Ladislav Kantor. Posledním přídavkem byla šlapavá hořkoveselá „Groteska“. Luboš Pospíšil se
dočkal u ostopovického publika velmi vřelého přijetí, což glosoval po vystoupení nahoře
v šenku slovy: „Po koncertech bývám unavený
a chodím hned spát. Dnes se mi ale ani trochu
nechce a ještě tady v baru nějaký čas zůstanu!“ … což dodržel. Obě pražské kapely pak
přespaly v místním penzionu „Stříbrný tolar“ –
dle ranního svědectví paní provozní se všichni
členové chovali slušně.
Vrcholem večera bylo vystoupení další žijící
legendy – JURA PAVLICA a cimbálovka HRADIŠŤAN. Je zbytečné rozepisovat se o detailech, nebo tato „folklorně bigbeatová“ formace je skutečnou zárukou toho nejkvalitnějšího
kulturního zážitku, jaký si jen můžeme představit. Ač unaveni z dlouhého přesunu z Jindřichova Hradce, předvedli vše, co je od nich
obvykle očekáváno – nebeský hlas Alice Holubové (má s Ostopovicemi docela blízké příbuzenské vazby) a až neskutečně krásné skladby „Modlitba za vodu“ a „Vlčí máky“ rezonují
sokolovnou snad ještě te.
Obecenstvo v hledišti ostopovické sokolovny
opět prokázalo svoji kulturní vyspělost a podporovalo účinkující svým zapáleným fanděním.
Na tomto místě se musím zastavit a upozornit
i na některé negativní jevy večera. Fandění některých výtečníků (nebojme se na ně poukázat
– zvláště místní občan PŘ a přespolní MR) místy přerůstalo až v projevy barbarských kmenů
silně připomínající chování sparanského kotle
v derby se Slávií. Pro příští ročníky proto organizátoři zvažují pouze výčep bublinkových
limonád a nealkoholického piva.
Autor článku tímto děkuje Luboši Pospíšilovi za inspiraci. Tento umělec si před cestou
do Ostopovic patrně prostudoval obecní web
a zejména diskuzní fórum – pročež zařadil
do svého playlistu i píseň, jejíž název si já te
vypůjčím pro svůj podpis.
#Motýl anonym

Vánoční zvyky ve světě
pokračování ze str. 8
Štědrý den začínají skupiny koledníků, kteří
procházejí vesnicí a zpívají mezinárodně známé koledy. Poté se rozejdou do svých domů,
převléci se a připravit dary na večerní bohoslužbu. Nejdůležitější částí je vánoční bohoslužba uctívající Ježíše. Každý, kdo se chce
zúčastnit, musí přinést nějaký dárek.
Mezi 8. a 9. hodinou začíná každý slavit narození Ježíše po svém. Většina lidí má i štědrovečerní večeři. Prostírají venku před domem
a zvou mnoho svých blízkých přátel.
Vánoce v jižní Africe jsou letním svátkem.
V prosinci zde začíná turistická sezóna. Jsou
zavřené školy jako u nás o letních prázdninách. A místo sněhu je všechno v plném rozkvětu. Na Štědrý den jsou domy ve větších
městech vyzdobené větvemi borovic a všichni
mají někde v rohu nazdobenou jedličku a kolem ní dárky pro děti. Na Štědrý večer mohou
děti také zavěsit punčochy, do kterých dá dárky Father Christmas (otec Vánoc).
Velká část obyvatel jižní Afriky má tradiční ve-

čeři (spíše oběd) – bu krocana, hovězí pečeni, biskupský chlebíček, nebo sele, žlutou rýži
s hrozinkami, zeleninu a švestkový pudink,
šušenky atd. Odpoledne vyráží celé rodiny
na společně strávený odpočinek, např. koupání v moři. Oblíbený je i tzv. Boxing Day – 26.
prosinec, který tráví rodiny společně a vlastně
pouze odpočívají.
V západní Africe (v Libérii) mají jako vánoční stromek palmu, kterou nazdobí zvonečky.
Hned ráno si lidé vyměňují dárky v podobě oblečení, mýdla, sladkostí, tužek a knih.
V kostelech pak je bohoslužba, na které se
zpívají hlavně koledy. Večeři jedí společně
venku, přičemž se sedí v kruhu. K jídlu se podává většínou rýže, hovězí a sušenky. V noci
pak rozzáří oblohu ohňostroje.
Od roku 2002 se díky prezidentu Hosni Muburakovi slaví společné Vánoce křesanů
a muslimů 7. ledna (ve stejný den slaví Vánoce například i Rusové – rozdíl vězí v používání rozdílných kalendářů). Vánoce jsou pro
Egypany velmi důležitým svátkem už z toho

důvodu, že v něm Marie s Josefem a malým
Ježíšem nějaký čas žili.
I když je Egypt převážně muslimskou zemí,
vánoční sváteční atmosféra je cítit na začátku ledna v podstatě všude. Nejenže uvidíte
podobnou vánoční výzdobu (světýlka, většinou umělé vánoční stromečky), ale navíc se
můžete pokochat pohledem na Santu tančící břišní tance. Kostely se na počest Josefa
(aby uchránil Marii před chladem, zapaloval
ve stáji svíce) zdobí nepřeberným božstvím
lampiček a svíček. Době slavení ovšem předchází půst. Podle toho, kolik má věřící síly,
tolik hodin denně nejí a pokud jí, může konzumovat pouze jídlo neživočišného původu.
Stojí za to si připomenout některé tradice
a zvyky, které znali a dodržovali naši předci. Určitě to zpříjemní slavnostní vánoční
atmosféru. Vánoce se slaví různě, ale hlavní
princip (láska, pohoda a klid) je snad zachován všude!
#zdroj internet
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Vánoční jedlička 
trvalka
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Každoročně jsme s manželem
řešili stejný problém – kdy a jaký
si pořídíme vánoční stromek. Já
jsem prosazovala nákup ihned,
jakmile se objevili první prodejci, a pokud možno menší, abych
pro něj měla dostatek ozdob.
Manžel naopak nákup stále odkládal a   chtěl strom „pořádný“.
Dopadlo to tak, že jsme stromek
kupovali dva dny před Vánocemi a ani jeden z nás jsme z něho neměli radost. Před pěti lety
nastal u nás v této věci obrat.
Koupili jsme si naši první vánoční jedličku v květináči. A protože
jsme nákup stromečku opět nechali na poslední chvíli, nebylo
už z čeho vybírat. Domů jsme si
odnesli nepravidelný, ne zrovna
rovně rostoucí stromek se třemi
větvičkami. (Čtvrtá větvička byla
tak krátká, že ji ani nepočítám.)
Snažila jsem se stromek opticky
zvětšit navršením spousty ozdob, ale nakonec jsem to vzdala
a ke zdobení jsem použila barevné mašličky – moc mu to slušelo.
Dárky se pod něj samozřejmě
nevešly, ale svou vánoční úlohu
sehrál na jedničku. A nejen to.
Jakmile to šlo, zasadila jsem jedličku na zahradě. A věřte nebo ne,
jedlička se ujala a postupně se
vypracovala v nádherný pravidelně větvený stromeček. Dnes už
má více než metr a je dominantou
naší zahrady. Od té doby mám
vždy, když ho před Vánocemi
zdobím pro ptáky, o jeden krásný
pocit navíc – dala jsem mu šanci a žádné stromky se kvůli nám
na Vánoce řezat nemusí.
Když se rozhodnete si stromeček v květináči koupit, nemusíte řešit, co s ním budete dělat
po Vánocích. Na zahradě ho přihrňte hlínou a znovu ho můžete
použít o příštích Vánocích nebo
ho můžete přinést začátkem jara
na místo, kde se dá zasadit. Vše
se dozvíte na www.veronica.cz.
#Janáková Věra
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Poz vánka na adventní program
neděle 12. 12. 2010 • Přání Ježíškovi • 17.00 Sokolovna
sobota 18. 12. 2010 • Předvánoční jarmark a vystoupení souborů
Vostopovčáci, Hájek a Háječek • 16.30 Sokolovna
neděle 2. 1. 2011 • Koncert tříkrálový – Shadow Kvartet se sólistkou
Pavlínou Švestkovou • 17.00 v kapličce
26. 12. 2010 a 1. 1. 2011 • Výstava ostopovického betlému •
15.00–18.00 v kapličce

m a h ó n i e

v e r s u s

Naprosto odlišné, přitom tak podobné rostliny. Mnoho z nás si je plete. V obou případech jde o stálezelené keře. Jako jedny z mála listnatých dřevin nám
i během zimy připomínají sílu a krásu zeleně. Podobné mají zejména listy, pro jejichž zajímavý tvar
a kožovitost se používají jako dekorace ve vazačství.
Mahónie cesmínolistá
Je to stálezelený, asi 1m vysoký rozložitý keř, používaný často v zahradách a místy zplaňující i v našich
lesích. Květy mahónie jsou nádherné žluté vonící
vzpřímené hrozny, které lákají hmyz a ze kterých se
po opylení vyvíjejí jedlé, šedomodře ojíněné plody.
Dozrávají v srpnu až září a na rostlině vydrží někdy
až dlouho do zimy. Jejich šáva se dříve používala k dobarvování červených vín nebo k okyselení
a obarvení ovocných moštů a marmelád. Také ze samotných plodů se dají připravit kompoty nebo želé.
V bobulích jsou prý kromě kyselin a barviv obsaženy
také cukry, vitamin C a látky podporující krvetvorbu.

Ovšem s jejich konzumací je opravdu nutné počkat
až do plné zralosti, jinak jsou velmi kyselé. Nemáteli ale v plánu pěstovat mahónii pro její plody, určitě
vás nezklame jako pokryvná rostlina do míst, kde

c e s m í n a

vám neroste ani plevel. Snáší totiž dobře jak slunná, tak stinná stanoviště a poroste i na místech, kam
vám nedosáhne zavlažovací zařízení.
Cesmína ostrolistá
Cesmína dorůstá do výšky až 3 metrů. O co jsou její
listy dekorativnější, o to jsou její bílé až narůžově-

lé květy nenápadnější. Mnohem více rostlinu zdobí  
červené peckovice velikosti hrachu, které zůstávají
na rostlině přes celou zimu. Pozor ale na plody cesmíny! Červená v přírodě je barvou varovnou a i plody cesmíny nás svojí výraznou červení varují před
toxicitou celé rostliny. Cesmína je krásná a náročná.
Na rozdíl od skromné mahónie vyžaduje půdu vlhčí,
výživnou, humózní a je citlivá k mrazu a suchu.
Zatímco cesmínu ostrolistou vnímáme jako rostlinu
symbolizující Vánoce ve Spojených státech, původem je tato trvalka rostlinou evropského kontinentu.
Zatímco mahónie cesmínolistá neodmyslitelně patří
k našim dušičkám, její původní domovinou je Severní Amerika.
Myslím, že te už si cesmínu s mahónií nespletu.
A co vy?
# Petra Turečková

Vážení čtenáři, přejeme Vám i Vašim blízkým klidné prožití adventu a nadcházejících vánočních státků. A také Vám
přejeme šastný nový rok 2011, aby byl plný úspěchů, splněných přání a samozřejmě ve zdraví prožitý.
Redakce zpravodaje

