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Proměny Ostopovického zpravodaje
Pod grafickým dohledem Pavla Pražáka se od roku 2012 Ostopovický zpravodaj výrazně proměnil. Našim čtenářům
nabízíme ohlédnutí za těmito postupnými proměnami prostřednictvím výběru některých titulních stránek.

www.ostopovice.cz
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Z obce

Radnice informuje
Strasti i radosti doby covidové
Onemocnění COVID-19 bohužel zcela dominovalo našemu životu i v prvních měsících letošního roku. Desetitisíce zemřelých a statisíce nemocných zůstanou smutným
mementem opakovaného selhávání vlády premiéra Babiše i špatně fungující a zkostnatělé státní správy. Jen díky
ohromnému nasazení lékařek, lékařů a dalšího zdravotnického personálu a robustnímu zdravotnickému systému
nejsou počty zemřelých ještě daleko vyšší. Sluší se proto nejen zdravotníkům, ale i všem přidruženým profesím
z celého srdce za jejich obdivuhodné a vytrvalé nasazení
poděkovat. V myšlenkách jsme však také se všemi, kteří
v této nelehké době přišli o někoho ze svých blízkých.
Situace je nyní, v půlce března, kdy vzniká tento text,
i nadále vážná a nemocnice jsou stále na hranici svých
kapacit. Proto ještě vydržme a buďme všichni zodpovědní a ohleduplní k sobě navzájem! Dodržujme důsledně
hygienické zásady, nosme na veřejnosti i v zaměstnání
respirátory, minimalizujme co nejvíce sociální kontakty,
a to i v rámci širší rodiny. Je to nepříjemné, ale nutné.
Světlo na konci tunelu už je vidět. Postupně se rozbíhá
očkování, a to i u praktických lékařů, a lze předpokládat, že do podzimu by mohla být proočkována většina
populace. Postupně se tak snad konečně vrátíme k životu,
na který jsme byli před začátkem epidemie zvyklí.

k úpravě ceny vodného a stočného na celkovou částku
85 Kč za kubík odebrané vody. Jedná se o pětiprocentní
navýšení a tato cena kopíruje vývoj i v sousedním Brně.
Zvýšení nákladů se projevilo také na poplatku za svoz
a likvidaci odpadu, kdy po šesti letech dochází k navýšení základní výše poplatku z 600 Kč na osobu a rok
na 650 Kč. Systém slev zůstává v nezměněné podobě.
K výraznějšímu navýšení poplatku za odpad pak došlo
v případě rekreačních objektů v chatových oblastech,
a to ze stávajících 350 Kč na 500 Kč. Důvodem je opět
navýšení nákladů na svoz odpadu ze sběrných míst
v chatových oblastech a navýšení počtu kontejnerů.
Rekonstrukce ulic Branky a Na Rybníčku
Na konci dubna bude zahájena největší letošní investiční
akce – oprava chodníků, vozovky a veřejného osvětlení
na ulicích Branky a Na Rybníčku. Stavbu bude provádět
firma Zamont CZ, s. r. o. V současné době probíhá příprava dopravních omezení během stavby, a to tak, aby
dopad omezení na obyvatele obou ulic byl co nejmenší. O podrobnostech budeme obyvatele obou dotčených
ulic informovat ještě před samotným zahájením stavby.
Dokončení stavby pak předpokládáme na konci srpna.

Ale i v těchto špatných časech a navzdory všem omezením jsme mohli zakusit i pár drobných radostí, kterých
se nám až tak často nedostává. Díky vydatné sněhové
nadílce a mrazivému počasí jsme si na pár týdnů mohli užít sáňkování na Slepičce nebo brusleni na Cigánce
a ti nejodhodlanější provětrali v okolí obce i běžky.
Provoz obce v době covidové
Obecní úřad na vývoj epidemické situace zareagoval
omezením provozu a nutností objednávat se k osobní návštěvě. I nadále však zajišťujeme všechny agendy a v praxi se ukazuje, že většinu situací lze vyřešit
i bez osobní návštěvy. Naplno fungovala i údržba obce,
provoz sběrného dvora nebo pošta. Všichni zaměstnanci obce se pravidelně testují, a když to charakter práce
umožňuje, využíváme ve větší míře také práce z domova. Po zavedení povinného nošení respirátorů kategorie
FFP2 nabízíme jejich zajištění potřebným domácnostem. Nepochybujeme, že s nepříjemnou situací se nakonec úspěšně vypořádáme.
Zvýšení ceny vodného
a stočného a poplatku za odpad
Kvůli zvýšeným nákladům na odběr vody z Vírského
oblastního vodovodu přistoupilo zastupitelstvo obce

V rámci elektrifikace železnice a stavebních úprav železniční
tratě musel být bouhžel starý železniční most na ulici Družstevní nahrazen novým. Foto: Jan Symon a Petr Dubjak
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Přírodní kluziště na Cigánce postupně rozšiřovali a po celou dobu udržovali samotní bruslaři. Foto: Jan Symon

Ukliďme Česko
Tradiční jarní úklidová akce „Ukliďme Česko“ letos
opět proběhne! Jen ne hromadně jako v minulých letech.
V Ostopovicích a okolí se tak můžete zapojit kdykoliv
od poloviny března do poloviny dubna. Pytle na odpadky
můžete použít vlastní, nebo si je můžete vyzvednout na
obecním úřadu či ve sběrném dvoře. A pak už jen stačí
telefonicky nebo emailem nahlásit, kde jste napytlovaný
odpad nechali, a pracovníci obce jej obratem odvezou.
Za pomoc s úklidem okolí obce všem děkujeme!

Nový kabát pro Ostopovický zpravodaj
Po devíti letech se výrazněji proměňuje i vzhled Ostopovického zpravodaje. Pavla Pražáka, který vytvářel
vizuální stánku zpravodaje od roku 2012, totiž na konci
loňského roku vystřídala výtvarnice a grafička Alžběta
Hanzlová. Pavlovi Pražákovi za dlouholetou a podnětnou spolupráci děkujeme a těšíme se na další proměny
tváře Ostopovického zpravodaje pod taktovkou Alžběty
Hanzlové.

Sčítání lidu, domů a bytů
Od 27. března bude v celé zemi probíhat pravidelné sčítání
lidu, domů a bytů. Bezpečně a jednoduše se budete moci
sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu,
budete muset od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací
formulář, který vám bude doručen do poštovní schránky.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny české občany i cizince, kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt.
Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné apod. provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu
oprávněná. Podrobnější informace o letošním sčítání naleznete také na internetových stránkách obce.

Vlajka pro Tibet

Pravidelné sčítání zavedla na území Čech a Moravy už
Marie Terezie v polovině 18. století. Nejstarší známé
sčítání však bylo uskutečněno už Babyloňany skoro
před 6 000 lety. Záznamy naznačují, že se sčítání opakovalo každých šest nebo sedm let a zahrnovalo nejen
informace o počtu lidí a dobytka, ale i o množství másla,
medu, mléka, vlny a zeleniny.
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Jan Symon

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou
z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu.
Akce probíhá každý rok 10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce
1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů
zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních
táborech nebo v důsledku hladomoru. Foto: Jan Symon

Z obce

Výpis usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2020
Zastupitelstvo schvaluje
• za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva Borise Canova a Ilonu Paulíkovou.
• upravený program zasedání zastupitelstva.
• převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do rozpočtu obce na financování nákladů v souvislosti s připojením vodovodní sítě obce na Vírský
oblastní vodovod ve výši 600 000,– Kč.
• poskytnutí individuální dotace Dětskému folklornímu
souboru Háječek Ostopovice ve výši 25 000,– Kč.
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje uzavření
příslušné smlouvy o poskytnutí individuální dotace
a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Návrh rozpočtu na r. 2021.
• Rozpočet sociálního fondu na r. 2021.
• vodné na rok 2021 ve výši 40,42 Kč bez DPH a stočné
na rok 2021 ve výši 36,85 Kč bez DPH.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ostopovice.
• nabídku paní Aleny Peškové, bytem Ruský vrch
465/14, 624 00 Brno, a pana Václava Hrnčíře, bytem
Svážná 382/2, 63400 Brno, doručenou dne 14. 12. 2020,
na koupi pozemku p. č. 1239/2 v k. ú. Ostopovice
k záměru, který byl zveřejněn od 23. 11. 2020 do
17. 12. 2020.
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1239/2 v k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a paní
Alenou Peškovou, bytem Ruský vrch 465/14, 624 00
Brno, a panem Václavem Hrnčířem, bytem Svážná
382/2, 634 00 Brno, jako kupujícími za dohodnutou
kupní cenu ve výši 77 200,– Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.

• darovací smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 299/5 a 299/6 v k. ú.
Ostopovice mezi Společenstvím vlastníků Osvobození čp. 257/5, Ostopovice a Obcí Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
• kupní smlouvu na pozemek p. č. 1515/32 v k. ú. Ostopovice za celkovou kupní cenu 97 416,– Kč mezi
Obcí Ostopovice jako kupující a panem Mgr. Janem
Horským, bytem Hradecká 2526/3, 130 00, Praha –
Vinohrady, jako prodávajícím a pověřuje starostu jejím podpisem.
• odměnu za rok 2020 členům komise kulturní – nezastupitelům ve výši 6 000,– Kč a členům komise životního prostředí – nezastupitelům 2 000,– Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí
• usnesení z jednání rady obce ze dne 24. 9., 7. 10.,
5. 11. a 30. 11. 2020.
• Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Zastupitelstvo obce Ostopovice souhlasí s podáním
podnětu k zahájení komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ostopovice a pověřuje starostu dalším
postupem v této věci.

Statistika
Obce Ostopovice
K  31. 12. 2020 bylo v Ostopovicích
evidováno 1 722 občanů
(z toho 856 žen a 866 mužů).
V roce 2020:
• se narodilo 11 dětí (5 děvčat, 6 chlapců)
• zemřelo 13 spoluobčanů (5 žen, 8 mužů)
• 5 partnerů ovdovělo
• k trvalému pobytu se přihlásilo 72 občanů
• z obce se odhlásilo 53 občanů
• v obci žijí 4 občané nad 90 let
• nejstarší občanka je ve věku 93 let
a nejstarší občan ve věku 96 let
• obec má 484 čísel popisných
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Údržba obce

Remízek nad panelkou. Foto: Jan Symon

Výsadby v okolí obce
V průběhu podzimu roku 2020 jsme v okolí obce vysázeli několik desítek listnatých dřevin a keřů. Remízek
podél panelky, dosadby do alejí podél cesty do Šelše a na
Bosonku. Rovněž bychom chtěli vysadit několik vhodných stromů a keřů podél opravené stezky od 1. mostu
do lesa směrem ke studánce (pod Slepičkou).
Alej do Šelše
V aleji do Šelše jsme na stromy pověsili pásky s dravým roztočem Typhlodromus pyri, který reguluje populaci svilušek, vlnovníků a hálčivců. Na stromech se
tito škůdci objevili již před 2 lety a ihned napadli i nově
dosazované stromy. Abychom stromy nemuseli stříkat
chemickými postřiky, zvolili jsme tuto ekologičtější
variantu. Populace roztoče je na stromech založena na
vyvěšených plstěných páscích. Aktivního vrcholu dosahuje po třech letech od založení.

Bosonka
Alej na Bosonce byla v posledních letech také dosazována. Některé stromy vysázené při obnově aleje před
12 lety bohužel v průběhu suchých období začaly zasychat. Snažíme se okolí pod korunami mulčovat i pravidelně zalévat. Bude ale záležet na následujícím období,
jak se s ním stromy vypořádají. V letošním roce bude
po dokončení zemních prací v okolí železnice opravena cesta – společnost provádějící stavbu nás ubezpečila
o tom, že ji uvede do původního stavu.
Remízek nad panelkou
Remízek podél panelky bude na jaře doplněn o další keřový záhon, který bude vysazen jako výzkumná plocha
a bude osázen rostlinami vybranými ke zkoumání udržitelnosti v tomto obtížném typu krajiny s kamenitou skladbou půdy a suchým prostředím s celodenním slunečním
svitem. Výsadbu budou provádět projektanti remízku.
Farmářské trhy
Podle vývoje epidemické situace a platných protiepidemických opatření budeme zvažovat, zda farmářské trhy
pořádat, či nikoli. Pořadatel musí při konání trhů zajistit
hygienická opatření. Pokud to bude možné, pokusíme
se konání trhů zajistit pravděpodobně až v podzimních
měsících.
Odvoz hliníkových a železných plechovek
V rámci pytlového svozu svážíme i hliníkové a železné
plechovky. Tento materiál dejte před dům spolu s vytříděným plastem a papírem. Plechovky vkládejte do pytlů
černé nebo šedé barvy, tyto pytle se prozatím neoznačují etiketami. Podle množství mohou být pytle i menší
než 120 l. Platné barvy pytlů určených ke třídění:

Vysekávání dna rybníčku Šelše. Foto: Jaroslav Šebánek
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Jaroslav Šebánek

Ostopovice plánují,
jak na klimatickou změnu
Letní vlny veder, dlouhodobé sucho nebo naopak mohutné přívalové deště – to jsou v Česku nejčastější projevy změny klimatu. A podle vědců jim budeme čelit
stále častěji. Proto se mnohé obce rozhodly hledat cestu,
jak posílit svou „odolnost“, a začaly pracovat na svých
adaptačních strategiích. Od letošního ledna svůj plán
připravují také Ostopovice.
Díky podpoře z Norských fondů uzavřela obec dohodu
s Nadací Partnerství a firmou Aquaforce, jejichž odborníci od ledna letošního roku plánují, jak obec na projevy
klimatické změny připravit. V současnosti probíhá sběr
dat a první analýzy s cílem určit, na kterých místech je
obec nejzranitelnější. Následovat bude příprava seznamu konkrétních opatření a projektů, které obyvatelům
Ostopovic umožní lépe předcházet rizikům sucha, vedra
či přívalových dešťů.
Podle dohody bude plán hotový letos v září, kdy by měl
být také projednán s veřejností a následně schválen zastupitelstvem. Místní však budou do jeho přípravy vtaženi
už v průběhu jara. V březnu se budete moci zapojit do
ankety, která bude zjišťovat, jak silně klimatické hrozby občané Ostopovic vnímají a jaké změny na veřejných
prostranstvích nebo obecních budovách by uvítali. Anketu bude možné vyplnit prostřednictvím internetových
stránek obce. Pro ty, co si s internetem tolik nerozumí,
budou k dispozici vytištěné archy přímo na obecním úřadě. S výsledky ankety a první verzí adaptační strategie
vás pak seznámíme ještě do letních prázdnin.
Kdo by si chtěl udělat lepší představu o tom, jaká opatření nejlépe pomáhají čelit dopadům klimatické změny, může se podívat na internetové stránky celostátní
soutěže Adapterra Awards (www.adapterraawards.cz),
kterou organizuje Nadace Partnerství. V současnosti
obsahuje přes 40 inspirativních příkladů dobré praxe
z celého Česka – od tůní na zahradě přes zelené střechy
a využívání dešťovky na rodinných domech až po velké
projekty obnovení meandrů na řece Dyji. Vše je doplněno fotografiemi a příběhy autorů jednotlivých nápadů.
Neváhejte se inspirovat.
A nezapomeňte, anketa #jaknaklima startuje na webových stránkách obce už 15. března.
Tým Nadace Partnerství
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Nová jarní soutěž
„Pandemii navzdory“ – to byl název zimní výtvarné
a fotografické soutěže s vánoční tematikou.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a zaslali
nám svoje krásné příspěvky.
Největšímu zájmu se těšila kategorie fotografie, jež se
podle počtu příspěvků jeví jako nejatraktivnější. Nicméně jsme chtěli podpořit také nadané malé i mladé výtvarníky a výtvarnice.
Překvapením pro nás byla poměrně malá účast zástupců
nejmladší kategorie, která je zřejmě dána i jejich prezenční školní docházkou, při níž se výtvarně realizují.
Výhercům gratulujeme a doufáme, že je ceny, které převzali z rukou pana starosty, potěšily a že si je užili.
Pandemii se nám v zimním čase porazit zatím nepodařilo a s nadějí už vyhlížíme jaro.
Dovolujeme si tedy vyhlásit další díl naší soutěže, opět
výtvarně-fotografické, tentokrát s jarní tematikou a pod
názvem „Přišlo jaro k nám“.
Nenechte si ujít šanci na výhru a nebojte se ukázat svůj
talent! Těšíme se na vaše příspěvky.
Kulturní komise Ostopovice

Podmínky soutěže
„Přišlo jaro k nám“
Fotografie a obrázky (ve formátu JPG/JPEG), popř.
naskenované obrázky s jarní a velikonoční tematikou
může soutěžící odeslat na email:
evidence@ostopovice.cz.
Do předmětu emailu je nutné uvést „Přišlo jaro k nám“.
Velikost fotografií a obrázků:
1–8 MB (ideálně 3000 x 2000 pixelů, není podmínkou).
Jeden autor může poslat max. 3 fotografie a 3 obrázky
pro konkrétní kategorii.
Soutěžící je povinen uvádět do emailu
identifikační údaje:
název fotografie popř. obrázku, jméno autora,
u obrázků věk dítěte.
Soutěž probíhá do 20. 5. 2021 včetně, fotografie/
obrázky zaslané později a ty, které nebudou splňovat
podmínky uvedené výše, budou vyřazeny ze soutěže.
Po uzavření soutěže vybere kulturní komise pro každou kategorii jednoho výherce, který bude oceněn.
V každé kategorii bude oceněno pouze první místo.
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Cena pro fotografickou část soutěže:
poukaz do Restaurace U Volejníků v hodnotě 1000 Kč
(voucher nelze vyměnit za hotovost).
Cena pro jednotlivé kategorie výtvarné části:
poukaz do prodejny výtvarných potřeb v hodnotě
1000 Kč.
Výherci budou informováni o výhře nejpozději
31. 5. 2021 na emailu, ze kterého byla fotografie
odeslána. Nebudou-li výherci reagovat na email
o výhře do 7. 6. 2021 včetně, nárok na výhru zanikne.
Vítězné fotografie a obrázky budou zveřejněny na
webové stránce obce a v příštím čísle zpravodaje.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografie/obrázku.
Zasláním fotografie/obrázku na uvedený email soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií/
obrázků na webové stránce obce a ve zpravodaji
v průběhu soutěže i později a prohlašuje, že má
udělen souhlas s uveřejněním fotografií od osob,
které jsou na nich zachyceny.
Zasláním fotografie/obrázku na uvedený email
soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR).

Soutěž

Kategorie 6-12 let: Našlapuj tiše, v Betlémě se narodil chlapeček – Ema Habrovcová, 11 let

Kategorie fotografická:
Vánoce – Ondřej Švihálek

Kategorie 12-18 let:
Kaplička– Alena Opršálová, 16 let
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Jak se v Ostopovicích hrkalo
Podle katolické nauky je o velikonočním týdnu období, ve kterém se nepoužívají zvony a v kostele nehrají
varhany. Toto období začíná na Zelený čtvrtek a končí
na Bílou sobotu ráno. V té době místo zvonění chodili hoši – školáci hrkat. Začalo se ve čtvrtek v poledne,
pokračovalo se večer v 6 hodin, v pátek v 6 hodin ráno,
v poledne, pak ve 3 hodiny odpoledne, večer v 6 hodin
a končilo se v 6 hodin v sobotu ráno. Bylo to v době,
kdy se na školách vyučovalo náboženství dvakrát týdně
v normální vyučovací době a všichni žáci je navštěvovali. Proto se také většina hochů hrkání zúčastňovala.
Hrkače byly jako malé trakače, které měly u kolečka rýhovaný dřevěný válec a k němu zapadaly dřevěné plátky, které při jízdě přeskakovaly, a tím to hrkalo. Kdo
neměl hrkač, tak chodil s klepačem a klepal. Začínalo se
na ulici Lípová nahoře a šlo se celou vesnicí. U kapličky
se hrkače zvedly a hlasitě za pochodu se odříkalo:
My poledne zvoníme - tím památku slavíme,
že Kristus Pán za nás umřel a za nás na kříži pněl,
proto, milý křesťane, modli se Anděl Páně,
aby nás Bůh vždy zachoval na přímluvu Marie.
Hrkače se sklopily a pokračovalo se dále, odbočilo se na
ulici Vinohradskou, kde po krátké přestávce byla porada
na příští hrkání. Končilo se dole na ulici Vinohradské,
kde byl rozchod.
Kdy tato tradice zanikla, nevím přesně, ale bylo to v době
totality, kdy bylo nuceně omezováno náboženství a všechny křesťanské tradice.
Václav Duda

Průjezd hrkačů ulicí B. Němcové v Ostopovicích.
Foto: archiv Václava Dudy
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Z historie
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Můj den snů
Žáci naší školy se zasnili...
Můj den snů začíná tím, že se vzbudím a mám před sebou celý den snů.
A jsem v novém domě na pláži na Havaji. Vykouknu z okna a vidím
na oceán a korálové útesy, delfíny a velryby. Jdu ven plavat a pozoruji
spoustu druhů ryb. Je tam mnoho vln a příjemné vody.
Chystám se na výšlap na sopku. Když jsem vyšel na vrchol sopky,
je odsud nádherný výhled dolů do krajiny. Všude jsou pralesy, vodopády
a moře. Chodím po černém sopečném kamení. Ted‘ mě čeká slézání dolů
do pralesů. Při cestě potkávám spousty zvířat – třeba papoušky, hady a nádherné rostliny. Právě stojím u malých vodopádů schovaných u porostlých skal.
Procházím pralesem a už vidím nedaleko pláž. Jdu k ní a najednou vystřikuje
ze země gejzír vody. Naštěstí jsem se mu rychle vyhnul a pokračuji dál k pláži.
Na pláži už stojí člun, ve kterém pojedu. Vyrážím na oceán a jdu rybařit.
Chytl jsem spoustu ryb a teď se jedu potápět za hejnem žraloků a krmit je.
Pozoruji hejno rejnoků, které mě zavedlo na obří korálový útes, kde plave
mnoho druhů ryb a paryb různých barev.
Den už pomalu končí, začíná se stmívat a jdu do restaurace
na pláži, abych se u večeře koukal na západ slunce.
Potom jedu domů a jdu spát.
Vilém Tichý

Ráno mě budí moje lama Emma a nese mi
snídani do postele, kterou mi nachystala moje
opička Bella. Čistím si zuby. Oblékám si šaty,
které mi chystá moje miniprasátko Karl,
a vlasy mi češe pes Nick s veverkou Annou.
Poté si hraji se všemi svými zvířaty. Ta, co mají
chlupy, češu. Jdeme do pokojíčku a z postele
se koukáme na obří televizi.
Vyzvedává mě moje sestra a jedeme jejím Audi
nakupovat. Všechno stojí 1 Kč. V obchodním centru
je nekonečno obchodů a sestra mi koupí cokoli, co chci.
Všechny obchody jsou otevřené a nemusím nosit roušku,
i tak tam skoro nikdo není. Rozhodly jsme se,
že už půjdeme, ale máme hlad a bolí nás záda.
Jdeme na masáž a do Burger Kingu a vzhůru domů.
Doma mě vítají všechna má zvířata. Hraji Xbox
s poníkem Tonym, slepicí Bárou a kočkou Mindi.
Dohráváme všechny hry, které máme rozehrané,
a kočka Mindi jasně vítězí.
Ve sprše si čistím zuby a jdu spát se všemi zvířátky.
Lucie Nezvalová
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Můj den snů je pro mě stanování, protože
rád spím ve stanu a dlouho jsem nebyl.
S taťkou jdeme stanovat na „starou dálnici”.
Našli jsme dobré místo na postavení stanu. Je rovné
a kryté stromy, takže nejde vidět. Stan už máme postavený za chvilku, protože ho často stavím u babičky na
zahradě. K stanování také patří ohniště. Musíme najít
vhodné kameny, ale to naštěstí není zas tak těžké.
Když je ohniště hotové, je třeba najít suché dřevo
na oheň. Špekáček opečený na ohni je skvělá večeře
v přírodě. Když se začne stmívat, vlezeme si do stanu
a hrajeme karty. Až je úplná tma, tak se koukáme na
hvězdy a hledáme tam souhvězdí. Potom jdeme spát.
Ráno si sklidíme stan a jde se domů. Stanování jsem
si užil a doufám, že si to zopakujeme.
Filip Tomašovič

Z naší školy a školky

Školka „online“
Zatímco vzniká tento článek do zpravodaje, už víme,
že se školka začátkem března opět na několik týdnů
uzavře. Minulý rok se touhle dobou děti těšily z návštěvy divadel, VIDA centra a bruslení, letos z připravovaných akcí kvůli epidemii proběhl pouze karneval
na téma „Máme rádi zvířata“ – alespoň nějaká náplast
za ušlou zábavu. Děti se hravou formou seznámily
s domácími a lesními zvířaty, kromě toho plnily úkoly
o zvířátkách ze zoo, a dokonce potkaly tříhlavého draka s jednorožcem.

Ježci

Paní učitelky ze třídy Žabek připravují pro rodiče předškoláků materiály z „předškoláckých skupinek“, které budou v online verzi na webových stránkách školy
od nového školního roku. Rodiče mohou nahlédnout
do prostředí příprav předškoláka a získat přehled o didaktických pomůckách, hrách a pracovních listech.
V současné době se také pro všechny děti plánují aktivity na distanční výuku. Samy nebo společně s rodiči si
mohou něco hezkého vyrobit, přečíst nebo procvičovat
grafomotoriku.
Ačkoliv nelze předvídat, kdy se mateřské školy opět
otevřou, doufáme, že to bude brzy a mateřské školy budou otevřeny opět mezi prvními. Přejeme Vám v téhle
těžké době hodně zdraví a optimismu.
Paní učitelky MŠ

Žabky

Zápis do naší školky a školy
Vážení rodiče, zápis do naší školy
proběhne i letos online formou.
Od 1. dubna do 30. dubna spustíme zápis do ZŠ
a od 1. května do 15. května do MŠ. Včas zveřejníme na webu i Facebooku školy podmínky,
které musíte pro zápis splnit. S vedením obce
Ostopovice řešíme navýšení kapacity ZŠ (maximální počet žáků) tak, abychom mohli přijmout
všechny zájemce především z naší školky.
Děkujeme za Vaši důvěru,
naše škola je tu pro Vás a Vaše děti.

Myšky
Foto: archiv školky

Za zaměstnance školy
Petr Juráček
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Soužití Němců a Čechů
Jan Horák
Moji praprarodiče se jmenovali Marie a Jan, bydleli v Ostopovicích. Marie pracovala v roce 1940 v Moravanech, byla totálně nasazená, šila pro německé rodiny. Po válce Marie nadále
navštěvovala jednu německou rodinu. Měla je hodně ráda
a vzpomínala na ně. Jan byl syn sedláka a v roce 1937 byl
na výměnném pobytu v Německu. Pak si s německým kamarádem dopisoval. Otec Jana (můj prapraprarodič) přispěl
na vybudování naší kaple i kříže před ní.
Zajímavosti: Marie se narodila v roce 1921 a Jan v roce 1919.
Totálně nasazený znamená sluha.
Foto: Fotky&Foto, Voronin-76

25. 1. 1946 proběhlo první organizované odsunutí, vyhoštění Němců z Československa. Předcházelo tomu
mnoho let společného žití na jednom území.
Již ve 13. století Václav I. pozval na naše území
obyvatele z dnešního Německa. Pro zájemce byli vysláni lokátoři, kteří měli za úkol přesvědčit cizince,
že v dnešním Česku získají pozemky a nové možnosti. Tyto události byly nejspíš předlohou dnešní pověsti
Krysař z města Hameln. Pro Ostopovice je zajímavé,
že Václav I. vydal dokument o majetkovém vyrovnání,
který podepsal mistr Štěpán z Ostopovic – první písemná zmínka o naší obci.
V roce 1946 žilo na našem území několik milionů Němců. Německo prohrálo druhou světovou válku
a soužití Němců a Čechů si mnozí nedovedli představit. Němci museli odejít ze svých domovů do Německa
bez náhrady, s sebou si směli vzít jen omezené množství
majetku.
Tyto a mnohé další informace jsme si v průběhu ledna
popsali s našimi páťáky. Různým způsobem se zamýšleli, jak se cítili Češi, ale i Němci. Co se asi stalo během
odchodu, co asi říkali občané obou národností? Jak bychom se cítili my, kdyby nás někdo vystěhoval z naší
republiky? Jak by nám bylo, kdyby nás Němci několik
let okupovali a omezovali naši svobodu? Silné momenty a silné příběhy, které si naši žáci sepsali.
Upozorňujeme, že není cílem přepisovat dějiny, kritizovat naše předky! Učíme naše žáky přemýšlet, porovnávat informace, vcítit se do jiných lidí. Vyjádřit
svůj názor, diskutovat a u toho si naslouchat, neskákat
si do řeči, vést slušný rozhovor. To jsou hodnoty, které
si z naší školy odnesou. Platí tak rčení, že se musíme
poučit z vlastní historie. Tu ale musíme nejprve znát.
Není tajemstvím, že betlém v naší kapli pochází původně také z pohraničí, byl nalezen v chalupě po Němcích.
Předkládáme alespoň některé názory, myšlenky a informace:
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Jak bych se cítil jako Čech po válce: Můj názor je takový,
že například mám za sousedy hodnou německou rodinu.
Trávím s nimi čas a chodím s nimi na výlety. Potom budou
vyhoštěni. Co bych udělal? Pomohl bych jim se u nás schovat. Psal bych si s nimi. Byl bych smutný, rád bych pomohl.
Jak bych se cítil jako vyhoštěný Němec: Byl bych smutný,
kdybych musel odejít od všeho, co jsem v Česku měl.

Vojtěch Bittman
Jako Čech bych měl zlost. Své přátele bych ztratit nechtěl,
byl bych s nimi v kontaktu. Dělal bych si výlety do opuštěných vesnic a vzpomínal.
Jako Němec bych musel opustit svůj dům a v Německu
bych byl bezdomovec. Chápu, proč jsme tu Němce nechtěli.
Já bych vyhnat přítele nedokázal.
V obcích bych nechal hlasovat, kdo zůstane a kdo musí
odejít. Samozřejmě bych jim dovolil, aby si odnesli více
zavazadel.
Kdyby byla moje žena Němka, nedovolil bych, aby odešla.
Nebo bych odešel s ní a vzal si více zavazadel.

Nela Konečná
Soužití různých národů na jednom území
Myslím si, že soužití různých národů v jednom státě bylo
v minulosti složité. Jednotlivé národy si vytvářely samostatné
obce a čtvrti, občas došlo ke konfliktům. Po 2. světové válce
byli z našeho území vyhnáni Němci. Myslím si, že jejich
potomci to pořád berou jako křivdu. Během 20. století
se kočovní Romové začali usazovat ve městech a vesnicích.
Myslím si, že místní obyvatelé nebyli moc rádi. Pokud byli
pracovití a slušní, nikomu nevadili. Později se sem přistěhovalo větší množství Vietnamců. Byli a jsou to šikovní obchodníci. Často prodávali ve stáncích a na tržnicích.
Myslím si, že naše společnost je přijala velice dobře. V dnešní
době provozují hodně malých obchodů. V současnosti
tu pracuje hodně lidí z různých zemí. Myslím si, že to tu
nemají jednoduché, pokud neumějí česky. Dnešní společnost
se k nim chová velice dobře, i když se stále najdou lidé,
kterým cizinci vadí.

Mám naději
Pandemie koronaviru nám zkřížila plány a přinesla
mnohé změny. Také letošní Velikonoce budou jiné než
obvykle.
Ztrácejí současné Velikonoce svůj původní význam?
Ne, jejich podstata se nemění!
Jak slaví Velikonoce věřící? Pro křesťany jsou tyto
svátky nejdůležitějšími v celém roce. Za jejich začátek
se dá považovat už 40denní postní doba, která začíná
Popeleční středou. Týden před Velikonoční nedělí je
tzv. Svatý týden. Prvním dnem je Květná neděle, oslava
příjezdu Ježíše do Jeruzaléma. (Bible, J 12,12) Zelený
čtvrtek připomíná poslední večeři. (Bible, J 13,2) Následující den je Ježíš ukřižován. (Bible, J 19,23) Velký pátek, den přísného postu. Na Bílou sobotu Kristus
odpočívá v hrobě. (Bible, J 19,42) A nyní už konečně
nastává dlouho očekávaná Velikonoční neděle neboli
Vzkříšení. (Bible, J 20,17)
Židé mají Velikonoce spojené se svátkem na počest
vyvedení jejich národa z Egypta. (Bible, Ž 114,1)
Pro většinu lidí jsou Velikonoce jenom dny volna
a dodržují pouze zvyky na Velikonoční pondělí, kdy
pánové chodí na koledu se žílou, bijí děvčata a jsou poléváni vodou. Za to získají od dotyčné např. vajíčko,
zajíčka, pentle... Jinak ostatní sváteční dny od čtvrtka až
do neděle prožijí jako kterýkoliv jiný všední den.
Tradicí, která se ve většině rodin dodržuje, je velikonoční výzdoba, ke které neodmyslitelně patří sázení
velikonočního osení.
Má cenu slavit Velikonoce? Určitě má. Když ne
z hlediska zvyků a tradic, tak alespoň z důvodu, že se
o těchto svátcích sejde mnoho přátel a vytvoří se příjemná velikonoční atmosféra. To všechno platilo v minulosti.
Jaké jsou letos naše myšlenky a naděje? Nemůžeme
se položit do blahobytné bezstarostnosti jako v minulých letech. Situace, ve které žijeme, nabízí myšlenku:
„A skončí to někdy?“ Rádi bychom věděli, kdy už tato
situace skončí, ale zatím to nevíme. Věříme, že tohle zlo
jednou skončí, že zlo má omezenou životnost. Nebude
napořád, jeho čas je přesně vymezený.
V čem, nebo v kom máme naději my věřící i všichni
hledající?
V planých mírových jednáních, v nikdy neuskutečněných slibech politiků, v nereálném zázraku tržní ekonomiky, ve vědě a technice, v úspěchu lékařské vědy,
kdy zdraví jsou podrobováni procedurám, jako by byli
nemocní, v drogách a alkoholu, v novodobých modlách
zlatých telat?
V tom všem je „naděje pavučinou“? (Bible, Jb 8,14)
Nebo ve vlastní pravdě a spravedlnosti, kterou zneužíváme, jak se dá? Zkrátka ve všem možném, jen ne tam,
kde ji skutečně můžeme najít.

Naději lze najít pouze ve víře v Ježíše Krista pro nás
ukřižovaného a vzkříšeného. Nevěřící a hledající mohou
přijmout alespoň odlesk velikonoční zvěsti a být plamenem svítícím na zemi. Lampou, která září a dává světlo.
Nemusíme být optimisté, kteří naivně věří, že všechno dobře dopadne, nýbrž s posvátnou vážností můžeme
věřit, že i tehdy, když se něco nezdaří nebo neskončí
podle našich představ, to může být nevyzpytatelným
způsobem změněno v klad a ve světlo v srdci.
Dobrým i zlým lidem běží čas stejně. Pokud ho ti první nenaplní konáním dobra, ti druzí budou zasévat zlo
stále více. Přítomný okamžik je krátký, rychle zmizí
v minulosti a už nikdy nepůjde vzít zpět. V každém okamžiku je naděje.
Naše pozitivní myšlení je tvůrčí úkon a síla, která viditelně mění naše okolí i nás. Každé dobro má sociální rozměr, jde ruku v ruce s nadějí. Musíme doufat, že
i v našem životě se může něco změnit, že není pravda,
že vše bude osudově pokračovat, jak to bývalo vždycky,
a pro nás se neobjeví nic nového pod sluncem. Velikonoce jsou svátky naděje.
Doufat znamená věřit, mít naději, že tentokrát to bude
jiné, i když jsi věřil už stokrát a pokaždé se zklamal, ale
přes to všechno doufáš, že v čase přijde pomoc.
Na závěr přidávám jeden malý „beznadějný“ příběh:
Jeden bohatý římský šlechtic koupil přepychovou galéru. Při své první plavbě procházel celou loď a všechno
si pečlivě prohlížel. Zašel také do podpalubí, kde veslovalo několik desítek trestanců. Několika z nich se zeptal,
za co si odpykávají svůj trest, ale ze všech úst slyšel stále
stejnou odpověď: „Nic jsem neprovedl, jsem nevinný.“
Jen jeden z nich sklopil zahanbeně oči a odpověděl:
„Já si trest zasloužím, ukradl jsem peníze.“ Když to pán
uslyšel, rozkřikl se na strážného: „Jak to, že v této slušné společnosti trpíte takového ničemu? Ještě ty poctivé
lidi nakazí, okamžitě ho odveďte!“ Odvázali ho od vesla a přivedli do kajuty majitele galéry. Ten mu dal čisté
šaty, trochu peněz a propustil ho na svobodu. Bývalý
zloděj nemohl uvěřit svému štěstí, byl volný. Klíčem ke
svobodě se mu stala upřímná lítost a doznání viny. I my
dnes žijeme ve společnosti, kdy se mnoho lidí stalo otroky vlastního prospěchu a zla. A podobně jako ti galejníci
se většina těch lidí pokládá za nevinné.
Přítomný okamžik je v lidském životě tím nejdůležitějším časem. Jedině přítomnost nám odkrývá a nabízí
to nejpodstatnější. Můžeme-li něco změnit, pak jedině
v přítomnosti. V přítomném okamžiku, tady a teď. V přítomnosti si tvoříme budoucnost, konzumujeme plody
minulosti a neztrácíme naději. „Neboť máš budoucnost
a tvoje naděje nebude zmařena.“ (Bible, Př 23,18)
Marie Kubová
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Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka bohužel neproběhla tak, jak
ji známe, ve formě koledování tří králů s dozorem, ale
převážně „online“. Mimo možnost přispět přímo na
účet Tříkrálové sbírky byla koordinátorům navržena
možnost zřídit místa pro umístění stacionárních kasiček. V naší obci jsme umístili kasičky na třech místech:
ve vestibulu školy, na poště a na obecním úřadě. Jedna
kasička putovala do školy v Bohunicích. S vaším přispěním se podařilo vybrat krásných 33 755 Kč. Všem,
kteří přispěli do kasiček nebo prostřednictvím online
sbírky, patří velké díky! A kdo třeba nepřispěl a chtěl
by se ještě zapojit, tak může, protože online koledování končí až 30. dubna! Více se dozvíte na webových
stránkách charity Rajhrad: www.rajhrad.charita.cz. Kdo
by chtěl tříkrálovou nálepku na dveře nebo napsat na
dveře svěcenou křídou, tak mne může kontaktovat
na čísle 606 271 225.
Markéta Kozlová

Strom splněných přání
Již tradiční vánoční akce se naštěstí uskutečnila i v roce
2020, i když bylo třeba respektovat stanovená vládní
opatření. Ve vestibulu školy jsme „ozdobili“ stromeček
přáníčky dětí z Dětského domova na Jílové. Letos si
všechny děti přály pod stromeček dárkové poukazy do
vybraných obchodů. Děti se na to velmi těšily, protože
díky tomu si mohou koupit, některé i poprvé, věci dle

Přáníčka dětí z dětského domova. Foto: Markéta Kozlová
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svého výběru. Lidé tentokrát nosili poukázky do školy paní Balážové. Někteří dokonce dali i něco navíc.
Mnohokrát děkuji všem, kteří mi pomáhali tuto akci
uskutečnit, a také děkuji všem dárcům, kteří zakoupili ony poukázky. Podařilo se nám vykouzlit úsměv na
dětských tvářích.
Markéta Kozlová

Jak jsme v Bohunicích koledovali
s ostopovickou kasičkou

Již čtvrtým rokem se propojují dvě báječné školy.
Ta naše a ta naše :). Ostopovická s bohunickou Five Star
Montessori sdílí podobné pedagogické principy, myšlenky, prostředí k výpravám a jednou za rok kapličku
s betlémem a zpíváním koledy My tři králové. Letos
jsme ji s dětmi z bohunické školy nenavštívili, ale téma
tří králů a Tříkrálové sbírky nás provázelo jako každý
rok koncem Vánoc. Při novoroční návštěvě ostopovické
školy jsem si do Bohunic zapůjčila jednu z kasiček ke
sbírce jako pomůcku k výuce. Pak mě napadlo ji postavit
na chodbu a požádat rodiče o drobný příspěvek. To jsem
však netušila, jak moc se výuka o těchto tématech odrazí
v postojích malých školáků a co se s kasičkou bude dít
v dalších dnech. Po zhruba hodině, kdy jsem kasičku
postavila na čestné místo ve vchodu školy, jsem „načapala“ tři kluky ve vysokých papírových čepicích, jeden
z nich, černý jako Baltazar, měl kasičku na krku. Dříve,
než jsem se stačila typicky učitelsky zeptat, co to vyvádí,
spustili i přes zákaz zpěvu, avšak s rouškou na pusině,
My tři králové. Obdrželi příspěvek a poděkování dojaté
učitelky. Kluci jen tak, sami od sebe, koledovali dalších
několik dní. Tyhle tři, vlastně čtyři krále jste mohli potkat
ve škole nebo před školou, v mrazu, chumelenici, dešti.
Byli ve škole první a ze zahrady odpoledne odcházeli
jako poslední, aby prý potkali co nejvíce rodičů a vybrali
co nejvíce peněz. Naši čtyři „borci“ Sam, Niko, David
a Adamko vykoledovali celou čtvrtinu částky, která se
v Ostopovicích nakonec vybrala.
Protože mi vrtalo hlavou, co se stane v hlavičkách sedmi až osmiletých dětí, že učiní tak dobrý a dospělácký
skutek, položila jsem klukům pár otázek a oni ochotně
odpověděli.
Petra:
		
David:
		
		
		
Niko:
		
		
Petra:
Adamko:
		
		
Petra:
Sam:
		
		
Petra:
		

Kluci, jak vznikl nápad vyrobit si královské koruny
a koledovat?
My jsme se na obědě bavili o těch třech králích
a mě napadalo, že bychom ti tři králové mohli být
my. Domluvili jsme se tedy, že ano, a v družině
jsme si vyrobili koruny.
Mně se nejdříve nechtělo, ale pak mi kluci
připomněli naši domluvu, tak jsem s nimi šel.
Kluci mě prostě přesvědčili.
Kluci, čím jste Nika přesvědčili?
No, jemu se asi nechtěla vyrábět ta koruna,
tak jsme mu ji vyrobili a on pak šel. Pak už nás
to všechny začalo bavit.
A co vás na tom bavilo?
Kluci, když koledovali, tak já jsem navrhl, že bych
mohl dělat velblouda, a pak mě bavilo to zpívání,
mě hodně baví zpěv.
Ale teď je ve školách zpívání zakázáno, tak jak jste
to udělali?

Tři králové. Foto: Petra Turečková

Kluci:
Adamko:
		
		
David:
		
		
Sam:
		
David:
		
Petra:
Adamko:
		
		
David:
		
Niko:
		
Petra:
		
Sam:
		
		
Adamko:
		
Petra:
Adamko:
		
		
Sam:
		
Niko:
Sam:
Petra:

My jsme zpívali venku a měli jsme roušku.
Mě na tom bavilo, že jsem věděl, že to děláme
pro dobrou věc. Věděli jsme, že to nebude pro nás,
ale že to někomu hodně pomůže.
Já jsem to dělal, protože to někdo potřebuje.
Třeba od mamky kamarád je teď v nemocnici,
má něco s mozkem a nemůže nic dělat.
Pro mě bylo zajímavé, že David měl pořád u sebe
to uhlí, aby se vždycky mohl načernit.
Poprvé jsem se načernil voskovkou, ale pak už
jsem si z domu nosil uhlí.
Co na to říkali vaši rodiče?
Říkali, že děláme dobrou věc, a myslím, že jsou
na nás hrdí. Dokonce mi to i řekli a myslím,
že to řekli všem.
Rodiče řekli, že to je super, že pomáháme
nemocným lidem, a že to děláme hodně dobře.
Na mě byli rodiče hrdí a taky se radovali,
že mohou někomu pomoci.
Jak na vás reagovali lidé, u kterých jste koledovali,
co vám říkali?
Všichni byli rádi, ale ne všichni měli u sebe peníze.
Ale my jsme jim i tak zazpívali. Oni už většinou
nosí jen kreditní kartu.
Co já si pamatuji, tak u každého se alespoň pět
korun našlo.
Setkali jste se i s odmítnutím?
Všichni byli rádi, maximálně to bylo někomu
jedno, ale nikdo nebyl nepříjemný.
Přispěli jsme i my, prostě jsme to dělali naplno.
Já jsem tam hodil všechny peníze, které jsem
naspořil. A spořil jsem hodně dlouho.
My jsme byli rádi i za jednu korunu.
Ano, i jedna koruna je hodně.
Máte nějakou veselou historku?
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O počasí
Minulý rok, 2020, byl z pohledu počasí nejdeštivějším
od roku 2010. Až do dubna byl velmi suchý a potom
došlo ke zlomu a následné měsíce byly převážně vlhké,
a tak celkově byl rok vlhký. Napršelo celkem 645 mm
vody a sněhu napadlo jen 17 cm. Déšť přinesl opakované povodně na řekách Morava, Odra a Nisa. Spadlo asi
o desetinu víc srážek, než je dlouhodobý normál.

Tři králové. Foto: Petra Turečková

Sam:
		
Petra:
		
Sam:
Petra:
Kluci:
Petra:
Sam:
		
		
Adamko:
		
		
		
		
Niko:
		
David:
		
Sam:
		

Když jsem navrhl, že budu velbloud, tak si na mě
všichni kluci sedli. A já se tomu hodně smál.
Takže nejmenší z vás dělal velblouda a vy tři jste
si na něj sedli :)
Ne, jen jeden, oni se na mě střídali.
Chtěli byste to příští rok zopakovat?
Ano, určitě.
Kluci, co vám osobně sbírka přinesla?
Mně to přineslo velkou radost, ochotu, velké
přátelství s kluky a velkou pomoc třeba lidem
na vozíčku nebo slepým nebo hluchým.
Mně to přineslo sblížení s kluky a sdílení.
Někdy jsme si chtěli jít spíš hrát, ale pochopili
jsme, že musíme naspořit ještě víc korun,
že tam nemůžou být jen dvě stovky,
že to musíme zachránit.
Mně to přineslo radost a také ostatním
to přineslo radost.
Mně to přineslo radost, že pomáháme lidem,
kteří se o sebe nemohou postarat.
Mně se líbí, že od té doby spolupracujeme
i ve výuce.

Milí čtenáři, do napsaných slov se zdaleka nevejde vše,
co od kluků zaznělo, neslyšíte jejich tón v hlase, jejich
emoce a odhodlání. Přeji vám všem, abyste se v životě
potkávali s lidmi, kteří jsou jako tihle kluci.
Vám, milí kluci, milí dárci a milí spolupracovníci, děkuji za vše, co jste pro potřebné při letošní sbírce udělali. Jsem nesmírně hrdá. Je jedno, v jaké škole pracujete,
všude jsou báječné děti.
Petra Turečková
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Naše republika je jednou z nejchudších zemí na vodu
v Evropě, je více závislá především na atmosférických
srážkách. Naše průměrná spotřeba vody patří spíše
k těm nižším. Není však vhodné, že se čistá a pitná voda
používá na podnikatelské potřeby – stavební a jiné.
Dobrým příkladem je využívání srážkové neboli dešťové vody alespoň na zalévání zahrad.
Ještě o těch největších svátcích. Velikonoce byly pohodové a příjemné, začaly pěkným počasím, bylo až 20 °C,
ale v pondělí, na mrskut, přišly srážky odpoledne i večer. Vánoce však byly na blátě, prosinec začal přímrazky
a sněhem a slabším přímrazkem i končil, ale v průběhu
měsíce byly teploty kolem 5 stupňů nad nulou. Někteří
lidé berou letopočet 2020 jako zvláštní, a tak se ho snažili využít pro různé rodinné záležitosti s vírou v dobrý
výsledek – třeba svatby a jiné. Mohli si k tomu vybrat
i zajímavá data – například 20. 2. 2020.
Jaroslav Trávníček

Tipy ke čtení

Český kras 2020
Ve dnech 8.–11. 9. 2020 si vyjeli naši senioři na čtyřdenní zájezd do Českého krasu. Byla to asi poslední letošní
příležitost někam se podívat, protože se blíží nová vlna
koronaviru, a další akce jsou proto v ohrožení. Nicméně
zájezd se povedl po všech stránkách, ať už to bylo ubytování, stravování nebo program. V dané oblasti se nachází
nepřeberné množství památek a zajímavých míst, např.
Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, zámek Nižbor, lomy
Amerika, Koněpruské jeskyně a další. Z tohoto důvodu
tentokrát nezbyl čas na turistiku, takže příště si to turisté
vynahradí. Součástí cesty tam byla návštěva hradu Český
Šternberk, při cestě zpět zase návštěva muzea T. G. Masaryka v Lánech a vzpomínka na našeho prvního prezidenta u jeho hrobu. Čtyři dny rychle uběhly, celý výlet
se vydařil, počasí nám přálo, což je také zásluha Honzy
Novotného, který má tam nahoře asi nějakou známost.
Po návratu domů nezbývá než doufat, že se situace uklidní a že budeme moci pořádat další akce a setkání.
Rudolf Fanta

Minuta českého jazyka
Věděli jste, že:
● Malovaná vajíčka nazýváme dnes běžně
kraslice (od slovesa krášlit). Dříve se jim říkalo
také rejsky, straky, malůvky nebo slaměnky, obvykle podle techniky zdobení. Označení kraslice začalo být běžnější až po pražské národopisné výstavě konané v roce 1895.
● Slovo pomlázka je odvozeno od slovesa pomladit (učinit mladším). Zvyk šlehání pomlázkou pochází zřejmě už z pohanských obřadů, které měly
zajišťovat zdraví, plodnost a omlazení.
● Název rostliny koniklec nemá nic společného ani s koněm, ani s klecí. Ve staré češtině se
bylině říkalo poniklec. Název byl odvozen od
přídavného jména poniklý, jehož význam byl
„převislý“. Poniklec byla tedy rostlina s květem
skloněným k zemi. Časem přestal být původ
slova jasný a lidé zkomolili název na koniklec.
Zdroj: STYBLÍK, Vlastimil. Tajemství slov. Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2006. ISBN 80-7235-336-5.

Sylva Filová

Proč číst fantasy
Ursula Le Guinová
Le Guinová byla americká spisovatelka, která má kromě románů a pohádek na svém kontě
i přednášky a eseje o různých
tématech, literaturou počínaje
a ekologií konče. Proč číst fantasy je první sbírka jejích esejí,
která vyšla v Česku. Rozebírá
v ní problematiku fantastické literatury a při tom zmiňuje konkrétní díla vztahující se k jejímu
výkladu.
Meta
Pavel Bareš
Vítejte v alternativní Praze, kde
některým lidem byly dány do
vínku zvláštní schopnosti. Říká
se jim metajedinci. Hlavní hrdinka Lenka je jednou z nich.
Dokáže si tvarovat obličej, měnit barvu vlasů a očí, zkrátka
manipulovat se svým vzhledem. Žije si do jisté míry klasický, hýřivý vysokoškolský
život, dokud jí ho nenabourá jistý stalker.
Přestože se nabízí motiv superhrdinství, kniha je o něčem zcela jiném. Pavel Bareš dokázal do poměrně krátké knihy vměstnat mnoho citlivých sociálních témat,
která se mohou dotýkat kohokoliv z nás.
Severská mytologie
Neil Gaiman
Ze severské mytologie se nám
dochoval pouze zlomek bájí
a pověstí, kterými si dávní Vikingové vysvětlovali vznik
a chod světa. Přesto je jich stále
dost k napsání jejich poutavého převyprávění. V této knize
naleznete skutečné verze příběhů o Tórovi, Ódinovi, Lokim
a spoustě dalších.
Romana Čížková
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Představujeme základní školu
Brno, Bosonožská 9

Areál školy se nachází v městské části Starý Lískovec
na jihozápadním okraji Brna. Je dopravně velmi dobře
dostupný (BUS 51, 403, 404, TRAM 6 a 8). Škola je úplná, se dvěma třídami v každém ročníku od 1. do 9. třídy.
Budova školy a sportovní areál jsou nedávno zrekonstruované. V běžných třídách míváme přiměřené počty
žáků – okolo 23 na I. stupni a 25 na II. stupni. Tyto
počty umožňují kvalitní individuální a diferencovanou
práci se všemi žáky. Ve škole působí plně kvalifikovaný,
genderově i věkově vyvážený pedagogický sbor včetně
12 speciálních pedagogů. S vyučujícími spolupracují
asistenti pedagoga – společně podporují žáky s potřebami podpůrných opatření. V rámci školního poradenského pracoviště pracují ve škole 2 školní psycholožky
a speciální pedagožky.
Výuka probíhá v kmenových třídách i odborných učebnách (učebna výtvarné i hudební výchovy, přírodopisu,
cizích jazyků, cvičná kuchyňka, školní dílny, 2 tělocvičny, 2 počítačové učebny, multimediální učebna k výuce chemie a fyziky). Všechny učebny jsou vybaveny
projekčním zařízením – interaktivními tabulemi či dataprojektory. Technické vybavení umožňuje realizaci
názorné výuky a podporu počítačové gramotnosti žáků.
Žáci se od 6. ročníku dělí v některých vyučovacích hodinách na skupiny při výuce češtiny, matematiky a ve
všech hodinách cizích jazyků.
Školní vzdělávací program je zaměřen všeobecně – cílem je poskytnout žákům všestranné základy vzdělání
pro jejich následný profesní rozvoj. Výuka je realizována rozmanitými formami. Žákům nabízíme možnost
účastnit se lyžařského kurzu, poznávacích a jazykových
exkurzí v rámci celé Evropy, škol v přírodě, celé řady
dalších akcí doplňujících výuku a samozřejmostí je
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i pestrá nabídka zájmové činnosti. Realizujeme různé
výukové projekty ročníkové i celoškolní. Jsme také zapojeni do projektů s finanční podporou MMB, KÚ JmK,
MŠMT, MŽP i EU.
Součástí školy je také školní kuchyně s jídelnou. Žáci
mají možnost si zakoupit vedle obědů také svačinky.
Vzděláváme žáky z okolních neúplných základních
škol: z Moravan, Bosonoh, Popůvek a také Ostopovic. Máme dostatečnou kapacitu k otevření samostatné
6. třídy pro žáky z těchto lokalit v nadcházejícím školním roce 2021/2022. V případě zájmu o přijetí dítěte
do 6. ročníku nabízíme možnost návštěvy. Rádi se vám
budeme věnovat i individuálně, nejlépe po předchozí domluvě. Kontakty a žádost o přijetí jsou umístěny
na webových stránkách školy www.zsbos9.cz.
Těšíme se na setkání s vámi u nás ve škole.
Základní škola, Brno, Bosonožská 9,
příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

Inzerce

Davy turistů mohou na horách
třídit odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například
v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké
množství odpadu odhozeného mimo kontejnery a koše.
To i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích
odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených
u parkovišť, výchozích míst na túry nebo u výdejních
okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť tradičních velkých
barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale
kam se zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný
odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými
areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů,
protože jsou téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobe-

ny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením
do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na hoře Slamník v resortu Dolní
Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech,
Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme,
od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes
dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě
větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech promo
akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na
Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
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Luštění pro děti

Malované vajíčko
se nazývá…
(název tajenky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

orgán zraku
samec od ovce
jarní keř: … déšť
pomlázka nářečně
… čtvrtek
větvičky vrby jívy s pupeny
bochník (chleba) jinak
opak noci

Velikonoce jsou… (název tajenky)
1. Co snáší slepička a my obarvujeme
na Velikonoce?
2. Na Vánoce pečeme vánočku
a co na Velikonoce?
3. Který den během Velikonoc
se označuje jako Zelený?
4. Co odlétá podle pranostiky na
Zelený čtvrtek do Říma? (množné číslo)
5. Které ušaté zvíře je symbolem Velikonoc?
(zdrobnělina)
6. Jak se jmenují mláďata husy?
7. Co připomínají svým tvarem jidášky
z kynutého těsta? (mn. číslo)
8. Jak se jmenuje postní jídlo
z naklíčeného hrachu?
9. Jak se říká poslední postní neděli, která
symbolizuje vjezd Ježíše do Jeruzaléma?
10. Jak je označován pátek před Bílou sobotou?
11. Mrskut, malování kraslic, pečení
jidášků apod. jsou velikonoční… (tradice)?
Řešení: KRASLICE, JARNÍ SVÁTKY
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