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Z obce

Radnice informuje
Obnova společenského života
Stává se už téměř nevítanou tradicí, že souhrn novinek
z radnice začínám referováním o vlivu epidemie onemocnění covid-19 na život v obci. Aktuálně jsou informace o vývoji epidemie naštěstí spíše povzbudivé a opatrně se už můžeme těšit na řadu tradičních kulturních
a společenských akcí, jako jsou farmářské trhy, oslava
Dne Země, Pohádkový les nebo Mladé hody. Po dvouleté
pauze v červnu proběhne také hudební festival Krákor, na
podzim se chystá Husa na dálnici. Soupis všech aktuálně
připravovaných akcí na období duben – červen naleznete
v kalendáři uvnitř tohoto čísla zpravodaje.

Foto: shutterstock

Dar obce podpořil obránce Ukrajiny
Jen co jsme se skoro vyhrabali z krize koronavirové,
přišla krize snad ještě ničivější. Jak trefně poznamenal
jeden komentátor: „Byl tu virus, teď je tu Rus.“
Ve čtvrtek 24. února napadlo Rusko Ukrajinu a rozpoutalo tak válečný konflikt, jaký Evropa nezažila od konce
druhé světové války. Dochází k rozsáhlému bombardování ukrajinských měst včetně obytných budov, škol či
nemocnic a do Evropy z válkou rozvrácené země utíkají
miliony lidí, především dětí, žen a seniorů. Jak důležité
je pro bezpečnost Česka naše členství v Evropské unii
a v NATO nebylo nikdy patrnější, a proto ho už dnes
zpochybňují jen lidé zcela odtržení od reality.
Na tento vývoj zareagovalo rychle také zastupitelstvo
obce jednomyslným schválením daru ve výši 100 tisíc Kč
na sbírku „Pomozte Ukrajině s Pamětí národa“, kterou
organizuje nezisková organizace Post Bellum. Vybrané
finanční prostředky poslouží na nákup neprůstřelných
vest, přileb, vysílaček, nočního vidění, zdravotnického
materiálu a dalšího vybavení pro obránce Ukrajiny. Protože na Ukrajině se dnes bojuje i za naši svobodu. Jsme
také připravení na situaci vyvolanou masivní uprchlickou vlnou a v případě nutnosti můžeme zprovoznit pro

příchozí z Ukrajiny během několika dní provizorní nouzové bydlení ve staré budově školy.
Řada z vás se už nyní zapojila do některé ze sbírek pro
Ukrajinu, pomáhala s dopravou uprchlíků z ukrajinských hranic nebo nabídla ubytování ve svých domech
a bytech. Za to moc děkujeme! V následujících týdnech
a měsících bude důležité vytrvat a počítat i s tím, že válečná situace bude mít dopad i na naše životy. Integrace
statisíců lidí nemusí probíhat vždy úplně hladce a vedle
příležitostí jistě přinese i řadu výzev. V této zkoušce ale
musíme obstát, protože v sázce je naše svoboda a demokracie. Pokud ale vše zvládneme, vyjdeme z této zkoušky silnější. Sláva Ukrajině! Слава Україні!
Desítky nových stromů v obci i okolí
Dál se ale samozřejmě věnujeme i péči o vzhled obce
i jejího okolí. V poslední době bylo vysazeno více než
půl stovky nových stromů, hlavně třešní, jabloní, hrušní a bříz. Jedná se o náhradu za stromy vykácené kvůli
elektrizaci trati. Postupně je také dokončována obnova
cest a dalších ploch poškozených během této stavby.
V souvislosti s modernizací tratě se však bohužel nedávno v médiích objevila informace, že začátek navazující modernizace tratě ze Střelic do Zastávky, v rámci
které má být v tomto úseku položena i druhá kolej, je
kvůli nedostatku financí nejistý. Druhá etapa modernizace přitom měla začít už letos a být dokončena v roce
2023. Přínosy celé stavby totiž bude možné plně využít
právě až s dokončením druhé etapy. Do té doby budou
po elektrizované trati i nadále jezdit motorové vlaky
a cesta ze Zastávky a Rosic do Brna se nijak nezrychlí.
Teprve položení druhé koleje mezi Střelicemi a Zastávkou přinese větší kapacitu tratě, která umožní zkrátit
interval mezi jednotlivými spoji. Reálně tedy hrozí, že
větší frekvence spojů mezi Ostopovicemi a Brnem nastane později než v původně avizovaném prosinci 2023.
Jednodušší platby místních
poplatků s QR kódem
V uplynulých dnech jste nejspíše ve schránce nalezli
platební předpisy pro úhradu místních poplatků za odpad a psy. Při tisku nám bohužel zaúřadoval tiskařský
šotek a na část platebních předpisů se tak nedopatřením
dostalo datum splatnosti 4. 3. 2022. Ve skutečnosti jsou
však poplatky tak jako každým rokem splatné až do
konce května. Za chybu se omlouváme.
Novinkou je možnost zadání platby s využitím QR kódu.
Výhodou QR kódu, který jednoduše načtete mobilním telefonem do své bankovní aplikace a potvrdíte, je zejména
komfort, rychlost a pohodlnost. Tento postup také eliminuje
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chyby vzniklé například při vyplňování číselných údajů do
internetových aplikací nebo platebních formulářů.
Zároveň upozorňujeme, že kvůli zpětné dohledatelnosti
je nutné platbu provádět za každého člena domácnosti
samostatně.

Připravujeme projekt cyklostezky
Brno – Ostopovice – Troubsko – Střelice
Ve spolupráci s městem Brnem a obcemi Troubsko
a Střelice byla zahájena projektová příprava nové cyklostezky, která by měla pro cyklisty a pěší bezpečně
propojit všechny výše uvedené obce. Zamýšlená trasa
vede převážně podél železniční trati a cyklisté by se
prakticky neměli dostat do kontaktu s automobily. Přípravu projektu finančně podpořil i Jihomoravský kraj.
O tom, zda se po nových stezkách v dohledné době
i projedeme, však nakonec rozhodne především to, zda
se podaří dohodnout se všemi majiteli pozemků pod trasou plánované cyklostezky.
Jan Symon
starosta

Foto: Jan Symon

Dokončení rekonstrukce komunikací
v ulicích Branky a Na Rybníčku
S nástupem jara se postupně dokončují poslední detaily
rekonstrukce komunikací na ulicích Branky a Na Rybníčku. Obnovují se travnaté plochy, dokončuje spárování
nových dlažeb a vodorovné značení parkovacích stání.
Dodavatelská firma také postupně odstraňuje drobné závady, které se na stavbě mohou projevit. Záruční lhůta
ne celou stavbu je v délce 5 let.
Pokračují také práce na první etapě rekonstrukce dětského hřiště a kompletně dokončeno by mělo být vše
v květnu.
Stavba nové knihovny
a obecního sálu začne v květnu
Největší letošní investicí bude stavba nového obecního
sálu a knihovny na ulici Lípové. Ve výběrovém řízení
na tuto stavbu byla vybrána firma Moravská stavební
unie – MSU, s.r.o., s celkovou cenou ve výši necelých
24 mil. Kč. Stavba bude zahájena v květnu demolicí
stávající budovy a hotovo by mělo být za necelý rok.
Provoz knihovny se po dobu stavby přesune na obecní
úřad, kvůli omezenému prostoru však bude během provizorního provozu omezena nabídka knih na nejnovější
a nejoblíbenější tituly.
Změna č. 1 územního plánu obce je účinná
Od desátého února je účinná změna územního plánu obce
č. 1, která hlavně upřesňovala některá nejednoznačná
ustanovení územního plánu obce z roku 2020. Na základě
požadavku Krajského úřadu JMK bude brzy zahájena
také příprava další změny, která uvede ÚP obce do souladu
s krajským územním plánem, mimo jiné i vymazáním
územní rezervy pro tzv. Jihozápadní tangentu.
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Vzpomínka
na Jaru Coufala
Ve středu 23. února nás navždy opustil dlouholetý předseda Klubu seniorů Ostopovice, pan
Jaromír Coufal. V posledním desetiletí byl duchovním otcem a organizátorem téměř všech
zájezdů, posezení, plesů a dalších akcí, které
Klub seniorů pořádal.
Měl vždy dobrou náladu a dokázal s velkým
nadhledem a nakažlivým humorem i za nepříznivých okolností rozdávat optimismus na všech
akcích všem kolem sebe.
S jeho osobou odešel člověk, který bude všem
seniorům, a nejen jim, hodně chybět. Jeho nástupci se budou snažit o pokračování jím nastolené cesty, protože se na nás bude určitě někde
shůry dívat a bude naše senioření kontrolovat.
Tak Jaro, sbohem, čest Tvé památce!
Rudolf Fanta

Z obce

Výpis usnesení ze 4. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 16. prosince 2021
Zastupitelstvo schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání zastupitelstva Davida Šmídka a Janu Trčkovou.
• doplněný program zasedání zastupitelstva.
• Návrh rozpočtu na r. 2022 – viz příloha č. 2 tohoto
zápisu.
• Rozpočet sociálního fondu na r. 2022 – viz příloha č. 3
tohoto zápisu.
• Střednědobý výhled rozpočtu obce Ostopovice na roky
2023–2025 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.
• odměnu za rok 2021 členům komise kulturní – nezastupitelům ve výši 8.000,– Kč.
• vodné na rok 2022 ve výši 40,42 Kč bez DPH a stočné
na rok 2022 ve výši 36,85 Kč bez DPH.
• aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací v obci Ostopovice.
• poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Brno,
Oblastní charita Rajhrad, se sídlem Jiráskova 47, Rajhrad, ve výši 32 560,– Kč. Zastupitelstvo Obce Ostopovice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1506/7 v k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a společností SPOMAT, spol. s. r. o., IČ 47909935, se sídlem
Družstevní 404/14, 66449 Ostopovice, jako kupující
za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000,– Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
• nájemní smlouvu na pozemek p. č. 1508/4 v k. ú.
Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako nájemkyní a Bc. Hanou Vilámovou, bytem Lomená 558/19,
61700 Brno-Komárov, jako pronajímatelkou a pověřuje starostu jejím podpisem.
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpomoci při zdolávání
požárů a dalších živelných pohrom a jiných mimořádných událostí – sdružení jednotky požární ochrany a pověřuje starostu jeho podpisem.
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 102 894,– Kč mezi Obcí Ostopovice jako poskytovatelem a Dobrovolným svazkem
obcí Šlapanicko, se sídlem Opuštěná 9/2, 656 70
Brno, IČO: 04379322, jako příjemcem a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Zastupitelstvo bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 30. 9., 19. 10.,
11. 11., 25. 11. a 29. 11. 2021.

• dodatek č. 1 ke Směrnici Obce Ostopovice č. 1/2020,
o sociálním fondu.

• Rozpočtové opatření č. 7/2021 – viz příloha č. 1
tohoto zápisu.

• dodatek č. 14 Smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

• informaci ke kvalitě vody od Vodárenské akciové
společnosti, a. s.

• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

• závěrečný účet DSO Šlapanicko za rok 2020.

• smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k pozemku p. č. 258/2 v katastrálním území Ostopovice
uzavřenou mezi Českou republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako
převodcem a Obcí Ostopovice jako nabyvatelem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
• nabídku společnosti SPOMAT, spol. s. r. o., IČ 47909935,
se sídlem Družstevní 404/14, 66449 Ostopovice,
doručenou dne 7. prosince 2021, na koupi pozemku
p. č. 1506/7 v k. ú. Ostopovice k záměru, který byl
zveřejněn od 30. 9. 2021 do 15. 12. 2021.

Zastupitelstvo Obce Ostopovice souhlasí s ukončením
členství Obce Ostopovice v Honebním společenstvu
Bobrava Nebovidy – Ostopovice.
Zastupitelstvo Obce Ostopovice
I. bere na vědomí
dokumentaci změny č. 1 Územního plánu Ostopovice
vč. vyhodnocení námitek a vyhodnocení připomínek
v textové části odůvodnění změny územního plánu dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu;
II. konstatuje,
že změna č. 1 Územního plánu Ostopovice není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského

Ostopovický zpravodaj | 2022 | číslo 1

5

kraje v platném znění, s Politikou územního rozvoje
České republiky v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jak
je prokázáno v odůvodnění změny územního plánu;
III. rozhodlo
o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu tak, jak je uvedeno
v příloze č. 2 tohoto materiálu;
IV. souhlasí
s vypořádáním připomínek uplatněných při veřejném
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu tak, jak
je uvedeno v příloze č. 3 tohoto materiálu;
V. vydává
změnu č. 1 Územního plánu Ostopovice;
VI. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, zveřejnění vydané změny a úplného znění Územního plánu
Ostopovice po vydání této změny na úřední desce a splnění činností konaných po vydání změny územního plánu;
VII. schvaluje
zahájení procesu pořízení zprávy o uplatňování Územního plánu Ostopovice za uplynulé období, kdy do návrhu této zprávy budou vloženy požadavky na změny
Územního plánu Ostopovice vyplývající z nyní již účinné 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, a ukládá pořizovateli neprodleně zahájit
práce na zpracování návrhu zprávy o uplatňování.
Zastupitelstvo Obce Ostopovice
I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny Územního plánu Ostopovice
Ing. Jiřího Poledňáka ze dne 15. 10. 2021 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu a stanovisko pořizovatele k tomuto
návrhu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;
II. neschvaluje
pořízení změny č. 2 Územního plánu Ostopovice tzv.
zkráceným postupem dle ust. §§ 55a a-55b stavebního
zákona dle návrhu Ing. Jiřího Poledňáka;
III. ukládá
starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele,
informování navrhovatele o tom, že jeho návrh na pořízení změny Územního plánu Ostopovice nebyl přijat.

Výpis usnesení z 1. zasedání
zastupitelstva obce ze dne
3. března 2022
Zastupitelstvo schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva Borise Canova a Ilonu Paulíkovou.
• upravený program zasedání zastupitelstva.
• poskytnutí individuální dotace Včelařskému spolku
Střelice u Brna, IČ 06278205, se sídlem Nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice u Brna, ve výši 20.000,–
Kč. Zastupitelstvo Obce Ostopovice schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí individuální
dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.
• poskytnutí individuální dotace Práh jižní Morava,
z. ú., IČ 70288101, se sídlem Tuřanská 12/199, 62000
Brno, ve výši 8.900,– Kč. Zastupitelstvo Obce Ostopovice schvaluje uzavření příslušné smlouvy o poskytnutí
individuální dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 815/11 v katastrálním
území Ostopovice za celkovou kupní cenu 10.000,– Kč
mezi Obcí Ostopovice jako kupující a panem Miloslavem Šťastným, bytem Padělky 459/30, 66449 Ostopovice, jako prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 16. 12.
a 30. 12. 2021 a 6. 1., 24. 1., 10. 2. a 22. 2. 2022.
• Rozpočtové opatření č. 8/2021 – viz příloha č. 1
tohoto zápisu.
• Rozpočtové opatření č. 1/2022 – viz příloha č. 2
tohoto zápisu.
• Rozpočtové opatření č. 2/2022 – viz příloha č. 3
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo Obce Ostopovice nesouhlasí s prodejem
pozemku p. č. 933/2 v katastrálním území Ostopovice.
Zastupitelstvo Obce Ostopovice volí do funkce přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na funkční období
let 2022 – 2026 [anonymizováno – osobní údaj]
Zastupitelstvo Obce Ostopovice nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 576/42 v katastrálním území Ostopovice.
Zastupitelstvo Obce Ostopovice pověřuje Radu Obce
Ostopovice k rozhodování o výdajích v souvislosti se
zajištěním podpory uprchlíkům z Ukrajiny na území ČR
do výše 200.000,–.
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Kalendář akcí
Datum

Čas

Akce

Místo

Organizátor

Zápis do ZŠ

Základní škola

Základní škola

Brigáda v okolí sokolovny

Sokolovna

Sokol, ONH

Sokolovna

Sokol, ONH

duben
děti

1. 4.–29. 4.

brigáda 9. 4.

8:00

sport

9. 4.

11:00–13:00 Házená mládež KP

výlet

21. 4.

sport

30. 4.

děti

30. 4.

Jednodenní poznávací zájezd zakončený
ve vinném sklepě v Olbramovicích
15:30

Klub seniorů

Házená muži II. liga

Sokolovna

Sokol, ONH

Pálení čarodějnic

Sokolovna

Obec

květen
sport

1. 5.

Házená mládež KP, muži II. liga

Sokolovna

Sokol, ONH

děti

2.–6. 5.

9:00, 10:30

Zápis do MŠ

Mateřská škola

Mateřská škola

trhy

7. 5.

Farmářské trhy

U Kaple

hudba

14. 5.

17:00

Křest CD „V Ostopovicích v krajním domě“ Sokolovna

sport

15. 5.

8:00, 11:30

Házená mládež KP, muži KP

Sokolovna

Sokol, ONH

výlet

19. 5.

Jednodnenní poznávací zájezd

Jižní Morava

Klub seniorů

sport

22. 5.

Házená mládež KP, muži II. liga, muži KP

Sokolovna

Sokol, ONH

děti

29. 5.

Pohádkový les – MDD

Okolí obce

Obec

Házená mládež KP

Sokolovna

Sokol, ONH

Sejdeme se ve škole –
11 let od přestavby ZŠ

Areál MŠ a ZŠ

Základní škola

Házená muži II. liga

Sokolovna

Sokol, ONH

8:00,10:30,
15:00

červen – srpen
sport

5. 6.

9:00

děti

10. 6.

sport

12. 6.

zábava

17. 6.

Předhodová zábava

Sokolovna

Obec

zábava

17.–18. 6.

Festival Krákor

2. most Hitlerovy
dálnice

spodniproudy.cz

zábava

25. 6.

Mladé hody – průvod/hodová zábava

Sokolovna

Obec

10:30

Přesné časy akcí a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz

Rozšíření farního hřbitova
Římskokatolické farnosti v Troubsku
Vybudování nových hrobových míst
Území Římskokatolické farnosti Troubsko tvoří obce
Troubsko, Ostopovice, Popůvky a městská část Brno
-Bosonohy. Na podzim loňského roku byla zahájena
výstavba nových hrobových míst na farním hřbitově
v Troubsku. Celkem bylo vybudováno 28 hrobů, z toho
8 jednohrobů a 20 dvojhrobů.
Obyvatelé obcí Troubsko, Popůvky, Ostopovice a městské
části Brno-Bosonohy se nemusí obávat nedostatku míst
k pohřbívání na farním hřbitově. Obec Troubsko připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu dalších hrobových a kolumbárních míst. Tato projektová dokumentace
rovněž řeší důstojné ukončení tohoto pietního místa.
Z důvodu rovnosti či spravedlivého kritéria se obce společně dohodly, že předpokladem pro přidělení (zakoupení)

nového hrobového místa je aktuální potřeba pohřbení
či uložení urny. Není třeba se obávat nedostatku. Na novou
výstavbu budeme připraveni.
Markéta Bobčíková

Vizualizace: Ing. Arch. Aleš Putna
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Údržba obce

Frézování pařezů v ulici Na Rybníčku. Foto: Jaroslav Šebánek

Opakující se vykrádání sběrného dvora
Od začátku letošního roku někdo několikrát rozstříhal
plot a ustřihl zámek do skladu vysloužilých elektrospotřebičů ve sběrném dvoře. Ze sběrného dvora se ztratily
věci zanedbatelné hodnoty. Z kontejnerů byly vytaženy
plechové skříňky. V březnu někdo odvlekl velkou plochou televizi. Zrovna ta byla velmi těžká, proto chodí
do dvora na návštěvu patrně více lidí, kteří přijedou autem. V březnu se někdo rovněž pokusil vloupat do zázemí garáže a kanceláře. To je chráněno zabezpečovacím
zařízením, tak se zlodějům dovnitř vniknout nepovedlo.

Kácení rizikových stromů
Vzhledem ke stáří a umístění jsme museli pokácet borovici na křižovatce ulic B. Němcové/Branky a dvě
vzrostlé jedle před bytovými domy Na Rybníčku. Borovice byla v důsledku několika suchých předešlých let
z převážné části suchá a po doporučení arboristů musela
být pokácena. V budoucnu bude nahrazena novou výsadbou v rámci rekonstrukce křižovatky. Jedle Na Rybníčku budou nahrazeny kultivarem platanu javorolistého (Platanus acerifolia ‚Alphens Globe‘). Tento kultivar
je zasazen také na návsi obce vedle kaple, kde je obklopen kruhovou lavičkou. Zvolili jsme jej, protože zpočátku roste koruna do kulovitého tvaru a asi po 5 letech se
začne vzpřímeně zvedat a roste méně do šířky. Pařezy
stromů byly odfrézovány, místa byla doplněna hlínou
a byla zde zaseta tráva.
Nádoby na jedlý olej
Nádoby na použité jedlé oleje a tuky jsou umístěny ve
sběrných hnízdech tříděného odpadu na ulicích U Dráhy, Na Rybníčku a Krátká.

<
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Umisťování nového kontejneru ve sběrném dvoře.
Foto: Jaroslav Šebánek

Údržba obce

Pojďte třídit kuchyňské
oleje s námi

Nové břízy u sběrného dvora. Foto: Petr Dubjak

Dosadby stromů a keřů
V alejích okolo obce bylo vysázeno několik desítek stromů. V aleji na ,,Bosonce“ a podél cesty do Šelše byly vysázeny třešně chrupky a srdcovky. Obnovou prochází starý sad u pilířů Hitlerovy dálnice nad knihovnou, kde jsme
vysadili v loňském roce několik švestek kultivaru Stanley
a na přelomu letošního roku jsme sad doplnili kultivary
jabloní a hrušní. Stromy byly vysázeny v balech, průměry kmínků 14/16/18 cm. Zvolili jsme tentokrát vzrostlejší
stromy, které by se měly lépe ujmout v náročném terénu
v okolí Ostopovic. Podél cesty od knihovny jsme zasadili
řadu 50 šeříků, které budou oddělovat cestu od stráně lesa
na Přední hoře. Úpravy se také týkaly cesty ke sběrnému dvoru. Po ukončení rekonstrukce železnice stavební
firma odvezla zbývající materiál a panely, okolní pole
u sběrného dvora srovnala a my jsme mohli podél cesty
vysázet řadu bříz.
Ukliďme Česko – Ukliďme Ostopovice
Po uzávěrce obsahu tohoto čísla zpravodaje proběhne
jarní brigáda. V průběhu prvních měsíců nám s úklidem
okolí obce pomáhalo mnoho lidí, kterým bychom chtěli poděkovat. Mezi nejaktivnější pomocníky patří také
paní Lucie Pokorová a Veronika Živělová, kterým také
děkujeme za pomoc. O jarní brigádě připravíme článek
do následujícího čísla zpravodaje.
Jaroslav Šebánek

Inzerce

Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky
používané v domácnosti lze recyklovat a můžou tak člověku znovu posloužit? Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést do některé z označených olejových popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. Pomáháte tak nejen
předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň šetříte přírodní zdroje a podílíte se na snižování emisí CO2.

Jak na to?

Do olejových popelnic můžete třídit všechny kuchyňské
oleje a tuky – z konzerv, z marinád, salátových zálivek,
nakládané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze smažení. Stejně tak sem patří také máslo, sádlo nebo výpek
z masa. To vše může ještě dobře posloužit, a přitom vám
neucpat odpady.
Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET lahve, kterou jste zvyklí třídit. Plnou a dobře uzavřenou
lahev pak odneste do označeného kontejneru na třídění
oleje. Mapu kontejnerů zapojených do našeho projektu
najdete na www.tridimolej.cz v sekci Mapa popelnic,
kde si jednoduše vyhledáte ten nejbližší.
A co se stane s vytříděným olejem dál? Vyčištěný a recyklovaný olej se opět stává hodnotnou surovinou, například pro výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, že
olej recyklujeme, snižuje se potřeba pěstovat olejniny
pro průmyslové účely – jeden olej je zkrátka použit dvakrát. Zabraňujete ale také ucpání potrubí u vás doma
i ve veřejné kanalizační síti. V neposlední řadě tímto
procesem dochází k úsporám CO2.
Děkujeme, že třídíte spolu s námi. Děkujeme, že dáváte
odpadu šanci být znovu užitečný!
www.tridimolej.cz
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Ohlédnutí za zimními akcemi
Plánované posezení s cimbálovou muzikou Omičan
a křest jejich CD má už svůj nový termín a mělo by se
uskutečnit 14. 5. v 17:00 v sokolovně.
Na symbolické datum 12. 12. 2021 připadlo slavnostní
otevření nové vlakové zastávky. To se uskutečnilo, ovšem opět bez připravených doprovodných akcí. Připomínat ho budou alespoň historické jízdenky a odznáčky.
Doufejme, že nový způsob dopravy bude pro obyvatele
Ostopovic přínosem, a pokud jste se ještě nesvezli, určitě
to vyzkoušejte.
Nově do naší obce doputovalo Betlémské světlo, a tak se
jeho plamínek mohl rozšířit i do ostopovických domácností. Tradiční výstava ostopovického betlému v kapli
sv. Jana Křtitele se uskutečnila beze změn, stejně jako
Tříkrálový koncert, který svojí příjemnou atmosférou
oslavy Vánoc důstojně uzavřel.

Konec minulého roku i začátek toho letošního byly poznamenány pandemickou situací a opatřeními s ní spojenými. Většina plánovaných akcí byla buď úplně zrušena, radikálně omezena, nebo přesunuta na neurčito.
Některé jistoty přece jen zůstaly.

Plesovou sezónu jsme letos přeskočili a s mírným optimismem vyhlížíme jaro, které, doufejme, přinese nové
vyhlídky na další akce, na něž se budeme moci zase těšit.
Startujeme hned 1. 4. Velikonoční stezkou, a máte-li
chuť se na ni vydat, sledujte informace na webových
stránkách obce.
KUK

Advent přivítala obec rozzářená světýlky a ani rozsvícení vánočního stromu na náměstí U Kaple nic nezabránilo, byť to bylo bez příjemného společného setkání
sousedů u teplého moku.
Školní jarmark, který se měl letos konat u vánočního
stromu, byl stejně jako Strom splněných přání přesunut
do prostor vestibulu školy. Návštěvníci se mohli potěšit
výstavkou výtvorů šikovných dětí, případně možností drobnou radost zakoupit jako vánoční dárek. Přání
dětí z Dětského domova Vídeňská byla také vyslyšena
a všem Ježíškům – dárcům moc děkujeme.
Mikuláš s čerty zrušili letos hromadný sraz v parku na
ulici Osvobození a s nadílkou pro hodné i zlobivé děti
se pohybovali po obci v malých skupinkách.
Jako malou náhradu jsme připravili Vánoční stezku,
která byla dostupná od Mikuláše do Silvestra. Na všechny, kteří se na ni vydali, čekal veselý kvíz s vánočním
obsahem a pěkná procházka po obci a jejím okolí. Věříme,
že si ji účastníci užili a neváhali si přijít o tříkrálovém
víkendu pro drobnou odměnu.
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Foto: archiv KUK

Z obce

Novinky
z komunitní zahrady
1
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Jak se říká oblíbenému místu k sáňkování
a bobování poblíž mostu Hitlerovy dálnice?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Samec od krůty
Období starověku na území Řecka a Říma
Sukulent
Sesuv většího množství sněhu
Louže (množné číslo)
Záplava, povodeň
Hovorově přátelé
Suma peněz, obnos
Ukrojený plátek chleba, skýva
Ženské jméno, které slaví svátek 5. 10.

2

4

6

O

O

O

Foto: Eva Zíková

V letošním roce budeme na komunitní zahradě hospodařit už čtvrtým rokem.
V uplynulé sezóně jsme zřídili další dva záhonky, takže teď je na zahradě 15 záhonků, které spravují rodiny
hlavně z bytovek U Dráhy a Na Rybníčku.

1

3

5

7

E

E

E
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Jak se jmenuje kopec nad Ostopovicemi?
(nejvyšší bod, 333 m n. m.)
1. Cesta, třída, bulvár nebo název nekonečného seriálu
2. Vodní hlodavec
3. Skla zasazená do obrouček, nosí se na očích
4. Dolní končetina
5. Na žádném místě
6. Opak slova nahoru
7. Příslovce místa, blízko, u

Asi jako všechny zahrádkáře nás zatím každý rok dostihly nějaké zahrádkářské útrapy – přílišné sucho nebo
naopak mokro, plísně a slimáci. Přesto se nás radost ze
zahradničení pořád drží a pro všechny se stala zahrada
místem pro duševní odpočinek, popovídání a taky vzájemnou výpomoc. I ve světle proběhlé pandemické situace a omezeného pohybu je velmi příjemné mít kousek
od domu místo na čerstvém vzduchu, kde se dá trávit čas.
Spolu s našimi dětmi jsme v zadní části zahrady vyrobili
hmyzí hotel a doufáme, že si už letos najde svoje stálé
obyvatele. Na jabloni nám visí krmítko pro ptáky, letos
snad vyrobíme nějaké větší pítko pro včely a hmyz.
V loňském roce jsme měli také první přebytky ze zahrady,
které jsme v létě dávali na paletu k chodníku, kde si je
mohli brát ostatní. Byly to hlavně cukety, jablka a bylinky.
Doufám, že letos to bude stejné.
Eva Zíková
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Univerzita třetího věku MU –
Udržujte aktivní mysl v každém věku!
jenž je pořádán ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, a také kurz Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum.
Nad rámec základního programu jsou nabízeny také
tematicky zaměřené tzv. krátkodobé kurzy. Pro ty, kteří
mají zájem se dále vzdělávat či se účastnit zajímavých
aktivit a přednášek, připravujeme jazykové a pohybové
kurzy, sborový zpěv, kreativní dílny, kurzy s tematikou
archeologie, kyberbezpečnosti, astronomie, cestování
a mnoho dalších. Nechybí také nejrůznější exkurze,
koncerty a mimořádné přednášky.
Výuka na Univerzitě třetího věku MU probíhá zpravidla
jednou za 14 dní, a to v období od října do května.
Jednotlivé přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je
bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které pro
tento akademický rok činí 800 Kč.
Jak lépe využít volný čas než opět zasednout do školních
lavic! Masarykova univerzita nabízí studijní programy
pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Seniorské
vzdělávání každoročně získává na popularitě a Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity patří frekvencí
kurzů a počtem studentů k těm největším v ČR. Fungování U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy byly přednášky a kurzy organizovány online.
Studium na U3V MU udržuje paměť v neustálé aktivitě.
Jednotlivé přednášky seniorům přináší zajímavé informace a zároveň je obohacují o nové poznatky z řady
rozmanitých oborů. Výuka umožňuje setkání se špičkovými odborníky z nejrůznějších pracovišť Masarykovy
univerzity, ať už se jedná o lékaře, pedagogy, vědce či
právníky. Na přednáškách je možné navázat nová přátelství s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů.
Základem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé kurzy
a pro akademický rok 2022/2023 je připravena pestrá
nabídka, ze které si vybere každý. Přihlásit se můžete
do tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu, který je určen
všem, kdo mají zájem o všeobecný přehled, jelikož je
připravován ve spolupráci se všemi deseti fakultami
MU. Obdivovatele umění jistě nadchne tříletý kurz
Umělecká díla a podoby jejich uměleckohistorického
vysvětlení, který je pořádán ve spolupráci se Seminářem
dějin umění FF MU a bude se zabývat uměleckými díly,
která vznikla od raného novověku až po současnost.
Oba tříleté kurzy jsou zakončeny slavnostní promocí,
na níž účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Dále je možné se přihlásit do jednoletých kurzů, kterými
jsou Kulturní dědictví a památková péče na Moravě,
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Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května do
30. června 2022, a to elektronicky nebo osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech naleznete na
www.u3v.muni.cz.
Kolektiv U3V MU

Seriál Cesty

Cesta elektriky
Jedna z cest, která nás vzhledem k aktuální situaci ve světě,
probíhajícím stavbám v Ostopovicích i jejich okolí a aktuálním
trendům na energetickém trhu bude zajímat, je Cesta elektriky.
V následujících číslech se budeme v rámci seriálu ,,Cesty“ věnovat
námětům okolo energetické náročnosti provozu obce, veřejnému
osvětlení, využívání fotovoltaiky a dalším tématům souvisejícím
s elektrikou takto aplikovanou a elektřinou jako komoditou.
Jaroslav Šebánek

Foto: Petr Dubjak
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Foto: Petr Dubjak

U nás doma to začalo překvapivou zvěstí, že elektrickým sloupům na poli u Nohavic spadly dráty. Napadla
mě ihned katastrofická myšlenka, bylo to v údobí extrémního větrného počasí, ale to jsem už začal pátrat
po podstatných informacích, o co jde. Po pár dnech, jak
jsem obcházel okolí obce, už ležely na zemi i samotné sloupy. A podle vyježděných cest k jejich základům
bylo zřejmé, že se jistě jedná o stavební záměr. Z Panelky se vyloupl nádherný, ničím nerušený pohled na obec.
Jiného dne jsem si prolezl dramatické šrotiště padlého

sloupu nad Šelší a dokonce se mi náhodně poštěstilo
zhlédnout položení posledního „ostopovického“ sloupu
u Druhého mostu.
A zde je výběr z tiskové zprávy
z července loňského roku:
„Společnost ČEPS zahájila modernizaci vedení V423, které
55 let spojuje rozvodny Sokolnice a Čebín v Jihomoravském
kraji, na vyšší technické parametry. Tato investiční akce zvýší přenosové schopnosti vedení a rovněž bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie v regionu. První etapa
bude probíhat v úseku, který začíná rozvodnou Sokolnice,
je 25,3 km dlouhý a zahrnuje 79 stožárů typu Portál. Půjde
o kompletní modernizaci s výměnou stožárů včetně jejich základů, fázových vodičů, zemních lan a izolátorových závěsů.
Vedení V423 by mělo být opět trvale uvedeno do provozu
v podzimních měsících roku 2022.“

Od tiskového oddělení ČEPS máme přislíbeno více zajímavých informací o této stavbě na našem katastru do
některého z příštích čísel Ostopovického zpravodaje.
Petr Dubjak
ČEPS, a.s. (ceps.cz)
Foto: Petr Dubjak
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Seriál Cesty

Do našeho seriálu Cesta elektriky patří také postupné
informování o modernizaci a elektrizaci traťového úseku
Brno – Zastávka u Brna. Projekt počítá se snížením negativních vlivů železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo i zvýšením bezpečnosti železničního provozu.
Stavba je rozdělena na dvě samostatné etapy. První zahrnuje traťový úsek Brno – Střelice. Ten prošel zejména elektrizací střídavou jednofázovou soustavou 25 kV,
50 Hz. Jedna z nových zastávek je právě v Ostopovicích.

Nová lískovecká zastávka zjednoduší cestu veřejnou
dopravou do jihozápadní části Brna a do oblasti bohunického kampusu.
Druhá etapa zahrnuje další traťový úsek Střelice – Zastávka u Brna. Celý úsek dostane nové zabezpečovací
zařízení. Maximální rychlost vlaků na trati bude po vybudování systému 120 km/h. Spuštění plného elektrického
provozu na této trati proběhne dle prozatím známých informací v horizontu dvou až tří let.
Petr Dubjak
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Vánoční
atmosféra z výšky

Myslíte si, že místo, kde celý život žijete, znáte opravdu
dobře? Kdo z Vás by na první pohled poznal, že se dívá
na fotku Ostopovic, pokud by ji viděl jinde než v obecním
zpravodaji? Na ten druhý pohled už člověk rozpozná na
fotce dominující kapli, pak třeba sokolovnu a povědomé
tvary ulic. Výška poskytuje úplně nové, neokoukané
pohledy na známá místa, obzvlášť se sněhem, který už
taky pomalu začíná být vzácností. Focení dronem navíc
umožňuje zachytit tyto večerní a noční pohledy tak,
jak by to nebylo možné třeba během vyhlídkového
letu letadlem.
Text a foto z dronu: Petr Musil
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Jarní probouzení
I touto formou předáváme pozdravení z naší ostopovické
školy. Přichází jaro, které je v mnohém jinačí oproti tomu
minulému a předminulému. Epidemiologická opatření
končí a my se můžeme věnovat s o to větší radostí
a nedočkavostí akcím, které tu dva roky nebyly.
Na začátek však patří velké poděkování a poklona zesnulému Jaroslavu Coufalovi. Byl zapojený do života v obci
a pro nás i do života naší školy. Nejenže zde měl vnoučata, ale stal se naší oporou. Pravidelně s námi plánoval
akce pro děti, podporoval nás a doslova propojil děti, rodiče i seniory. Byl pravým středem obce. Jaro, děkujeme!
Další velkou a smutnou událostí je válka na Ukrajině.
Nemuseli jsme přemýšlet, zda a jak žáky o situaci informovat. Přišli s tím sami a rovnou se pustili do akce. V prvních dnech konfliktu tak naplánovali sbírku finanční i materiální. Nashromáždili jsme díky podpoře nás všech dvě
plná auta potřebných pomůcek a přes 20 000 Kč. Občas
se o českém školství říká, že je nemoderní a nepřipravuje
žáky na život. Pevně věřím, že tomu tak není. Úkolem
učitele je poznat svěřené žáky a podporovat je. Pomáhat
rozfoukat jiskru jejich zájmů a nadšení a podpořit je tak
ve věcech, které jsou pro ně v daný moment důležité.
Mnohdy to nemusí být množství učiva, látky, spočítaných příkladů a napsaných diktátů. Mnohem důležitější
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je budování jejich postojů, formování názorů a myšlenek.
Škola má připravit zralé občany naší země, kteří budou
naslouchat, budou říkat a zdůvodňovat svůj názor, bránit
pravdu a přijímat názory druhých, budou součástí naší
demokratické země. Pokud se nám to alespoň zčásti podaří, má naše škola smysl.
S jarem přichází i světlo a teplo. Sejeme papriky a rajčata, která Vám v dubnu nabídneme. Chystáme zápis
do školky i školy. Informace budou včas na webu školy.
Vedení obce připravuje dostavbu naší školy. Je dobře, že
můžeme být součástí jednotlivých kroků a popsat naše
potřeby a požadavky na připravované prostory.
Nová budova školy byla slavnostně otevřena v září
2011. Proto jsme se rozhodli si tuto událost připomenout. Již nyní Vás zveme na společné setkání v pátek
10. června. Program včas upřesníme.
Na závěr společné přání pro naši školu, děti i dospělé.
Ať se nám daří být našim nejmenším příkladem, že škola
v Ostopovicích je středem obce – místem, kde má každý
své místo, je mu zde dobře a je v bezpečí. Je to dlouhodobý úkol nás všech, ale vyplatí se.
Za zaměstnance školy Petr Juráček

Z naší školy

Páťáci pro Ukrajinu

Myšlenku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny měly holky
z páté třídy už po prvních informacích o válce v médiích
a po společné diskuzi ve třídě měla být sbírka původně
takovým „jarmarkem“, ale nakonec jsme zvolili jinou
podobu – tak vznikla dvoudenní sbírka ve školní aule.
Nejprve jsme vše museli naplánovat, vzali jsme list
papíru, na který jsme si napsali, jak se budeme střídat
u sbírky. Po dvaceti minutách a po dvojicích jsme ve
vestibulu trávili dva dny, vždy od 7.00 od rána.
Jako sladkou odměnu pro dárce holky napekly muffiny,
buchty a bábovky.
Všechny věci, co jste do školy přinesli, jsme roztřídili
a zabalili do krabic podle seznamu. Učitelé je pak odvezli
do Moravan do sbírky pořádané MAS Bobrava a odtud
část věcí putovala vlakem přímo na Ukrajinu a část do
uprchlického centra na brněnském výstavišti.
20 500 Kč bylo převedeno na účet sbírky Člověk v tísni.
Děkujeme, že jste přispěli věcmi i penězi.
Páťáci ostopovské školy
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Olympiáda aneb škola
v přírodě na Vysočině
V polovině února vyrazili třeťáci a čtvrťáci vlakem do
Křižanova, aby tam prožili školu v přírodě. Původní
myšlenka byla užít si do sytosti sněhu a nabídnout dětem zimní sporty. Plánovali jsme bruslení, ale i běžky,
sněžnice, tedy sporty, které jsou pro mnohé dosud neznámé. Do našich plánů však výrazně zasáhlo počasí,
takže jsme mu museli náš program přizpůsobit. Téma
Zimní olympijské hry jsme ale zachovali. Žáci byli rozděleni do smíšených družstev podle kontinentů. Zúčastnili se slavnostního zahájení olympijských her, vytvořili
si své vlajky a pokřiky, spolupracovali při různých hrách
a aktivitách, překonávali své osobní hranice při zábavné

olympiádě. Současně poznávali své okolí, dostatečně si
užívali pobytu venku, kde prožili různá dobrodružství
a nové objevy. Společně se vydali na nevšední výšlap na
vrchol Svatá hora, kam dorazili jen ti nejodolnější. Navštívili křižanovský kostel i věž. Při slavnostním ukončení olympiády byli všichni po právu oceněni medailí,
která pro ně je vzpomínkou na čtyři dny prožité mimo
školu společně se svými spolužáky a učiteli.
Děkujeme všem pedagogům, kteří se na organizaci školy v přírodě podíleli, a panu Miroslavu Loupovi, který
byl jedním z důležitých spolutvůrců této akce.
Gabriela Waldhansová, Jarmila Póčová
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Z naší školy

Ohlasy žáků
3. ročníku

Snídaně byly výtečné.
Každé ráno byly křupinky s mlékem, rohlíky, sýr,
šunka, salám, med a čaj. Obědy byly divné, ale
jedna večeře byla výtečná – buchtičky se šodó!
Verča Lišková
Bavila mě celá olympiáda. Bylo to napínavé. Hrál
jsem za Asii se super trenérem Anetou a zástupkyní
Mařenkou. Líbila se mi hra Posune se ten...,
kdy na mně celkově sedělo cca 150 kg.
Tonda Loup
Zaujalo mě, že Vilém vzal s sebou malou diskokouli.
A ta hezky svítila – červeně, zeleně a modře.
Viki Klofáčová
Přišel za námi Antonio Samaranch.
My jsme mu místo Samaranch říkali Pomeranč.
Eli Milerová
Na škole v přírodě se mi nejvíc líbilo, že jsme
byli spolu. Rozdělili jsme se na světadíly.
Martin Branný
Ve věži kostela to bylo strašidelné
a našel jsem tam kostru netopýra.
Daník Tichý
Líbily se mi aktivity venku, hlavně lovení ledu.
Kuba Šálovský
Líbilo se mi, když jsme v budově dělali úkoly
proti olympijským mistrům světa, a když jsme
úkol nesplnili, tak jsme šli na trestné kolo.
Kuba Madron
Ze školy v přírodě jsem přijel jako čuník.
Táda Petík
Strašně se mi líbilo, když jsme šli na Svatou horu.
Foukalo tam tak, že když jsme hodili klacek,
tak se vrátil. Byla to tam sranda.
Davča Pecka

Veškeré fotografie: archiv ZŠ a MŠ Ostopovice
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Ohlasy žáků
4. ročníku

Vyhlížíme jaro

Po obědě jsme vyrazili na túru. Šli jsme
kolem rybníků, dokonce i po jednom letišti.
Pod kopcem jménem Svatá hora jsme se rozhodovali,
jestli to vyjdeme, nebo půjdeme zpátky do areálu.
Jedna část se vydala nahoru a ta druhá, ve které
jsem byl i já, šla zpátky.
Jája Starý
Ve čtvrtek jsme šli do Křižanova na prohlídku
kostela a pak mě tam tooootálně zlechtali.
Domča Kopeček
Venku jsme měli pět úkolů - skok za roh, přejít
lano s dalekohledem, uhádnout věc poslepu,
dát zavěšenou fixu do lahve a kdo se ohne
nejvíc k zemi ze stupně vítězů.
Filda Staňka
Moc se mi líbilo na mojí první škole v přírodě.
Doufám, že pojedeme brzo na další!
Ami Fialová
Šli jsme na velkou túru, po které mě tak bolely
nohy, že jsem běžela do svého pokoje si sednout.
Večer jsme se koukali na pohádku.
Kája Valová
S vlajkami jsme hráli hru. Měli jsme gumičku
a na ní 4 provázky. Museli jsme se rozdělit na dvě
části, protože nás bylo v týmu moc. Každý tahal
za jeden ze čtyř provázků. Provázky roztáhly
gumičku a chytily potravinový balíček (ponožky).
Elenka Laburdová

Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni sešli ve
školce. Děti se konečně mohly pochlubit svým kamarádům a paním učitelkám, co krásného dostaly pod stromeček. Ve skříních už na ně čekaly nové hračky, které
dostaly od „školkového“ Ježíška ještě před Vánoci,
a nestihly si s nimi pořádně pohrát. To bylo radosti!
Další den cestovali předškoláci a starší děti z Myšek
a Ježků autobusem do Konventu Milosrdných bratří na
Tříkrálový koncert, kde si spolu s muzikanty zazpívali
nejznámější vánoční koledy.
Nadešel čas Tří králů a s tím spojená každoroční návštěva
kapličky. Vyrobili jsme si na hlavy papírové koruny
a naučili se písničku My tři králové. Děti ze Žabek
nacvičily krátké vystoupení, které předvedly při vstupu do
kaple. Paní učitelka hrála na varhany a všechny ostatní
děti zpívaly koledy. Akci jsme zakončili prohlídkou
dřevěného betlému.
Začátkem března jsme prožili tradiční karneval, tentokrát na téma vody, které souvisí s naším projektem
Studánky víly Rozárky. Děti se převlékly do maškarních
masek a plnily různé úkoly. Při pobytu venku jsme přivítali masopustní průvod dětí ze ZŠ a společně jsme si
zazpívali několik písniček. Všimli jsme si, že se nám
na zahradě pomalu začíná probouzet příroda, a my už
nedočkavě vyhlížíme jaro.
Ivana Bláhová

Večer jsme slavili Dominikovy narozeniny,
které jsme si moc užili. A v pátek jsme jeli domů.
Bylo to strašně super!!!
Verča Sýsová
Šli jsme ven s panem ředitelem a Mirkem.
Bylo tam asi 10 třeťáků a 2 čtvrťáci.
Kluci i já jsme rozbíjeli led.
Míša našel tyč, která měla asi 3 metry.
Edík Horák
Šli jsme do kostela sv. Václava. Byla tam paní,
která nám k tomu povídala různé zajímavé věci.
Nicolka Bittmanová
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Z naší školky

Sýkorník v přímém přenosu
V dnešní době všudypřítomných elektronických technologií a internetu jsme si zvykli, že se můžeme naživo
podívat téměř kamkoliv, třeba na druhý konec světa.
Tyto technické možnosti nám odhalují netušené pohledy a perspektivy a možnosti poznání života na různých
místech naší planety, ale možná ještě zajímavější je
pozorování tajemství života našich blízkých sousedů.
Již dvě jarní sezóny jsme měli možnost prostřednictvím webkamery nahlížet do domácnosti ptáčků hnízdících v našem sousedství, v budce v areálu naší školy.
A opravdu je na co koukat. Musím říct, že jde o silně
návykovou záležitost, člověku to nedá, aby aspoň nenahlídl... V roce 2020 byla kamera v provozu od 8. dubna.
Mohli jsme sledovat, jak si pár sýkorek v připraveném
domečku vybudoval hnízdo, a pak jsme s napětím čekali, zda budou i vajíčka. A opravdu, brzy se objevilo první kropenaté vajíčko a každý den přibývala další, až jich
nakonec bylo 10! Sezení na vejcích bylo pro pozorovatele trochu nudné, ale netrvalo zase tak dlouho – brzy se začala klubat první holátka, nakonec se jich vylíhlo všech
deset. Teď teprve nastal šrumec, rodiče se pilně střídali
v donášení potravy a čištění hnízda, ptáčata rostla jako
z vody a i když si příroda vybrala svou daň, zhruba po
třech týdnech z hnízda vylétlo 7 odrostlých sýkorek. Sýkorčí rodiče dlouho neodpočívali a zanedlouho se pustili
do přípravy dalšího hnízdění. Tentokrát bylo ve snůšce
8 vajíček a sýkorky na začátku prázdnin vyvedly podle
mých záznamů 6 ptáčat.
V létě budka osiřela, přenos skončil a my jsme mohli
sýkorky pozorovat jenom na zahradě a dohadovat se,
jestli se některá z nich nevyklubala právě ve školním
sýkorníku.
Jakmile byl na jaře roku 2021 opět spuštěn přímý přenos, čekali jsme s napětím zase na sýkorčí rodinu, ale
ouha! Sýkorky budku jen obhlédly, ale nezabydlely
se! Vystrnadili je silnější kamarádi a v budce se usadili
špačci. Černí kropenatí fešáci se také měli čile k světu
a brzy se v hnízdě objevila krásná namodralá vajíčka
a koloběh života pokračoval dál – trpělivé sezení na
vajíčkách, pilné krmení a pak najednou frnk! a budka
zůstala prázdná! A my, pozorovatelé, se můžeme těšit
z toho, že máme na zahradách zase další generaci ptačích kamarádů-pomocníčků.
Jsme moc rádi, že zásluhou pracovníků naší školy máme
možnost pozorovat ptačí život v přímém přenosu. Byl to
opravdu skvělý nápad, za který jim patří velký dík, stejně
jako za péči o nepřetržitý provoz kamery.
Libuše Dobrovodská

Letos byl přenos z ptačí domácnosti spuštěn už 17. března
a začali se tam opět zabydlovat špačci. Pokud byste se chtěli
podívat, jak se jim daří, najdete odkaz na školním facebooku.
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Tipy ke čtení

Novinky z naší knihovny
Esterčini otcové
Hana Radulic
Dramatický fiktivní příběh zasazený do období druhé
světové války i doby po ní. Hrdinka odhaluje pravdu
o svém původu. V příběhu se setkává více pohledů
na totéž téma.

soupravy vyšívaných květů po své babičce. Jakou souvislost by mohly mít se svatbou princezny Alžběty?

Je hlína k snědku?
Jakuba Katalpa

Nejdelší cesta domů
Sabina Zelená
Román pro ženy.

V pavučinách času
Lukáš Kašpar
Třicet obsáhlých rozhovorů s historikem Jaroslavem
Čechurou o českých panovnících, hrdinech a padouších husitské éry, ale i životech obyčejných lidí.
To je on!
Milena Štráfeldová
Beletrizovaný životopis Marie Čermínové,
surrealistické malířky Toyen.
Se špetkou skořice
Elizabeth Acevedo
Román pro mladé o středoškolačce, která dělí
svůj čas mezi dcerku, školu a práci, zároveň má
i svůj sen, talent a hrdost.
Pomalu hořící oheň
Paula Hawkins
Psychologický román s kriminální zápletkou.
V centru čtenářovy pozornosti jsou zde tři ženy,
které znaly brutálně zavražděného mladíka.
Varšavský protokol
Steve Berry
Napínavý thriller, v němž hlavní hrdina, Cotton
Malone, usiluje o získání kompromitujících informací
o polské hlavě státu.
Žárlivost a jiné povídky
Jo Nesbo
Sbírka dramatických, napínavých povídek.
Dula
Michal Viewegh
Ironickým a sarkastickým jazykem dovádí autor
čtenáře na Maledivy na společnou dovolenou
spisovatele Mojmíra a jeho „pečovatelky“.
Šaty pro královnu
Jennifer Robson
Heather Mackenzieová se snaží odhalit záhadu

24 Ostopovický zpravodaj

| 2022 | číslo 1

Pařížská knihovna
Janet Skeslien Charlesová
Román pro ženy.

Zmizelá sestra
Dinah Jefferies
Děj je zasazen do 30. let 20. století. Belle Hattonová
odjíždí do anglické kolonie v Barmě, kde vystupuje
jako zpěvačka v hotelu, současně však pátrá po své
minulosti, zmizelé sestře a pravdě o svých rodičích.
Ztracené klenoty
Kirsty Manning
Příběh o rodinných tajemstvích a ženské
nezdolnosti, založený na skutečné události.
Má cesta za štěstím
Karel Gott
Spasitel
Andy Weir – Sci-fi

Humor
Saturnin se představuje
Miroslav Macek
Román o jinošských letech sluhy Saturnina, o tom, jak
dostal své jméno, i o tom, jak se dostal do služeb svého
pána.
15 roků lásky
Patrik Hartl
Oddechový humorný román o mezilidských vztazích.
Dilema
B. A. Paris
Ano, můj pane. Ondřej z Rohatce
František Niedl
Historický román.
Mlčící fontány
Ruta Sepetysová
Historický román.

Jak jsme se (zase) učili
v kapli a (zase) koledovali
Klasikové

Moje zpověď a jiné povídky
Jaroslav Hašek
Anna Elliotová
Jane Austenová
Romantický příběh.

Detektivky
Čtvrteční klub amatérských detektivů
Richard Osman
Volavka
Šárka Dušánková
Detektivní milostný román, v němž jde hlavní
hrdina po stopách vraha svých rodičů a přitom
se sblíží s kolegyní, jejíž bratr je nespravedlivě
obviněn z vraždy.

Pro děti
Byl jednou jeden úl
Karel Sládek
Indigo, dítě z křišťálu
Renata Wayana

Že jsme národ, který umí být solidární, dokazujeme často.
Ať už nárazově nebo pravidelně při Tříkrálové sbírce
Charity České republiky. Zapojit se i letos do ostopovické sbírky bylo snem kluků z bohunické školy Five Star
Montessori. A splnění takových snů je třeba podpořit.
Koledování jsme odstartovali již tradiční výukou v kapličce a dobrodružnou pátrací hrou s hledáním kasičky
a dalších předmětů pro naše tři krále. Pláště, koruny,
letáčky, křídy, cukříky a hlavně kasička byly uschovány
pod betlémem. S jakým nadšením bylo vše objeveno!
Koledování mohlo začít. Věřili jsme, že i tentokrát se to
povede! A jak na to vzpomínají hlavní aktéři?
Do kapličky jsme šli pěšky, tři třídy. Před kaplí jsme
svačili a viděli pod velkým stromem malý betlém. Dříve
se na této návsi koupala prasata a někdy i děti. Pak se
obyvatelstvo domluvilo, shrnulo na hromadu všechny peníze a postavilo z toho novou kapli. Kaplička je krásná.
Zaujaly mě nádherné vitráže. Ty jsme kreslili do sešitu.
V kapli je všude lomený oblouk, křížová cesta a staré lavice. Kapličku kdysi vykradli zloději. Ve věži jsem viděl
velký zvon. Bál jsem se, že na mě spadne. Je tam starý
betlém. Ten patřil německé rodině. Pod betlémem byla
kasička, pláště a koruny. Hráli jsme na varhany a zpívali
koledu o třech králích. Když jsme odcházeli, zvonily nám
na rozloučenou zvony. Ve škole jsme koledovali, ale méně
než minulý rok. Už jsem třeťák a mám delší vyučování než
loni, takže jsem měl méně času. Když jsem se dozvěděl, že
jeden ze tří králů chybí, rád jsem ho nahradil. Koledovali
jsme celý týden a vykoledovali jsme 4 270 Kč.

Pro mládež
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Ransom Riggs
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Podivné město
Ransom Riggs
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Knihovna duší
Ransom Riggs
Sirotčinec slečny Peregrinové:
Ptačí sněm
Ransom Riggs
Populární, temná, fantastická dobrodružství
podivných dětí doplněná mrazivými dobovými
fotografiemi.

Sylva Filová

Děkuji dětem za jejich opakované nadšení při výuce
v mých rodných Ostopovicích a především pak za jejich
přístup při Tříkrálové sbírce. Děkuji Ostopovicím, že se
můžeme zapojit a propojit.
Petra Turečková a třeťáci z Five Star Montessori
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Tajenka ze strany 11: NA SLEPIČCE, URBANŮV

Čas
Každý okamžik našeho života, každá jeho událost je
určována časem. Od východu k západu slunce, od narození k smrti probíhá náš život v čase. V onom chronologickém, který jsme určili my lidé, podle běhu planet.
V čase, který sledujeme na svých hodinkách, odškrtáváme
v diářích a stále honíme ve spěchu dní. Spolu s naším
časem plyne i Boží čas – kairos, který se neměří minutami, kde, jak praví Písmo, je „tisíc let jak jeden den“
(Bible, Ž 90, 4) – a naopak. Čas, který je jaksi mimo
nás, na nás nezávislý, řízený Boží vůlí. „Rozkazem vracíš člověka v prach.“ (Bible, Ž 90, 3)
V čase, který je nám daný, slavíme svátky civilní, soukromé, náboženské i osobní. Zatímco Vánoce slaví
s křesťany tak či onak u nás téměř všichni, tak Velikonoce – ty nejvýznamnější křesťanské svátky – asi většina dnešních Čechů prožije jen jako den volna navíc,
snad zdobený nějakým odvarem z lidových zvyků. Nic
proti kraslicím, zajíčkům a pomlázkám, ale pokud by
zbylo v povědomí společnosti z bohatství Velikonoc jen
toto, bylo by to asi dost málo...
Možná, že i ti, kterým je cesta na velikonoční obřady do
křesťanských kostelů z různých důvodů obtížná, by mohli najít chvíli a zamyslet se nad tím příběhem, který se
tam o každých Velikonocích po dvacet století čte. Stará
legenda, kterou zachytil Erben v básni Poklad, říká, že
„při pašijí hlase“ se na Velký pátek otvírají poklady. Možná, že je v této pověsti zašifrována zkušenost, že když
se čte strhující pašijový příběh, mohou puknout skály
(„A hle, chrámová opona se roztrhla v půli odshora až
dolů, země se zatřásla, skály pukaly...“ Bible, Mt 27, 51)
i v našem nitru a s nimi všechno, co v nás zkamenělo,
ztvrdlo, okoralo. Pašijový příběh je opravdu nejbarvitější
drama dějin. Na scénu vystupují všechny mocnosti – moc
s tváří Piláta, tradice a náboženská honorace v šatu velerady, zrada s maskou Jidáše, selhání v podobě Petra,
soucit v závoji Veroniky – a Pravda, Pravda opuštěná,
Pravda vzdorující světské malosti a moci, bezmocný král,
který s trnovou korunou na hlavě říká: „Ano, já jsem král.
Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ (Bible, J 18, 37)
Na scénu se vyhrne dav, aby byl rozhodčím, a tento hlas
Pravdy překřikuje: „Propusť nám Barabáše!“ (Bible,
L 23,18) Místo pravdy volí zlo, vraha a povstalce.
Pak Pravdu umlčují nastupující kati: „A odvlékli ho
k ukřižování.“ (Bible, Mt 27, 31)
Bez Velikonoc by byl svět bez Boha a náš život by měl
jen přízemní, živočišný, animální rozměr. Velikonoce
jsou největšími svátky a připomínají duchovní a nad-
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časový rozměr pro každého člověka. Svět nabízí pouze věci, materie a struktury, ale také sobectví a násilí.
Lidský duch se může rozvíjet pouze v pozitivním nebo
duchovním prostředí; pokud si nechá vzít tento rozměr,
srdce se stává nemilosrdným, necitelným a život jen
nudným čekáním na smrt…
V minulém století, plném válek a násilí, ve století, které ztratilo Boha, odpůrci víry hlásali: „Bůh je mrtev!“
My už z historické zkušenosti víme, kam směřuje svět
bez Boha: nikam jinam, než do záhuby. Lidé se potácejí jako loutky a rukojmí pod mocí démonů Zla, pěstují
kulturu smrti.
Proč to všechno vzniklo? Na co nelítostné vyvražďování
a krvelačné prolévání lidských životů? Proč takové znevažování daru života, který nám byl dán? Času, který
máme užitečně naplnit a zhodnotit?
Navzdory tomu, jak jsme vyspělí a vzdělaní, si mnozí
vysoce postavení lidé činí nárok na určité území, majetek, čas, a dokonce i náš život a snaží se něčeho, nebo
lépe všeho, dosáhnout za každou cenu. Jde jim o peníze
a o moc vládnout či vlastnit co nejvíce. Dosahují toho
nečestnými i násilnickými metodami, sobeckými a nelidskými způsoby. Velkým darem člověka je duchovní poznání, které se snaží a nabízí lidem sílu a odvahu
všechna příkoří, těžkosti a bolesti překonávat, odpouštět
bezpráví, zvládnout pohodlnost a upevnit důslednost.
Nezviklaná, pevná vůle odráží útoky Zlého.
Velikonoční příběh tedy nekončí tmou. Mnoho bylo
těch, kdo se opakovaně v dějinách pokoušeli pokořit velikost dne, kdy zemřel Kristus. (Bible, J 19, 30)
Čas navzdory dějinám však do tmy zrady, viny, bolesti
a smrti září z prázdného hrobu oslňujícím světlem. Velikonoce říkají všem, kdo by snad chtěli kapitulovat v životě, v současné době, že není žádný tak těžký kámen
zla, aby nakonec nemohl být odvalen: „Kdo nám odvalí
kámen od vchodu do hrobu?“ (Bible, Mr 16, 3)
I my vstoupíme do Světla, které ukončí všechny naše
beznaděje. Proč to říkám? Moudrá slova Bible nenechme po sobě stékat jako vodu. Doufat a věřit je možné
v současné i budoucí době, hlavní je neztrácet naději.
Nevíme, jak realita přítomnosti zasáhne a změní náš život, ale člověk dostal rozum a srdce, kterým můžeme
obejmout každou myšlenku, i celý svět.
Marie Kubová

Poradci Bílého kruhu
bezpečí mohou nyní
přijet až za vámi

Výsledek Tříkrálové
sbírky 2022 přináší
naději k realizaci
charitních projektů

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu
bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým i svědkům
trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná
na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro svou
činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za
klienty i mimo své domovské město.

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodobým rozměrem je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří poskytovat díky příspěvkům
od jednotlivců a rodin. Skupinky koledníků chodí
od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům.

Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí, žije
v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na
pobočku přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na čísle
116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc
může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje.

Specifická forma dobrovolnictví v podobě každoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukázkou zapojení obrovského množství lidí, kteří spolupracují
pro dobrou věc. Pomáhá nám k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří z nich již
mnoho let. Bez nich by tato sbírka v takovémto rozsahu nemohla existovat.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti
ublížení na zdraví, týrání, vydírání, znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže
a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou
především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní příběh, a poskytnou právní informace a psychickou
podporu. Poradci pracují bezplatně a konzultace jsou
diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může
klient prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní
poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo
možné vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět
svou adresu, aby si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na kontaktní telefonní
číslo 732 842 664. Pracovnice Bílého kruhu pak s volajícím domluví vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské
pobočky, tzn. čas konzultace je domluven dle možností
klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé
úterý či čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se
objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí
kontaktovat.
tel.: 732 842 664
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
www.bkb.cz

Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět se zapojili asistenti
a koledníci, kteří chodili s koledou do domácností
tak, jak je dlouholetým zvykem.
Solidarita lidí byla opravdu neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se doposud vybralo
5 173 857 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro Oblastní charitu Rajhrad lidé
poslali 115 550 Kč. Výsledky jsou prozatím průběžné; online podoba sbírky potrvá až do 30. 4. 2022.
„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si,
že je toto období náročné. Ačkoliv situaci spojenou
s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak,
dotýká se nás všech. Do Tříkrálové sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děkujeme
za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme
našim zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili ve svých obcích i osobně. Díky
vám všem můžeme realizovat charitní cíle pro tento rok. Více se o nich můžete dozvědět na našem
webu. Rád bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále
ještě probíhá online. Naši činnost můžete podpořit
na charitním webu prostřednictvím sbírkového účtu
se specifickým variabilním symbolem nebo můžete
využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.cz.
Své příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá
koruna pomáhá a žádná pomoc není malá. Moc
vám všem děkujeme, posouváte nás dál,“ komentuje
výsledky Tříkrálové sbírky ředitel Oblastní charity
Rajhrad Zdeněk Strašák.
Jana Janoutová, Oblastní charita Rajhrad
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Troubský chrámový sbor žije a zkouší
TCHS je parta, která se pravidelně schází a zpívá. Zpívá
z plna hrdla i něžně. Zpívá radostně i bolestně. Repertoár
se zaměřuje především na běh církevního roku (Vánoce,
Velikonoce, svatby, pohřby), ale prostor dostávají
i skladby čistě světské. Příkladem může být Kytice
písní troubských. Do sboru chodí mladí i staří. Ženy
i muži, a tím pádem se pro každý hlas najde místo, ať již
v sopránu, altu, tenoru či basu. Do sboru chodí troubští,
ostopovští i bosonožští. Do sboru chodí společně věřící i nevěřící! Každopádně všechny tyto výše uvedené
důkazy dosvědčují, že troubský chrámový sbor spojuje
lidi. Sbor doprovází varhanice paní Švestková a řídí jej
umělecký kovář Patrik Bárta. Ten však od dirigentského
pultíku netrestá chyby kladivem, ale trpělivě vede jednotlivé hlasy k libozvučnému souzvuku. Sbor má dokonce i svůj orchestr... nebo přesněji pár muzikantů,
kteří se však potkávají stejně rádi jako zpěváci.
Proč zpívat? Zpěv, vážení čtenáři, léčí. Je to vědecky podloženo a existují dokonce organizace, jako např. „Singing
for Breathing“, v překladu „Zpívání pro dýchání“, pro
pacienty s chronickou plicní chorobou, nebo „Singing

for the Brain“, to znamená „Zpívání pro mozek“, kterou
založila The Alzheimer´s Society, jež pomáhá lidem při
prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby. Zpěvem se totiž
trénují nejen hlasivky (svalový orgán), ale i koncentrace
a pozornost. Zpěv navíc zlepšuje držení těla, má blahodárný účinek na chrápání a spánkovou apnoe, díky zvukem tvořeným vibracím zvyšuje prokrvení těla, vyplavují
se při něm hormony štěstí, endorfiny, a dokonce se používá
při léčby koktání a obezity. A teď trochu vážněji slovy
Zoltána Kodálye: „Hudba je duševní potravou, která nemůže být ničím jiným nahrazena… Existují sféry ducha,
kam pouze hudba vnáší světlo.“
Mimo vše, co již bylo v textu uvedeno, vám jistě členové TCHS potvrdí, že sborový zpěv rozšiřuje okruh
přátel.
Troubský chrámový sbor zkouší každý čtvrtek v 18 hodin
na kůru troubského kostela a rád mezi sebe kdykoliv
přijme nové členy. Pokud byste rádi využili benefitů, které
vám zpěv či sbor může poskytnout, neváhejte a přijďte.
Tereza Křivánková

Foto: Tereza Křivánková

Kontakt na dirigenta:
Patrik Bárta 737 740 290, templ@templ.net
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Kontakt na duši TCHS:
Pavel Juráček st. 605 752 695, paveljuracek@centrum.cz
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Jak se staví sen

Ne, nejedná se o stejnojmenný televizní pořad, ale
o rozhodnutí včelařů ze Včelařského spolku ve Střelicích u Brna vybudovat včelařský areál ve Střelicích.
Vše začalo tím, že naši tátové a dědové, předchůdci
dnešních střelických včelařů, koupili v roce 1950 louku
a kousek lesa. Nevíme, co je k tomu tenkrát vedlo, ale
faktem je, že tehdejší organizace Českého svazu včelařů
ve Střelicích vlastnila pozemek, a protože zřejmě nevěděla, co s ním, tak jej pronajímala družstvu a inkasovala
za pronájem nějakou drobnou finanční částku.
Ke změně došlo až v roce 2017, kdy se nespokojení
včelaři ze Střelicka rozhodli vystoupit z Českého svazu
včelařů a založili samostatný Včelařský spolek sdružující včelaře nejen ze Střelic, ale i z Nebovid, Ostopovic,
Troubska a Popůvek. Samozřejmě došlo v rámci vznikajícího spolku k diskusi, co s pozemkem. Padla opět
slova o pronájmu, případně i prodeji, ale nakonec bylo
rozhodnuto, že si spolek pozemek nechá a bude jej využívat.
První myšlenkou bylo vysadit pár stromů a dát na pozemek několik úlů. V roce 2020 jsme využili dotace vyhlášené Jihomoravským krajem a za částku 33 000 Kč
jsme nakoupili 30 stromů: lípy, moruše, oskeruše, kaštany a dříny, k nim opěrné kůly, hnojivo a oplocení proti
okusu zvěří. V listopadu 2020 nám do očí padl inzerát
na prodej tří použitých stavebních buněk a hned vznikl
nápad na vybudování včelína a zázemí pro náš spolek.
Nakonec jsme za částku 30 000 Kč získali 4 buňky, byť
starší, ale v celkem dobrém stavu. Největší problém byl
buňky dopravit z Husovic do lesů ve Střelicích. Podařilo se nám zajistit stavební firmu, která nám poskytla
nákladní auto s rukou, za jejíž pomoci byly buňky postupně naloženy, převezeny a usazeny na předem připravené základy.
V roce 2021 jsme pokračovali v další výsadbě stromů
a keřů, opět díky dotaci vyhlášené krajem. Vysazeno bylo

tentokrát 36 převážně ovocných stromů: staré odrůdy
jabloní, hrušně, třešně, renklódy, ale i javory, jeřáby
a jedlé kaštany. Dále jsme vysadili lísky, ořechoplodce,
hloh, trnky a jiné.
Díky pochopení starostů Troubska, Popůvek, Ostopovic,
Nebovid a Střelic dostáváme od těchto obcí dotace na
pokračování úprav buněk. Byla osazena nová okna,
buňky byly propojeny, zatepleny a díky tomu mohou
být už využívány ke schůzové činnosti, ale také jako
zázemí pro akce skautů ze Střelic.
V letošním roce máme v plánu pokračovat v úpravách
buněk, další výsadbě stromů a keřů a chtěli bychom za
pomoci dotace kraje vybudovat jezírko, které by bylo
napájeno dešťovou vodou ze střech a sloužilo by jako
pítko pro včely, hmyz, ale i lesní zvěř. Do budoucna by
součástí areálu mohlo být i dětské hřiště, otevřený úl
a samozřejmě spousta včel. Chtěli bychom, aby areál
sloužil nejen včelařům, ale i skautům a ostatním obyvatelům Střelic a okolních vesnic. Čeká nás ještě spousta
práce, ale věřím, že se nám to povede. O dalším vývoji
vás budeme samozřejmě informovat.
Pavel Kapoun
jednatel spolku

Všechny fotografie: Pavel Kapoun
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Náves U Ka
ple

Ostopovice

7. května
2022

sobota

8:00 – 12:00

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
VE ZBÝŠOVĚ, V OSLAVANECH A V IVANČICÍCH
Jsme stabilní zahraniční firma s mezinárodním dosahem. Obrábíme a tváříme kovy.

Jedinečná šance pro technické typy
OBSLUHA CNC SOUSTRUHŮ, mzda po 2. roce
36 500 Kč měsíčně
+ rekvalifikace zdarma

Provozní elektrikář
Provozní zámečník

Mechatronik - programátor
Výrobní kontrolor
Zkušený operátor CNC

Výstupní kontrolor
Manipulační dělník VZV
Obsluha strojírenských pil

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY

Jistá mzda na váš účet
Roční navýšení mzdy o 3% - 6%
13. a 14. mzda
Stravenkový paušál
Kantýna, dotované obědy
Odměna za doporučení kolegy
Mimořádné prémie za nadstandardní přístup

Společenské, firemní a sportovní akce
Odměny za zlepšovací návrhy
Volňásky na Kometu
Výhodné tarify u Vodafone
Vánoční balíček a večírek
Odborná školení hrazená firmou

Bližší informace o firmě a pozicích
na www.aamoslavany.cz

personalni@aam.com
602 288 131
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Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Díl 1. - Co třídit
Ve vaší obci jsou nově umístěny oranžovo-černé popelnice,
které slouží k třídění jedlých olejů a tuků z vaší domácnosti.
Víte, co všechno do nich patří?

Máslo

Olej z rybiček

Olej ze salátu

Olej ze smažení

Olej z nakládaných
potravin

Patří sem i oleje z dalších
pochutin, jako jsou…

Nakládaný
česnek

Sušená
rajčata

Olivy

Nakládaná
zelenina

Nakládané
sýry

Výpek
z masa

Marináda
z grilování

Fondue

Smažené
řízky

Smažené
koblihy

Hranolky

Fish & Chips

Rybí prsty

Smažené
sýry

Langoše

Hotwings

Kde najdete naši nejbližší popelnici,

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

zjistíte nawww.ostopovice.cz
www.tridimolej.cz/mapa
info@tridimolej.cz
+420 800 016 017

