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R ADNICE INFORMUJE
Milé spoluobčanky, milí spoluobčané,
prázdniny a s nimi pomalu i léto je za námi a blíží se
pro obce nově velmi problematická zima a s ní spojená zimní údržba. Než se ale dostanu k zimní údržbě,
dovolte mi informovat vás o akcích, které proběhly či
teprve proběhnou.

2009. Doufejme, že přispějí k dodržování pravidel silničního provozu a ke kultivaci nezodpovědných řidičů.

Šelše
V září nezačal pouze nový školní rok, ale bylo předáno také staveniště pro stavbu obnovy malé vodní nádrže Šelše. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby
zvítězila firma Agromeli, spol. s r. o. Dlouho připravovaná akce, na kterou jsme získali dotaci z Operačního programu životní prostředí, tak může být konečně
zahájena. Protože se po obci objevují dotazy, proč
peníze na rybník nepoužijeme např. na nový chodník,
je zřejmě třeba dovysvětlit, že dotace, kterou jsme získali, je pouze na stavbu rybníčku. Nelze je použít na
nic jiného tedy ani na chodníky, a pokud bychom nerealizovali rybníček, museli bychom celou dotaci cca
1 700 000 Kč vrátit. Podobné je to se všemi dotacemi,
vždy jsou vázány na konkrétní projekt. V případě, že
není realizován, dotace se musí vrátit. Není ji možno
použít na jiný projekt.

Zimní údržba
Asi jste zaznamenali novou legislativu týkající se zimní údržby chodníků. Nově je povinna obec udržovat
všechny své chodníky nikoliv vlastník přilehlé nemovitosti. Zákonodárci tuto novelu schválili, aniž by
pamatovali např. na přechodné období pro zajištění
komunální techniky, navýšení rozpočtů atd. Obec má
jeden malotraktor a dva technické pracovníky, kteří
budou zimní údržbu zajišovat. Zvažujeme sice zakoupení další komunální techniky, přesto je jasné,
že není v našich silách zvládnout úklid celé obce do
ranní špičky ani udržet schůdné všechny chodníky
v případě hustšího sněžení. Obec bude muset stanovit místa s „větší prioritou úklidu“, jako jsou například
zastávky, chodníky kolem školy apod. S ohledem
na výše uvedené si vás dovoluji požádat o pomoc
s úklidem chodníků před vaším domem. Velmi nám
tím pomůžete. Současně apeluji na občany evidované na úřadu práce, aby veřejnou službu (odpracování
20 hodin měsíčně) vykonávali u nás v obci, výrazně
tak pomohou zejména v období zimní údržby. Předem
děkuji za vaši ochotu pomoci.

Czech Point
Uspěli jsme se žádostí o dotaci a získali prostředky
na zřízení Czech Point na OÚ Ostopovice. I když naše obec není povinna Czech Point zřídit, a přestože
znamená výrazný nárůst agendy pro pracovnice OÚ,
Vodovod a chodník ul. Lípová
V červnu tohoto roku jsme započali dlouho připravo- rozhodli jsme se pro jeho zřízení, abychom vám, občavanou rekonstrukci vodovodu a stavbu chodníku na nům, ulehčili komunikaci s veřejnou správou a zmírnili
ul. Lípová. Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby nutnost obíhat úřady. Czech Point vám umožní získat
zvítězila firma Přemysl Veselý, stavební a inženýrská výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů
činnost, s. r. o. V projektu jsme poČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
a řadu dalších dokumentů (více na
čítali i s variantou opravy dešové
OSTOPOVICE
www.czechpoint.cz). V naší obci zakanalizace, pokud se ukáže, že je
čne fungovat od konce října, o zajiž v nevyhovujícím stavu. Toto se
Vás zve do areálu zahrádkářů
hájení provozu budete informováni.
bohužel potvrdilo a bylo nutno kav ulici U Dráhy na svou tradiční
nalizaci opravit. Celkové náklady na
VÝSTAVU drobného zvířectva
Ulice Krátká
stavbu dosáhly cca 3 milionů Kč.
drůbeže, králíků, holubů, exotů
S ohledem na stav vozovky na ul.
Jako všechny stavby i tato s sebou
a ušlechtilých morčat
Krátká jsme se rozhodli pro razantpřinesla problémy a komplikace
•
nější opravu, která byla původně
pro občany. Zvýšený provoz v obV SOBOTU 19. 9. 12–18 hodin
plánována na srpen – září 2009.
ci, umístění semaforu na ul. Lípová
V NEDĚLI 20. 9. 8–18 hodin
Bohužel ve stejném termínu si E.ON
a také omezená šíře vozovky navíc
•
vedly k výraznému poškození chod- Vstupné 20 Kč, mládež do 15 roků naplánoval přeložku nízkého napětí (NN). Jedná se o ukládku kabelů
níků na ul. Lípová, jejichž rekonzdarma
z nadzemního do zemního vedení,
strukce nebyla součástí akce. Bo•
které budou ukládány do výkopů ve
hužel chodníky byly v tak havarijním
Bohatá tombola, občerstvení,
vozovce. Aby nedošlo k poškození
stavu, že rada obce byla nucena
tradiční burčák, posezení
nového povrchu vozovky, rozhodli
vyčlenit v rozpočtu dalších cca 350
Srdečně zvou pořadatelé
jsme se akci odsunout až po dokon000 Kč a chodníky opravit. Stavba,
čení přeložky NN s tím, že E.ON přikterá měla být dokončena do 31. 8.
2009, tak musela být prodloužena, a to až do 18. 9. slíbil realizaci v září 2009. Pokud nám bude počasí
2009. Doufáme, že komplikace, které s sebou přinesla, a možnosti zvolené technologie opravy přát, provedeme opravu vozovky ještě v měsíci říjnu 2009.
vynahradí opravený a bezpečnější chodník.

Měřiče rychlosti
Ve výběrovém řízení na měřiče rychlosti uspěla firma
Bártek rozhlasy, s. r. o., od které obec zakoupila dva
kusy měřičů rychlosti vozidel včetně zařízení na přenos dat (např. vyhodnocení rychlostí). Měřiče budou
umístěny na příjezdech do obce ze směru od Brna a od
Střelic. Firma se zavázala je dodat nejpozději do 31. 10.

#Mgr. Zuzana Benešová,
starostka obce

N aš e š kola
a školka
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Informace z naší školky
a školy
Začíná nový školní rok a s ním
bilancování, jaký byl ten předešlý.
Co všechno škola a školka podnikla, to už si snad ani sami nepamatujeme. Uskutečnilo se plno
nejrůznějších akcí, přičemž některých z nich se, hlavně ve školce,
zúčastnili i rodiče a prarodiče dětí.
Tyto aktivity byly příjemným zpestřením běžného školního života.
Drakiáda, vánoční dílny, vynášení Moreny, projektové dny – Do
světa pohádek či Olympijský den,
plavání, bruslení, návštěvy výukových programů, školní výlety, to
všechno a mnoho dalšího mohly
v Ostopovicích vloni zažít školní
děti. Ostatně tak jako vždycky
jsme na celý rok zavzpomínali na
jeho konci – při vydařené školní
akademii.
A co školka? Ani ta po celý rok
nezahálela. Kromě každoročních
„evergreenů“, jakými jsou dýňový
či vajíčkový den, vánoční posezení
u stromečku s nadílkou, vystoupení
dětí ke Dni matek či podzimní nebo
zimní burzy pro veřejnost, stojí za
zmínku i akce nové, např. zahradní
slavnost, kterou vloni školka přivítala nové žáčky.
Některé akce, které se nám všem
také moc líbily, vznikly ve spolupráci s rodiči – vánoční koledování
s maminkami – hudebnicemi nebo
vystoupení maminek v rámci MDD
se zhudebněnou pohádkou Zvířátka a loupežníci, které bylo velkým
zážitkem nejen pro malé diváky.
Již druhým rokem se školka vydala do ZOO za „naší“ žirafou,
kterou sponzorujeme prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel
školy. Nejen za tuto podporu, ale
i za další finanční a věcné dary
rodičům i prarodičům dětí z naší
školy a školky děkujeme.
Co říct závěrem? Do letošního
školního roku vyrážíme s novým
vedením v čele po prázdninách
odpočatí, plní plánů a elánu. Těšíme se na další spolupráci s rodiči i obcí a doufáme, že i tento
rok bude stejně pestrý a bohatý
na zážitky jako ten předchozí.
#M. Lászlová za ZŠ,
kolektiv učitelek z MŠ
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem pracovníkům školy, vedení
Obce Ostopovice, dětem, rodičům
a dalším za milé přijetí v obci.
Přeji nám všem, abychom si dokázali naslouchat, táhnout za jeden provaz a snažili se o společné
směřování celé školky a školy ku
prospěchu dětí, rodičů i celé veřejnosti.
#Petr Juráček, ředitel školy

Zahájení školního roku 2 0 0 9 / 2 0 10 v n a š í š k o l e
hájena na jaře roku 2010 a bude od všech vyžadovat
hodně trpělivosti. A pak už nastal dlouho netrpělivě
očekávaný okamžik, přivítání prvňáčků. Paní učitelka Silvie Páčová je všechny pozdravila a předala jim
malé dárečky. Do řady se před nás postavilo devět
chlapců a jedna holčička: Ondřej Kailer, Martin Sova,
Tomáš Strachoň, Pavlína Střechová, David Šuman,
Adam Tuška, Jaroslav Jan Vašín, Jan Vavruša, Petr Vavruša a Martin Živěla. K nástupu do školy jim
poblahopřáli i zástupci obce, od nichž děti dostaly
pouzdra na svačiny a kytičky. Tím skončil společný
program a děti se rozešly do tříd. My jsme se přidali
k žáčkům prvního a druhého ročníku, kteří mají třídu
v prvním patře budovy mateřské školy. Jak jsme se
cestou dozvěděli od rodičů jediné holčičky mezi prvňáky, Pavlínka se do školy těšila a mezi samými kluPrvního září ráno se areál školky a školy začal hemžit ky rozhodně nebude ušlápnutá, určitě je „zmákne“.
lidmi, velkými, malými i nejmenšími. Některé prvňá- Ostatně – všichni se znají už ze školky.
ky nebylo za školními batohy, které měli na zádech,
ani vidět. Rozechvělé žáčky, kteří netrpělivě očekávali zahájení školního roku, doprovázeli rodiče, malí
sourozenci i mnozí prarodiče a další hosté. Čekali je
tam učitelé a zaměstnanci školy a také zástupci obce
v čele s paní starostkou Zuzanou Benešovou. Malá
slavnost na školním dvoře začala písničkou „Dáme
klukovi školy“ z pohádky Lotrando a Zubejda. Zpěv
dětí i dalších zúčastněných doprovodili učitelé na hudební nástroje. Pak se nový pan ředitel Petr Juráček
v krátkém projevu představil a představil také všechny
zaměstnance školy i školky. Učitelský sbor školy tvoří
vedle ředitele Mgr. Petra Juráčka paní učitelky Mgr.
Silvie Páčová a Michaela Lászlová a asistentka pedagoga v ZŠ Mgr. Petra Turečková. Ve školní družině
působí Mgr. Jitka Fialová a Mgr. Miluše Nehybková.

O úklid školy se stará paní Věra Kubíčková a o žaludky všech dětí ze školy a školky i zaměstnanců se
starají vedoucí školní jídelny paní Lenka Balážová a kuchařky Anna Cendelínová a Romana Krejčí.
Žáci z pěti ročníků budou rozděleni do 3 tříd: 1. a 2.
ročník (10 a 14 žáků) bude mít na starosti třídní učitelka Silvie Páčová, 3. ročník (20 žáků) třídní učitelka
Michaela Lászlová a 4. a 5. ročník (3 a 8 žáků) třídní
učitel Petr Juráček.
Pan ředitel představil také všechny zaměstnance
mateřské školy. Vedením MŠ je pověřena paní učitelka Ivana Bláhová a o děti se dále starají paní učitelky
Helena Fišerová, Jindra Rádlová (třídní uč. Ježečků)
a Hana Polášková (třídní uč. Žabiček) – v každém z těchto dvou oddělení je 28 dětí. O pořádek ve školce se
stará paní Jana Tušková.
Součástí školy je také školní družina, v níž je 25 míst.
O děti se zde starají Mgr. Jitka Fialová a Mgr. Miluše
Nehybková.
Po tomto krátkém představení se ujala slova paní starostka a popřála všem mnoho úspěchů. Zmínila se
také o chystané rekonstrukci školy, která má být za-

Ve třídě už na děti čekaly na lavicích hromádky sešitů a pomůcek a paní učitelka jim hned zadala úkol
– do druhého dne si všechny věci vzorně podepsat.
Prvňáci to ovšem ještě neumějí, tak dostali každý razítko se svým jménem a budou razítkovat. Jak jsme
se sami přesvědčili, škola není žádná legrace a děti
musejí zabrat už od prvního dne, i když prvního září
ve škole pobyly jen chvilku a utíkaly si užít ještě poslední zbyteček prázdnin. Když jsme se už zkušených žákyň, druhaček Adélky a Terezky zeptali, na
co se ve škole nejvíc těší, dozvěděli jsme se, že na
pátek, konec vyučování a volný víkend. A z čeho mají
největší strach? Obě hned vyhrkly, že z pětky. Tak a
je těch pětek co nejméně!
#Libuše Dobrovodská, foto Mgr. Věra Janáková

PA R K G R U B R O V KA – U L I C E O S V O B O Z E N Í
Zeleň na ulici Osvobození vznikla v sedmdesátých letech minulého století zasypáním zahrady sourozenců Václava a Josefy Grubrových.
Obyvatelé bytového družstva zde vysadili dřeviny a po dlouhá léta o zeleň pečovali.
Vznikl krásný kousek přírody přímo v obci.
Vzrostlé stromy a keře potřebují ale po 40 letech zkontrolovat, prořezat a omladit.
Na podzim minulého roku paní starostka navrhla, že požádá o dotaci k oživení parku a já
pomohu s organizací akce. V zimě jsme dostali vyrozumění, že nám byla přidělena dotace
130 000,- Kč od nadace OKD, a mohli jsme začít s přípravou.

Dne 17. 2. 2009 jsme se setkali na komunitním
plánování s občany Ostopovic, které moderoval Ing. Kutáček.
Setkání se zúčastnila také zahradní architektka Lucie Komendová, která pozorně zaznamenala návrhy občanů.

Následně odborně prohlédla a zdokumentovala všechny stromy a keře a v konečném
projektu navrhla konkrétní zásahy na obnově
zeleně.
Na druhém setkání, které bylo 23. 6. 2009,
nám paní architektka představila výtvarníka
Gavlovského, který nám navrhl zajímavé dětské akustické prvky z akátových kmenů.
Návrh pana Gavlovského jsme přijali do konečného projektu, který měl co nejméně
zasahovat do stávající zeleně, měl využít přírodní materiály, byly navrženy úpravy kolem
kontejneru na odpad, lavičky ze dřeva, chodník z kmenové dlažby, malé mlatové hřiště na
Orientační plánek parku, rozmístění stromů a ke- kuličky, revitalizace trávníků.
Projekt paní starostce předala paní Komendořů jsme připravili s Ing. Dubjakem.

STŘÍPKY Z VÝSTAVY

vá začátkem července 2009 a je k nahlédnutí
na obecním úřadě.
V polovině července pan Gavlovský oznámil,
že do konce srpna je schopen nainstalovat
akustické prvky pro děti a obecní krmítko pro
ptactvo.
Termín 7. 8. – 9. 8. je sice prázdninový, ale
podařilo se nám pomocí zdatných dětí, maminek, tatínků, babiček a dědečků zvládnout
celou první etapu během soboty. V poledne
jsme díky výbornému občerstvení, které nám
připravila paní Dejlová a Bartoňková, načerpali
síly a v 15.00 hodin bylo vykopáno, usazeno,
zabetonováno, vyhrabáno a uklizeno.

Dík patří všem, kteří nám pomohli!
Podle projektu nás ale čekají ještě další pracovní setkání. Je toho ještě dost i na příští rok,
ale již nyní mohou děti využít nainstalované
prvky.
Po dokončení všech prací si můžeme poklábosit se sousedy nebo krmit a pozorovat ptáčky
na lavičce v novém parku.
#J. Breineková

SPOLEK CHOVATELŮ

Vznik prvního spolku chovatelů se datuje rokem 1925, kdy několik
nadšenců vytvořilo organizaci, která se za předsednictví přítele Petra
Veselého postupně začala zabývat
chovem drobného zvířectva. Chod
spolku byl přerušen počátkem okupace.
Činnost stávající organizace byla obnovena v roce 1964 z iniciativy přítele Petra Krajpla st., který byl prvním
předsedou, se členskou základnou
čítající 17 chovatelů. Dalšími předsedy byli Ing. St. Procházka, následováný St. Vaníčkem, od r. 1990 L.
Polcarem. V roce 2002 převzal funkci
dosavadní předseda J. Šauer.
Členská základna se rozrůstala tak,
že v 80. letech měla 74 členů, nejen
z obce Ostopovic, ale i z okolních
obcí a města Brna. Činnost se soustředila na zkvalitnění čistokrevných chovů. Při místní ZŠ byl založen chovatelský kroužek s chovnými zvířaty pod vedením ředitelky J. Procházkové.
V roce 1969 byla uspořádána první místní výstava (v pohostinství)

a od té doby jsou tyto akce pořádány každoročně, z toho byly dvě
okresní výstavy. Pravidelně jsou vystavováni králíci, drůbež (hrabavá
i vodní), holubi, okrasné a exotické
ptactvo. Nutnost výměny chovných
materiálů vyústila ve spolupráci
s okolními organizacemi založením soutěžního sdružení Ořechov,
Troubsko, Radostice a Ostopovice
v roce 1984.
V následujících letech omezila činnost ZO Troubsko a ze sdružení
odstoupila. Později se sdružení rozrostlo o ZO Ivančice a ZO Veverské
Knínice a v tomto složení soutěží dodnes. Od roku 1976 byla v provozu
líheň kuřat, která v té době produkovala 5–10 tisíc kuřat v 7–10 druzích
za jednu sezónu. Násadová vejce
dodávali převážně naši chovatelé ze
svých rozmnožovacích chovů.
Po celou dobu trvání pořádá ZO
chovatelů pro své členy a rodinné příslušníky zájezdy s chovatelskou
tematikou.
# připravila Mgr. Věra Janáková
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PRO DĚTI

Básničky s omalovánkamiu
INDICKÝ SLON
Slon indický se má k světu,
přihlásil se do baletu.

8

Z krkolomných piruet
se s ním ale točí svět.
Slone, slone, odvahu,
musíš snížit nadváhu!
LVÍ HRY
Lev je králem savany,
nevleze však do vany.
Není ani divu,
má moc velkou hřívu!
Proto on – ten starý blázen
lvíčatům postavil bazén.
Když pak hrají vodní pólo,
řvou jak lvi na celé kolo!
Ukázka z připravované knihy pro
děti, autor Ivo Odehnal, ilustrace
Zdena Prokopová

TA N E C A J E H O H I S T O R I E
Tanec: označení pro pohyb lidského těla v dané nebo libovolné choreografii na zvuk.
DĚLENÍ TANCE
Tanec můžeme rozdělit několika způsoby.
Nám ale postačí následující, jednoduchý přehled dělení na tance:
• obřadní: slouží jako doprovod obřadu před
činností kmene – bizoní tanec pro lov u amerických indiánů, tanec slunce u Inků v Peru
• kultovní: slouží jako uctívání božstva – rituální tance v Egyptě
• lidové: slouží pro zábavu chudiny určitého
regionu – polka, mazurka, odzemek
• dobové: slouží pro zábavu šlechty určitého regionu v určité době – polonéza, pavana,
francouzská čtverylka
• country: směs tanců přistěhovalců, otroků
a Indiánů v Severní Americe – kolové, řadové,
čtverylky
• pódiové: slouží k zábavě nebo jako zaměstnání – balet, scénické tance (doprovod zpěvu,
muzikály)
• společenské: slouží jako zábava, k soutěžím,
zaměstnání – standardní, latinsko-americké
• moderní: slouží jako zábava, zaměstnání,
k soutěžím – rock´and´roll, disko, hip-hop,
house, techno
HISTORIE TANCE
Tancování je doloženo už v době pravěku. Na
dochovaných nástěnných malbách v jeskyních celého světa jsou lidé zobrazeni, jak tančí
v různých pozicích, variacích a při různých příležitostech.
Pravděpodobně první tanec byl velmi jednoduchý a sloužil jako obě pro božstvo, které se
jím žádalo o podporu při lovu, sklizni, plodnosti a životě lidské komunity. U pralesních lidí,
Indiánů, jeskynních lidí, domorodců ve všech
částech světa existoval a ještě existuje v různě
pozměněné podobě obřad tance. Provádí jej
většinou jeden člověk – medicinman, kmenový

šaman nebo muž – lovec.
Z těchto prvních primitivních tanců a krokových
variací se postupně zvládnutím různých výší
vývoje lidské společnosti, dovedností a chápání světa člověkem stal kult. Na světě se tak
objevují první kultovní tance, které známe především ve faraonském Egyptě, palácích sultánů
v Mezopotámii, Persii, Babylónu, Arábii, antických chrámech Řecka i Říma, ve svatyních Aztéků, Inků, Číňanů, Japonců a u dalších národů
po celém světě.
Všechny však mají něco společného – opěvují
slávu nějaké nadpřirozené síly, kterou můžeme
nazvat božstvem. Z tance se tak stává nedílná
a nerozlučná součást náboženských obřadů.
U některých náboženských skupin můžeme dokonce zjistit i opojný, traumatizující náboj tance.
Tanečnice, zvláště v arabských zemích a zemích
Středomoří se stávají velmi velkým lákadlem pro
diváky a tím samozřejmě i velmi dobrým artiklem
na prodej.
Lidová forma různých tanců bere různou podobu a stává se nerozlučnou součástí dědictví
každého národa, který ji provozuje. Folklorní
tance, jak je dnes nazýváme, si zachovávají
svou původnost a krásu od svých počátků.
Tance chudiny, jak je bohatší vrstva společnosti nazývala, se dnes dochovaly ve své ryzosti a čistotě, aby se z jejich krásy mohl radovat každý.
Ovšem v minulé větě jsem zmínil bohatší vrstvu
společnosti. Jí se tance chudiny nelíbily a dle
jejího názoru se jednalo o tance, které nejsou
prestižní. Vznikly tedy první tance, které byly
vytvořeny uměle pro elitu národa. Tyto dobové
tance se staly vždy hitem pouze v jedné době
a na jistém území. Je to doba, kdy tanec začíná patřit ke společenskému životu a postavení. Pravidelné bály a tancovačky se pomaličku
stávají tradicí, tak jako poutě, dožínky či hody
u lidových tanců chudiny.

Počátkem 16. století se ve Francii a v Itálii objevuje nová amatérská zábava. Tanec, který
ještě v dnešní době dokáže unést a fascinovat
milióny lidí po celém světě – balet. Jeho počátky lze nalézt již v kultovních tancích starých
Egypanů a v antickém symbolickém tanci. Renesance mu dodala nový prvek, a tím je kompoziční konvence (5 aktů, 2 výstupy a čtverylka
naznačuje děj následující části).
Za krále Ludvíka XIV. se ve Francii z baletu stalo veřejně provozované divadelní představení
a poprvé v něm tančili společně muži i ženy.
Využívá se v něm jak pěti pozic těla (hlava, pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha), tak
i pěti pozic nohy (špička, vnitřní klenba, vnější
klenba, chodidlo, pata).
Konec 19. století a počátek 20. století znamenal
velký zlom v taneční zábavě. Objevuje se velká
spousta nových tanců a podob již existujících
krokových variací. Taneční mistři stále učí tance vycházející z pěti pozic nohy a baletu.
Tance se objevují v divadlech, barech a hlavně v nově vznikajícím druhu zábavy – varieté.
Jako klasický příklad těchto scénických tanců
nám do dnešní doby zůstal především velmi
oblíbený kankán, ale i třeba charleston.
Všechno ale rázně ukončuje nová vlna hudby,
která se do Evropy zmítané 1. světovou válkou
přenáší ze zámořské Severní Ameriky. Tam se
z černošských barů, hlavně na jihu USA v okolí
města New Orleans, line zvuk, který natrvalo
změnil jak hudbu, tak také i tanec. Natrvalo
svět ovládá ragtime.
#Petr Oupor, TK Zlatá růže Brno
Upozorňujeme na změnu výuky TK Zlatá růže
Brno, a to na
úterý, čtvrtek
20.00–22.00 hodin
tělocvična Okruh, Rybnická ulice
Brno – Nový Lískovec

N á r o d n í h á z e n á nabírá na síle
Lesk krajského zlata se mladým
házenkářům podařilo podtrhnout
republikovým bronzem.
Snad každý, kdo se účastnil hodové neděle, mohl na sokolovně
potkat někoho v bílo-modrém tričku s ostopovickým znakem na prsou. Nebylo to žádnou zvláštností.
Takto se od ostatních odlišovali
hráči, trenéři a doprovod týmu,
který se vrátil z mistrovství republiky mladších žáků. Díky mobilním
technologiím a zvědavosti rodičů
nezůstalo utajeno ani to, že ke
krajskému zlatu kluci přidali i republikový bronz.

10:16 přidali dalších 9 branek a za
výhru 17:25 si připsali dva body.
První hrací den uzavíralo šesté turnajové utkání, ke kterému nastoupily Ostopovice proti Vřeskovicím.
Druhý zápas našeho celku mu
přinesl druhou výhru, tentokráte
v poměru 21:14. Trenéři i hráči tak
večer mohli usínat s medailovými
nadějemi.
Sobotní zápas s Krčínem přinesl
porážku 18:15. Chu si ostopovičtí spravili na týmu domácích, ten
přehráli 19:12. To stále nabízelo
dobrou výchozí pozici před závěrečným dnem turnaje. Na jeho za-

Už v půli týdne se celý tým v doprovodu několika ochotných rodičů vydal do severočeského Mostu.
Na hřišti tamního Baníku ho čekala pětice soupeřů usilujících o titul
mistra české republiky v kategorii
mladších žáků.
K prvnímu utkání třídenního maratónu nastoupil domácí celek Baníku
Most proti přeborníku severomoravské oblasti SK Studénka (9:15).
Následovalo měření sil západočeských Vřeskovic a východočeského
Krčína (14:16) a konečně zápas
reprezentantů středočeské oblasti
NH Řevnice a jihomoravských hráčů z TJ Sokola Ostopovice. Vstup
do turnaje zvládli kluci na výbornou, k poločasovému výsledku

čátku měla Studénka 8, Ostopovice a Krčín po 6 a Vřeskovice spolu
s Mostem 2 body. V zápase o 4.
místo se dařilo lépe Vřeskovicím,
které porazily Most 23:13. Druhé
nedělní utkání pak našim nabízelo i možnost zisku zlata, to by ale
museli přehrát dosud neporaženou Studénku. Poločasový výsledek 5:5 nahrával severočeskému
týmu, který ve druhé půli přidal
a v cestě za titulem uštědřil ostopovickým druhou turnajovou porážku. Tentokráte v poměru 15:8.
Vítězství Krčína nad Řevnicemi
15:3 pak potvrdilo stříbro Východočechů. Nu a ten bronz putoval
na jih Moravy. Domů ho přivezli
Jakub Fanta, Karel Horák, Kryštof

Lebeda, Ondřej Gloza, Daniel Krajger, David Tuška, Martin Padrnos,
Tomáš a Matěj Krejčíkovi, Jan Polcar, Matěj Kraus, Jiří Sojka, David
Rejda, Matěj Střelec a trenéři Petr
Pazourek a Pavel Polcar.
Třídenní turnaj s bronzovým leskem
hodnotil pochvalně také vedoucí
týmu Pavel Krejčík. Předvedenou
hru okomentoval těmito slovy: „Po
sportovní stránce byla úroveň hry
průměrná. Své týmy táhly výrazné
osobnosti, ve Studénce vynikající
brankář a v Ostopovicích nejlepší
útočník a střelec turnaje Tomáš
Krejčík, který bohužel v posledním
zápase nevydržel se silami. První
tři družstva se ve výkonnosti trošku

Autor fotografie – Jaroslav Střelec

odlišily od ostatních a po zásluze
obsadily medailové pozice. Herní
úroveň ostatních týmů byla o poznání horší, což lze připsat na vrub
slabší vyhranosti (menší počet zúčastněných družstev v oblastech)
a nebo věku. Zde hlavně u mladších žáků často rozhoduje fyzická
vyspělost a robustnost hráčů nad
uměním a hráčskou chytrostí.“
#Pavel Chaloupka

K DY N A S O KO L OV N U ?
K dalším úspěchům můžete ostopovické házenkáře doprovodit přímo na hřišti. Ptáte se kdy?
Odpovídáme stručným přehledem jednotlivých utkání našich týmů na domácím hřišti.
12. 9. v 8.00 • Turnaj mladších žáků
13. 9 v 9.00 • Jihomoravský přebor dorostenci Ostopovice – Draken Brno „A“
v 10.15 • II. liga muži Ostopovice „A“ – Draken Brno „A“
v 11.30 • Jihomoravský přebor muži Ostopovice „B“ – Draken Brno „B“
v 13.00 • Jihomoravský přebor dorostenci Ostopovice – Draken Brno „B“
20. 9. v 10.15 • II. liga muži Ostopovice „A“ – SK Autonot Jihlava
27. 9. v 10.15 • II. liga muži Ostopovice „A“ – TJ S. Podhorní Újezd
11.10. v 9.00 • Jihomoravský přebor dorostenci Ostopovice – TJ Jiskra Humpolec
v 10.15 • II. liga muži Ostopovice „A“ – TJ Sokol Opatovice
v 11.30 • Jihomoravský přebor muži Ostopovice „B“ – TJ Jiskra Humpolec „A“
v 13.00 • Jihomoravský přebor muži Ostopovice „B“ – TJ Jiskra Humpolec „B“
18. 10. v 9.00 • Jihomoravský přebor dorostenci Ostopovice – SK Autonot Jihlava
v 10.15 • Jihomoravský přebor muži Ostopovice „B“ – SK Autonot Jihlava „B“
24. 10. v 15.30 • II. liga muži Ostopovice „A“ – Sokol Albrechtičky
25. 10. v 10.15 • II. liga muži Ostopovice „A“ – TJ Sokol Osek nad Bečvou

L E T NÍ TÁ B OR

m l a d ýc h h á z e n k á ř ů
Stalo se už tradicí, že první prázdninový týden odjíždí naši mladí
házenkáři na letní tábor.
Letos jsme opět vyrazili do rekreačního střediska Záseka, které
se nachází nedaleko přehrady
Mostiště. Cesta z nádraží byla po
přívalových deštích sice hodně
blátivá, ale to klukům a letos i pár
děvčatům náladu nezkazilo. Na
týden jsme se proměnili na indiánské bojovníky a přes občasné
deštivé přeháňky, které jsme využili ke křepčení v rytmu diska, si
všichni užili koupání, sportování
a her všeho druhu.
Zopakovali jsme si a zdokonalili
oblíbenou střelbu ze vzduchovky
a luku, proběhl turnaj v přehazované, vodní hry a olympiáda, které
se zúčastnili i vedoucí. (Výsledky
raději nebudeme zveřejňovat.)
Večery jsme trávili společně u táboráku a s potěšením zjistili, že
zpívání s kytarou se děckám líbí
a písniček umíme víc a víc.
Připravena byla i stezka odvahy,
nechyběla také samozřejmě pokladovka, na které malí indiáni
zúročili, co se na táboře naučili.
Nakonec přece jen každý svůj
kousek pokladu získal a s ním si
domů odvezl i nové zážitky, zkušenosti a vzpomínky na pár hezkých
prázdninových dní.
Další fotky z tábora můžete najít
na adrese:
http://davidtuska.rajce.net.
#David Tuška

3

Ze života mladých • JAROSLAV ŠEBÁNEK
4

Jmenuji se Jaroslav Šebánek a do Ostopovic
jsem se přistěhoval v roce 1994. Kromě sportu jsem se vždy věnoval chovatelství drobných
domácích zvířat. Od roku 2001 jsem se začal
věnovat chovu ušlechtilých domácích králíků.
Vrcholově jsem sportoval, chov jsem musel
přerušit a obnovil jsem ho až v roce 2007.
V tomto roce jsem vstoupil do Základní organizace Českého svazu chovatelů Ostopovice.
Chovatelství v Ostopovicích má dlouhodobou
tradici. Původní název chovatelské organizace byl Spolek pro chov drobného hospodářského zvířectva pro Ostopovice a okolí se sídlem v Ostopovicích. Stávající ZO Ostopovice
vznikla v roce 1964, v některých letech měla
organizace až 70 členů. V současné době
je členů jen 26, z toho 5 mladých. V prosinci
2008 byly založeny internetové stránky, které
najdete na adrese www.cschostopovice.wbs.

cz. Na těchto stránkách najdete aktuální informace o chovatelství v Ostopovicích. Na těchto
stránkám přivítáme zajímavé podněty, návrhy,
komentáře a rádi zveřejníme zajímavé fotografie domácích chovů. Rovněž zde najdete
podmínky členství v naší organizaci a můžete
korespondovat na uvedené e-mailové adrese.
Odpovíme na veškeré Vaše připomínky a náměty.
ZO Ostopovice pořádá každoročně, již od svého založení, výstavu domácích zvířat o třetím
víkendu v září. Můžete zde zhlédnout expozice
králíků, slepic, holubů, exotů a dalších drobných domácích zvířat. Výstava je prodejní, je
možné některá zvířata zakoupit.
Na výstavě vystavují chovatelé z Ostopovic a
okolí. Po dohodě je možné vystavovat i zvířata
nečlenů. Pro malé návštěvníky bývají na výstavě k prodeji křečci, morčata, zakrslí králíci a ji-

né drobné zvířectvo. Rádi mezi námi přivítáme
nové členy především z řad mladých. Mladým
chovatelům nabízíme pomoc při zakládání
chovů jakýchkoliv zvířat, můžeme vypomoci
jak materiálně, tak několika potřebnými radami. V současné době jsou mezi členy ZO hlavně chovatelé králíků, drůbeže a holubů.
V budoucnu chceme chovatelský záměr rozšířit i na ostatní drobná domácí zvířata.
Já v současné době chovám Bernského salašnického psa, králíky – Velké světlé stříbřité
a Kalifornské. Tento chov chci zrušit a obměnit
plemena za Belgické obry, dále chovám hroznýše, poddruh Acrantophis dumerili – Hroznýš
Dumerilův, Madagaskarská forma, samce.
Za chovatelství v Ostopovicích přeji všem hodně osobních i chovatelských úspěchů a hodně
pohodlí pro vaše domácí mazlíčky.
#Jaroslav Šebánek

CENA NADACE VERONICA PRO OSTOPOVICKOU MATEŘSKOU ŠKOLU
Velký úspěch: Cena nadace Veronica pro ostopovickou Mateřskou školu.
Významné ocenění, Výroční cena Nadace Veronica pro pedagogy, byla za rok 2008 udělena paní učitelce Ivaně Bláhové z naší mateřské
školky. Nadace Veronica, největší moravská
nadace zaměřená na ochranu přírody, krajiny
a životního prostředí, oceňuje od roku 2003

svojí Výroční cenou dlouhodobou činnost nebo
zajímavé projekty v oblasti ochrany životního
prostředí a ekologické výchovy v regionu Moravy a Slezska. Tato cena, kterou každoročně
obdrží pouze 3 nominovaní, byla v letošním roce udělena paní učitelce Bláhové za její dlouholetou práci s dětmi a jejich rodiči a za její
vedení k praktické ochraně přírody. Ocenění
je spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč pro
školu. Při příležitosti tohoto prestižního ocenění požádala školská rada paní učitelku o krátký
rozhovor.
Co Vás přimělo zajímat se právě o ekologickou výchovu a aplikovat ji v naší mateřské
škole?
Od 15 let, při studiu střední pedagogické školy, jsem vedla oddíl Mladých ochránců přírody,
kde jsem se setkala s mnoha zapálenými lidmi
pro ochranu přírody, kteří mě v tomto směru velice inspirovali. Po revoluci tito lidé založili Dům
ekologické výchovy Lipka. V roce 1985 jsem

nastoupila do zdejší mateřské školy a v 90. letech jsme začali vést děti ke vztahu k přírodě
a prosazovat vztah k přírodě jako hlavní zaměření školky. K tomuto rozhodnutí nás vedla
i její vhodná poloha.
Vzděláváte se v tomto oboru?
Absolvovala jsem mnoho seminářů, které pořádala Lipka, stála jsem například u zrodu ekologické konference MRKVIČKA a od roku 2002
jsem jako zástupce mateřských škol pracovala
v rámci ekologické skupiny na tvorbě koncepcí
enviromentálního vzdělávání, výchova a osvěta v Jihomoravském kraji.
Prezentovala jste někde naši mateřskou
školu?
V naší mateřské škole proběhly dva semináře
o ekologické výchově v předškolním vzdělávání. Budování naší zahrady jsem prezentovala
na konferenci MRKVIČKY. Na podzim letošního roku proběhne u nás další ekoseminář na
téma „Přírodní zahrada“.
Co je to Přírodní zahrada?
Je to nejen zahrada na hraní, ale může sloužit i jako přírodní učebna. Děti mohou naplnit
svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály, pozorovat zvířata a rostliny
ve volné přírodě, prožívat střídání ročních období aj. Z našich zahradních přírodních prvků
nelze opomenout vrbičkový tunel, indiánský
pošlapový chodník, bylinkovou skalku a zeleninovou zahradu, jezírko s vodními živočichy,
uměle navršený terén pro válení sudů, ovocné
stromy nejen pro pozorování nebo komposty.
A na vybudování dalších přírodních prvků se
chystáme.
Jakým způsobem vedete děti k ekologické
výchově?
Společně s kolegyněmi vytváříme a hrajeme
dětem ekopohádky, které byly taktéž prezentovány na konferenci MRKVIČKA. Třídíme odpad, sbíráme hliník, jsme zapojeni společně
se ZŠ do projektu „Recyklohraní“, pořádáme
tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče, kde tvoříme z přírodních materiálů a produktů naší
zahrady, organizujeme sezónní burzy, brigády
na zahradě.
A pár slov na závěr.
V době internetu není potřeba dětem vštěpovat

poznatky a vědomosti, ale je třeba nabízet jim
prožitky, vjemy, praktické činnosti a probouzet
v nich zájem o empatii k lidem a přírodě, chceme s dětmi být, naslouchat jim, vytvářet pro
ně prostředí bezpečí a pohody. Samozřejmě
by to vše nešlo vytvářet bez aktivní spolupráce
mých kolegyň, rodičů, příznivců školy a podpory obce.
#Za školskou radu MgA. Barbora Opršálová,
Mgr. Silvie Páčová
Školská rada srdečně blahopřeje paní učitelce Ivaně Bláhové a učitelskému kolektivu
mateřské školy a těší se na další setkávání na
zahradě, na besídkách nebo při jiných příležitostech. Přejeme také pevné zdraví, optimismus, spoustu nápadů, z nichž některé se
podaří zrealizovat, inspiraci, trpělivost, kterou
při svém náročném povolání hodně potřebují,
a doufáme, že se podaří proměnit staré, nevyhovující budovy naší školky a školy na moderní, multifunkční centrum naší obce.

SOUTĚŽ
ZAMYŠLENÍ NAD DALŠÍM UPLYNULÝM LÉTEM
Skončilo léto, dětem skončily prázdniny, dospělým dovolená a babičkám hlídání vnoučat.
A nyní nezbývá, než si udělat rekapitulaci,
jak jsme to zvládli, jak jsme ten čas nám daný využili. Věnovali jsme se dostatečně svým
partnerům, svým dětem, sami sobě?! Dovezli
jsme si dost zážitků z dovolené, odpočali jsme
si pořádně při kafíčku na zahrádce u domu či
na chatě?
Nyní se podělte o tu svoji rekapitulaci s námi:
do konce listopadu napište do našeho dalšího
vydání zpravodaje o svém létě anebo zašlete
nějakou fotografii z léta – tímto vyhlašujeme
literární a fotografickou soutěž! A my všichni
se těšme, co pěkného si přečteme a uvidíme –
třeba jako inspiraci na příští prázdniny.
Na výherce čeká odměna.
Příspěvky zasílejte na adresu evidence@ostopovice.cz nebo odevzdávejte na obecním
úřadě.
#redakce zpravodaje

O H LU KU

A CO PROTI NĚMU MŮŽEME DĚLAT

Nevím, jak vás, ale mě hluk, který se šíří od
dálnice, obtěžuje v takové míře, že pravděpodobně patřím do těch 10–20 % populace
označovaných jako vysoce senzitivní osoby.
Od té doby, co směrem k Starému Lískovci
byly postaveny protihlukové zábrany, se hluk
od dálnice zvýšil, a si říká, kdo chce, co chce.
Kdykoliv během dne vyjdu na dvorek, tak mám
pocit, že na tomto úseku dálnice jsou nejvyšší
povolené limity překračovány trvale.
Občané Bosonoh a Troubska jsou na tom „relativně“ lépe. Na dálnici D1 v tomto úseku měly
být kvůli překročení hlukových limitů postaveny protihlukové stěny podle platné výjimky do
konce letošního roku. Samozřejmě se s jejich
stavbou ještě nezačalo – proč taky. Vlastníci
komunikací spoléhají na opakované prodlužování výjimek a přijetí příslušných opatření odkládají. Nikdo přece kvůli chybějícím protihlukovým zábranám dálnici neuzavře.
Výhledově se v souvislosti s investiční akcí rozšíření dálnice D1 počítá i s výstavbou protihlukových stěn podél naší obce – zda se jich dočkáme – to už je druhá věc. Můžeme doufat.
Na hluk si nejde zvyknout – možná se jen dá
s ním smířit. Ale proč bychom to měli dělat.
Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk
má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Organismus reaguje na hluk celou řadou mechanismů – zvýšením krevního tlaku, zrychlením tepu,
stažením periferních cév, zvýšením hladiny
adrenalinu a ztrátou hořčíku. Hluk má poměrně
významný vliv na psychiku jednotlivce a často
způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob
vzrůstá úměrně s hlučností daného prostředí.
I během spánku nás obtěžuje – snižuje jeho
kvalitu i hloubku. Dlouhodobě se to pak projevuje již zmíněnou trvalou únavou.
A nejde jen o hluk z dopravy. Jde o hluk, který
se k nám šíří z aut „šílených řidičů“ majících
naplno puštěnou hudbu, kterou jsem nucena
poslouchat, hluk, který vydávají různé sekačky, křovinořezy, cirkulárky a další vymoženosti
dnešní doby. Nechci, abychom se při práci na

zahradě vrátili ke kosám a ručně řezali dřevo.
Stačilo by, kdybychom se domluvili, že je nebudeme používat v neděli. Jde o jeden den v týdnu,
který by mohl být vyhrazen pro klid.
Je to sice málo, co můžete proti hluku, který je
všudypřítomný, udělat, ale jsem přesvědčena,
že i to nám pomůže.
Bohužel nevěřím tomu, že všichni občané naší
obce přijmou tento můj podnět a v neděli budou ctít „klid“. A proto se obracím na zastupitele
obce, zda by se nenašlo řešení např. v podobě
obecní vyhlášky, která by zakazovala používání
zahradní a jakékoliv jiné techniky, způsobující
obtěžování hlukem, v neděli. Nevím, na kolik
může být tento krok složitý a reálný, ale všem
by se nám vyplatil. A to z hlediska toho nejcennějšího co máme – zdraví.

365 dnů v roce (automobilová doprava utichá
každoročně jen na krátkou chvíli při příchodu
nového roku). Kdo bydlí u frekventované silnice,
hluku z dopravy se prostě vyhnout nemůže.
Opatření pro snížení hluku uvnitř budov neřeší
příčinu problému, ale pouze následek. Samozřejmě mohou pomoci k výraznému snížení
hluku v domě nebo bytě. Nicméně prioritou by
mělo být snížení hluku na takovou míru, abychom se nemuseli schovávat doma za protihlukovými okny, ale mohli příjemně pobývat
i venku na ulici.
zdroj: www.hluk.eps.cz

PODĚKOVÁNÍ

Letos v květnu už podruhé proběhla humani#Mgr. Věra Janáková tární sbírka. Když nás loni občanské sdružení
Diakonie Broumov oslovilo, zda bychom sbírku
Všeobecně známým účinkem hluku na zdraví je uskutečnili, tak jsme váhali. Naše společnost
pak pochopitelně poničení sluchu. K němu mů- nemá k charitě příliš dobrý vztah ani důvěru.
že dojít bu při krátkodobém vystavení hluku Jaké však bylo naše překvapení, když se běpřesahujícímu 130 dB (o něco větší hluk, než hem hodiny naplnila místnost bývalého zdravydává startující letadlo), nebo častému a dlou- votního střediska k prasknutí. Lidé přinášeli
hodobému vystavování hluku nad 85 dB (např. oblečení pro děti i dospělé, lůžkoviny, ručníky,
velmi hlasitá hudba).
záclony, nádobí bílé i černé, skleničky, dokonK poškození sluchu ale může vést i dlouhodobé ce i přikrývky a deky.
vystavování se hluku kolem 70 dB, což je běž- Říká se, že co doma dva roky nepoužijeme,
ná úroveň hluku podél hlavních silnic. Za hlavní ze svého šatníku neoblečeme, máme vyřadit.
příčinu sluchové ztráty není již v současné do- Často nevíme, co máme s těmi pěknými a zabě považováno stárnutí, ale hluková zátěž. Po- chovalými věcmi dělat, je nám líto je vyhodit,
škození sluchu je přitom většinou nevratné.
a tohle byla příležitost se s tím vypořádat.
Kromě toho, že je v zájmu každého jednotliv- Letos jsme tuto sbírku rádi zopakovali. Paní
ce chránit svůj sluch před nadměrným hlukem, Liptáková a Bartoňková, které u sbírky v domku
o snížení hlukové zátěže na únosnou míru je na zahrádkářů byly, nestačily věci odebírat a sklazákladě zákona povinen starat se i stát v rámci dovat. Akce byla úspěšná jako loni.
péče o veřejné zdraví. Právě situace ohledně Na závěr ještě něco o organizaci, která tuto
hluku z dopravy jasně ukazuje, že stát tuto svoji sbírku vyhlašuje. Diakonie Broumov je nezispéči zanedbává.
ková humanitární organizace, která poskytuje
Hluk spojený s bydlením (např. domácí spo- materiální pomoc lidem, kteří se z různých důtřebiče) nebo hudební hluk si bu způsobuje vodů ocitli v krizové životní situaci.
člověk sám, nebo je mu vystaven jen krátkou Ráda Vám tlumočím poděkování, které nám
dobu; hluk ze stavební činnosti může být nepří- humanitární organizace poslala.
jemný, ale trvá jen po dobu stavby. Hluk z do- Já se ráda i s paní starostkou za obec k tomuto
pravy je ale něco zcela jiného. V postižených poděkování připojuji.
oblastech působí bez přestání, ve dne v noci,
#Za sociální komisi Milena Dejlová

KURZ VAŘENÍ ANEB KUCHAŘSKÁ SHOW
V úterý 9. června 2009 zorganizovala školská
rada ve školní jídelně kurz vaření. Ovšem po
tom všem, co přítomným předvedl vynikající
kuchař pan Zbyněk Kozák, by se mnohem
lépe hodil název KUCHAŘSKÁ SHOW. Prvním jídlem, které pan Kozák připravoval, byl
tatarák z lososa. Pan kuchař všem ukázal odstranění hlavy, vykostění a stažení z kůže. Následoval kuřecí salát, hovězí tatarák a ukázal
také, jak správně točit šunku na chlebíčky, nakrájet ananas a mnohé další. Kromě toho také
ochotně odpovídal na zvědavé dotazy přítomných a rozdával své mnohaleté zkušenosti.
Atmosféra byla zpočátku rozpačitá a tichá,
ovšem s přibývajícím časem a vypitým vínem
se účastníci uvolnili a začali se bavit a ptát.
Školská rada děkuje všem, kteří si udělali čas A v neposlední řadě chceme poděkovat panu
a v úterý večer přišli zdokonalit své kuchařské Zbyňku Kozákovi za jeho čas a ochotu.
# Školská rada
umění, a také paní ředitelce Stanislavě Houpři ZŠ a MŠ Ostopovice
zarové za bezplatný pronájem školní jídelny.

V Z DĚ L ÁVÁ NÍ
Český jazyk a literatura
• doučování češtiny pro žáky
základní a střední školy
• příprava studentů na přijímací
zkoušky z českého jazyka na střední
školu i k maturitní zkoušce z češtiny (také
podle nového vzdělávacího programu)
• výuka základů češtiny pro cizince
Ruský jazyk
• výuka základů ruštiny slovem i písmem
Dějiny umění a kultur y
• lekce z dějin umění k přípravě na
přijímací zkoušky na střední umělecké
školy a školy cestovního ruchu

PhDr. Alena ODEHNALOVÁ, prom. ﬁl.
tel.: 547 351 072, mob.: 607 157 442
e-mail: alena.odehnalova@razdva.cz
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Přírodní divadlo v Šelši SE VRACÍ PO PŮL STOLETÍ
6

Málokterá krajina se za posledních sto let proměnila tak zásadně a tolikrát jako území tzv.
Hitlerovy dálnice pod Urbanovým kopcem.
Ještě na záčátku 20. století to bylo údolí Šelše s dvěma rybníky a pramenem, lemované
políčky na protilehlých svazích. Během krátkého trvání první republiky zde Národní jednota postupně zbudovala i na dnešní poměry
velkorysý areál se sokolským cvičištěm, divadelní scénou a moderním koupalištěm. „Tento
kout byl rekreačním střediskem celého okolí.
Odbývaly se zde výlety, benátské noci a jiné
lidové slavnosti, na přírodním jevišti hrávaly
všechny okolní ochotnické spolky divadlo“,
píše se v publikaci vydané k 770. výročí první
zmínky o Ostopovicích. To vše však vzalo za
své na počátku 2. sv. války, kdy celé (tehdy už
Masarykovo) údolí zmizelo pod náspem dálnice z Vídně do Vratislavi. Výhonky ochotnického
divadla však byly natolik silné, že se po několika
letech opět prodraly skrze metry zeminy.

Na konci padesátých let vybudovali ochotníci
s dalšími dobrovolníky nový přírodní amfiteátr
pro dva tisíce diváků se záměrem obnovit divadelní tradici pod širým nebem. Drama bratří
Mrštíků Maryša, které tehdy divadelníci spolu
s ochotníky z Nebovid nastudovali, však bylo
nejen prvním, ale zároveň i posledním představením v divadle, které nebylo nikdy zcela
dokončeno a dnes je skryto v křovinách, co by
kamenem dohodil od pramene v Šelši.
Nyní, po více než půl století, se o oživení přírodní divadelní tradice pokoušíme znovu. Příroda si postupně poradila s pustinou dálnice
a nedokončené mostní stavby jen dokreslují
jedinečnou atmosféru místa. Možná i proto
zdejší krajina opět láká výletníky, oslavence,
děti i dospělé, rytíře, vojáky i cyklisty a přilákala i divadlo Husa na provázku s představením
Shakespyré.
Právě s jeho pomocí jsme zahájili další dějství v příběhu ostopovických divadelních scén

v přírodě. Tentokrát přímo na dálnici v kulisách
nedokončeného dálničního mostu. A protože
uteklo tolik času od posledního venkovního
představení, uspořádali jsme rovnou festival,
který mohl potěšit všechny generace. Odpoledne tak patřilo dětem, které se staly svědky
Bajajova trápení, rozhodnutí pana krále a slavného vítezství, ve kterém drak Kruák položil
svůj bídný život. Po velkolepém rytířském turnaji vše šastně skončilo otcovským požehnáním a velkou svatbou. Následovali klauni
s balónky, kteří děti dovedli k loutkové pohádce Princezna na hrášku v podání Dřevěného
divadla v režii i provedení Jana Hrubce.

Pak už následoval zlatý hřeb programu, představení Shakespyré divadla Husa na Provázku. Diváci zaplnili provázkovské cirkusové šapitó, které
vyrostlo v těsném sousedství mostu, k prasknutí.
A na kanoe, doprovázeni živou kapelou, pak proplouvali představením „rychlým jako škuner, divokým jako Orlice a zpěněným jako peřeje“. Kdo
tam nebyl, neuvěří. Závěr celého programu pak
mezi ohni a v dramaticky nasvětlených kulisách
mostu obstarala svým recitálem Andrea Buršová v doprovodu Zdeňka Krále a pouliční kapela
Urband.
Přálo nám také počasí, vysvitl i měsíc v úplň-

ku, a tak si diváci i účinkující odnesli pěkné zážitky, které mohou být dobrým základem do
příštích let. V pořádání divadelních představení a dalších kulturních akcí na dálnici totiž
chceme pokračovat a už nyní začínáme plánovat program na příští léto.
Nejen divadelní festival, ale i úpravy prostoru
u 2. mostu, studii využití celého území dálnice či nově instalované lavičky bychom však
nepořídili bez Nadace Partnerství, která naši
činnost od roku 2008 podporuje. A hlavně,
nikam bychom se nedostali bez práce všech
dobrovolníků, kteří trávili a tráví prací na dálnici část svého volného času. Také organizace
festivalu by se neobešla bez pomoci mnoha
obyvatel Ostopovic i přespolních. Těm všem
patří velké díky! A pokud máte i vy chu podílet se na těchto aktivitách, ozvěte se! Budeme
rádi. Kontakty i podrobnosti o činnosti našeho
sdružení nebo možnostech podpory naleznete
na www.nadselsi.cz.

Snad ještě pár slov na závěr. Minulá doba nás
odnaučila v krajině žít, o krajinu pečovat a udržovat ji. Vesnice končila posledním domem,
dál už se proháněly traktory po širých lánech
i rozoraných cestách. Krajina se pouze využívala a dnešní mnohdy zběsilá satelitní výstavba je jen pokračováním tohoto přístupu. Bezhlavý růst přitom zcela kotrastuje s tím, jak
pomalu se objevují nové stezky pro pěší, pro
cyklisty, remízky, meze, aleje, posezení na vyhlídkách či u rybníka. A naše snaha o oživení
tradice přírodních divadelních představení je
jen další z těchto pomalých změn, které vrací
zpět do zdejší krajiny radost, inspiraci a lidský rozměr. „Co je na světě nejpoddajnější,
podmaňuje to, co je na světě nejpevnější,“ říká stará čínská moudrost. A přírodní divadlo,
které zatím vždy překonalo nepřízeň osudu,
je toho nejlepší ilustrací.
#Jan Symon

M AT E Ř S K É C E N T R U M O S T O P O V I C E – I N F O R M U J E
Tak nám to zas začíná. Je po žních, zamávali
jsme prázdninám a se vší vervou se vrháme do
3. sezóny. V klubovně je uklizeno, štětce a barvy
jsou seřazeny v nových škatulkách a obrovská
hrouda keramické hlíny se už nemůže dočkat,
až se z ní s vaší pomocí stane něco úžasného,
lesklého a zvonivého.
Také cvičírna přes prázdniny nezahálela. Nové
básničky a loutky již visí na stěnách, přibylo pár
hravých kapsářů, ve kterých se nám schovaly
hudební nástroje, a až ze Švédska se k nám
přivalila bedna, se kterou si doopravdy užijete.
My si s vámi v loňském roce užívali každou
středu a nejinak tomu bude i letos. Přesné
začátky, konce a frekvence našich setkání se
včas dozvíte na našich webovkách, nástěnce
a ostaních místech, kde jste zvyklí, že o sobě
dáváme vědět.
Protože se kromě všedních dnů potkáváme
sem tam i o víkendu, nabízíme malou rekapitulaci toho, kde jsme se minulý školní rok potkali
a prožili společně dobrodružné odpoledne.
INDIÁNSKÉ LÉTO – v sobotu 6. 9. 2008 v 16.00
začalo v Ostopovicích pravé Indiánské léto.
Nejdřív se děti změnily v indiánské sestry a bratry. My v šamany. Čelenky, barvy na obličeji,
talismany a bizoní kůže. Po malém občerstvení
– bizon na sto způsobů – zazněly bubny. Indiáni kroužili kolem šamanů. Ti v hlubokém tranzu
vzývali velikého Manitú a nabádali k ostražitosti. Ozval se ohlušující pískot, honba za zlatým
pokladem začala! Poklad objeven, váčky naplněny, program ukončen vášnivým tancem.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – neděle 14. 2.
2009, 15.00 – do sálu sokolovny vstupují první masky a už te je jasné, že opět zvítězila
fantazie a šikovná ručka nad půjčovnami kostýmů. Majitelé těchto ruček okamžitě zaplnili
tvořivou dílničku na pódiu a začali vyrábět
šášulku nebo pankáče Pepu. Taneční parket
sloužil nejen svému původnímu účelu, ale též
jako dějiště soutěží odvahy, šikovnosti a síly
ducha i těla. Odměnou všem zúčastněným
byla kouzelná tužka.

ŠKOLA ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC I. KATEGORIE – konalo se 30. 4. 2009. V 17.15 zazvonil
školní zvonek a vzplál čarodějnický oheň. Čarodějničtí učni nastoupili k výcviku. Vyrobili si nezbytné pomůcky – kouzelnou hůlku a pavoučí
talisman. Prošli autoškolou na koště. Vykouzlili
si semínka věšteckých koulí. A jen ti nejodvážnější ukončili školní docházku čarodějnickou
maturitou.
DEN ZEMĚ – Na stejné zemi, co my, bydlí tu
s námi stromy... neděle 26. 4. 2009. I my, Mateřské centrum, jsme přispěli svou troškou do

#Tým Mateřského centra Ostopovice, o. s.
www.mcostopovice.webz.cz
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oslav dne, kdy si lidé připomenou, že jediným
a nejkrásnějším místem k životu nás lidí je Země. Děti nakreslily spoustu krásných obrázků
na téma „Můj fantastický dopravní prostředek“
(např. krokodýl na kolečkách), ukázaly svou
zručnost na cyklostezce odvahy a vyrobily si
papírový, a přece plně funkční dalekohled.
Upomínkou na tenhle krásný den je stěna naší
klubovny zaplněná nádhernými fantastickými
obrázky!!!

A OPĚT JE TU T O N E Š Ť A S T N É P Á L E N Í
Vážení spoluobčané,
blíží se podzim a tím i velká potřeba pálení
suchého zahradního odpadu. A proto tento
článek apelující na vzájemnou ohleduplnost
a vstřícnost každého občana ke svému okolí,
ke svým sousedům. Možná se někomu z vás
bude zdát, že se zde dočte věci naprosto samozřejmé a jasné, ale přesto pro mnohé toto
musíme opakovat znovu a znovu.
Pálit se smí pouze suché, ničím neošetřené
dřevo a zahradní suchý odpad a je doporučen
„pálící“ den v pátek. Ale tím se myslí pátek,
kdy není inverze anebo naopak tropické vedro. A taky není možné začít s pálením již v 6
hodin ráno a skončit až po půlnoci, anebo aby
ohniště doutnalo do příštího rána. Toto všechno se děje a vy to víte. Po úmorném teplém
dni si chcete večer vyvětrat dům či byt, otevřete konečně v deset večer okna a vpustíte si
zakouřený vzduch. Anebo se v noci vzbudíte
obrovským „smradem“ z pálení, který večer již
nebyl, ale na špatně zahašeném ohništi v noci
vítr opět rozfoukal nové pomalé dýmení trvají-

NEDĚLNÍ VŠEHOCHUŤ ANEB PŘIJĎTE S NÁMI POSEDĚT – neděle 14. 6. 2009. Základem
akce bylo slavnostní odhalení nové lavičky na
hřišti Staré dálnice. Tímto začíná nová éra znovu vzkříšeného kulturně sportovního centra nad
Šelší. Kdysi si na Staré dálnici hrály děti i dospělí. Bylo tomu tak i dnes – ruská kuželka z pivní
lahve, kresby větvoštětcem, „korálku hop do
kelímku od jogurtu“, atd... Kdysi se nad Šelší
hrálo divadlo, dnes zahrály maminky hudebně-dramaticko-komediálně-taneční pohádku
Zvířátka a loupežníci. Kdysi běhaly v podvečer
po návsi hloučky špinavých a šastných dětí.
I dnes to bylo jak z Ladových obrázků. A významně k tomu přispěl bezedný zmrzlinový
stroj!
A protože nás to s vámi fakt baví, už te se těšíme na tu novou, již 3. prima sezonu v MC!

cí mnohdy až do rána. Je nutné si uvědomit,
že i když kouř nejde ke mně do oken, může jít
k sousedům anebo k sousedům přes několik
domů či až přes ulici.
Dost často si říkáme, že mladší generace jsou
hůř vychované, než jsme my, ale už si neuvědomujeme, že je ovlivňujeme svým vlastním
chováním. A určitě je rozdíl dávat přiklad k sobeckému jednání – „Já potřebuji spálit nepořádek na zahradě, tak a se ti druzí klidně udusí.“
Anebo jednat ohleduplně – „Toto se nepálí,
toto spálím, až to bude suché a nepůjde kouř
na sousedy.“
A o důsledcích pálení plastů či jiných „šílených“ odpadů už ani psát nemusíme. Snad se
v našem civilizovaném světě nenajde nikdo,
kdo neví, že zplodiny z těchto odpadů jsou karcinogenní, a kdo by si chtěl zatěžovat svědomí
tím, že pátek co pátek způsobuje rakovinu nejen sobě, ale i lidem ve svém okolí!
Takže ještě jednou na závěr: Chovejme se k sobě jako lidé, kteří jsou zde pouze na návštěvě.
#Ing. Radka Švihálková

(Pokračování z minulého čísla zpravodaje)
Cita zdáli pozorovala, jak montéři vynášejí
po žebříku potřebný materiál na střechu domu. Já jsem musel na krátko odjet, dal jsem
Citě obvyklý a spíše symbolický povel „hlídej“
a odjel jsem do Moravan. Vyřizování se chvíli
protáhlo a když jsem se po dvou hodinách vracel domů, těšil jsem se, jak si prohlédnu nový
hromosvod. Na střeše ale nebylo vůbec nic.
Montérům spadly ze střechy kleště a při snaze o jejich vyzvednutí narazili na Citu. Ta stála
pod žebříkem a nehodlala je pustit dolů. Ještě
dobře, že jsem je nemusel platit v hodinové
mzdě, protože takto, v úkole, jsem jim proplatil
navíc jenom krabičku cigaret, kterou na střeše
při čekání vykouřili.
Vážení čtenáři,
Sága čuvačů se dostala do své poloviny. Brzo se
smečka rozšíří o dominantního Targa Iro z Janina
ranče, který se z divokého „bitkára“ stal Národním vítězem, Vítězem plemene a nakonec Českým šampionem, a o jeho partnerku Elzu, která,
zdá se, bude výbornou matkou a naplní smysl
evropské chovatelské stanice „Bílá tlapka“.
O těchto událostech však již z osobních důvodů
nebudu dále psát. Jsem rozčarován z ovlivňování obsahu zpravodaje lidmi mimo okruh redakční rady a z nemožnosti vydat články s politickým
či kritickým podtextem, aniž by byly dopředu
oponentovány paní starostkou.
Jsem nespokojen ze způsobu vedení obce, kdy
většina plánů končí ve stadiu finančně náročné
studie, resp. z utajování ceny těchto studií. Jsem
zaskočen obstrukcemi kolem stavebního řízení
prostřednictvím nedoložitelných argumentů.
A v neposlední řadě jsem znechucen chováním některých spoluobčanů, stavebníků
z ulice Padělky, kteří spokojeně užívají infrastrukturu, aniž by v sobě našli dostatek cti vyrovnat své závazky. Jsem podezříván z toho,
že prostřednictvím článků a účastí na zasedání
zastupitelstva si připravuji zázemí pro nástup
opozice do vedení obce. Není to pravdou, moje plány mají zcela jinou podobu, a proto také
definitivně končím se svými příspěvky.
#Pavel Hudec
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O PŮVODU RAJČAT

Informace o kulturních akcích

Rajčata jsou jedním z nejoblíbenějších druhů zeleniny, zejména
díky všestrannému využití atraktivních plodů. Zanedbatelná není ani
nutriční hodnota, obsah vitamínů,
minerálních látek a vlákniny.
Rajská jablíčka mají zajímavou
historii. Když Španělé pátrali po
zlatě Aztéků po objevení Ameriky,
všimli si, že mezi řadami kukuřice
rostou tmavozelené keříčky – rajčata. Tato jablíčka byla žlutá, červená rajčata, jak je známe dnes,
jsou později vypěstovaná odrůda. Právě pro jejich zlatou barvu
začali Italové rajská jablíčka nazývat „pomo d’oro“ – zlaté jablíčko. Francouzi pokřtili novinku po
svém, maurské jablko, a Angličané si to při jednom ze svých jazykových omylů přeložili po svém,
jablíčko lásky. Ale a již tomu Ev-

padu. Během adventu proběhnou zase všechna
Začalo druhé pololetí letošního roku a my máme
znovu povinnost Vás ve stručnosti seznámit s tím, naše setkání. Pro děti mikulášská nadílka, poušjaká kulturní a společenská setkání jsme připravili. tění nafukovacích balonků s přáním Ježíškovi. Pro
Nejprve se však zmíním o tom, co se nám usku- dospělé bude opět setkání u cimbálu s vánočním
programem a v kapličce
tečnit nepodařilo. Loni v
bude oblíbený tříkrálový
září byly Václavské hody
koncert.
ženáčů, ale letos tyto hoTaké bych Vás touto cesdy nebudou, protože se
tou oslovila a požádala
sešlo jenom málo stárků.
o pomoc. Kdo máte na
Snad se podaří příští rok
zahradě, chatě nebo jina budou tak pěkné jako
de borovici, smrk nebo
loni. Byla by škoda v téjedličku, která Vám zavato tradici nepokračovat.
zí, a myslíte si, že bude
Také jsme každý rok na
pěkná před kapličkou
podzim jezdili do něktejako vánoční strom, rádi
rého z pražských divadel.
ji přijmeme.
Loni jsme však vynechali,
St avění máje čer ven /09
Tak jsme se dostali až
protože vstupenky jsou
stále dražší a když k tomu připočteme jízdenku au- na konec letošního roku. Určitě Vás také ještě do
konce roku osloví Radka s Magdou a jejich Dobtobusu, návštěva divadla potom vychází téměř na
romysl. A my, pokud nás ještě něco napadne, kam
1000 Kč na osobu a my máme obavy, že autobus
bychom Vás ještě mohli pozvat nebo kde bychom
neobsadíme. Můžu Vás ujistit, že jsme už znovu
se s Vámi mohli sejít, určitě Vám dáme včas pozačali hledat, které divadlo a divadelní kus by pro
zvánku. Rádi pro Vás programy připravujeme a děnás byl vhodný.
lá nám radost, že na naše pozvání slyšíte.
A te , co nás čeká a nemine. Advent letos začíná
#Za kulturní komisi Milena Dejlová
opět rozsvěcováním vánočního stromu 29. listo-

inzerce

ropané říkali jakkoliv, dlouho se
rajčata pěstovala pro dekorativní
účely. Nakonec se však našel odvážlivec, který si do jablíčka kousl.
A protože se mu nic nestalo, přišli
na chu rajčatům i další labužníci.
Ve velkém množství začali rajská
jablíčka pojídat Italové, protože
přišli na to, že je to zelenina velmi
zdravá. A také proto, že pěstování
rajčat je výhodný obchod.
Američané nevěnovali rajčatům
pozornost až asi do roku 1850.
Vypukl tam vědecký spor, zda je
rajče zelenina či ovoce. Tak se rajčata dostala před americký nejvyšší soud. A důstojní soudcové
rozhodli, že rajče je zelenina...
#František Franc
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KOUPÍM GARÁŽ
kdekoli v Brně
i v horším stavu.
Dohoda jistá.
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