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Radnice informuje
Kvetoucí Ostopovice se představily mezinárodní
porotě

Husa na dálnici 2019

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o účasti Ostopovic
v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe a o souvisejících
přípravách na návštěvu hodnotící komise. Ta proběhla v neděli 30. června. Komise navštívila mimo jiné naši školu a školku,
parky U Kaple a Osvobození, sběrný dvůr, Bosonožskou alej,
stezku na Přední hoře, údolí Šelše nebo prostor nedokončeného
dálničního mostu. Zde také následně večer proběhla vydařená
obecní slavnost, na které vystoupil folklorní soubor Háječek a
Big Band Grupa ze střelické základní umělecké školy a o chuťové
buňky návštěvníků se postaral kolektiv Restaurace U Volejníků.
Jaké ocenění jsme v rámci soutěže získali, se dozvíme až po
uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, koncem září, na slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže v rakouském městečku Haus im
Ennstal. Už nyní je ale jasné, že daleko důležitější než samotné
ocenění je to, čeho se nám společně podařilo dosáhnout a na co
můžeme být právem hrdí. Obec doslova i v přeneseném smyslu
slova rozkvetla a kvete i nadále. To je výsledek práce nejen skvěle sehraného týmu zaměstnanců obce, ale také dalších desítek
občanek a občanů, kteří se po řadu týdnů podíleli na přípravě
obce na účast v soutěži. Těm všem patří velké díky. Bylo povzbuzující od členů a členek poroty opakovaně slyšet, že jsme
hned na začátku letošního hodnocení (byli jsme letos vůbec
první obcí, kterou komise navštívila) nasadili laťku velmi vysoko a že právě dobrá atmosféra a spolupráce napříč obcí, mezi
jednotlivci i spolky, starými i mladými, staro i novousedlíky, a
koneckonců i spolupráce se šikovnými lidmi zvenčí, byla všudypřítomná, nepřehlédnutelná a inspirativní.

Obnova veřejného osvětlení v obci byla dokončena
V průběhu září byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení v celé obci. Staré sodíkové výbojky nahradila nová úsporná
LED svítidla, pouze na hlavním silničním tahu zůstávají výboj-

ky sodíkové, avšak opět energeticky výrazně úspornější. Celková úspora spotřebované energie se po výměně
sníží o více než 50 %. A důležitý je také menší dopad
osvětlení na životní prostředí – nová svítidla vyzařují
světlo výhradně dolů na komunikace a způsobují tak
minimální světelné znečištění. Na tento projekt jsme
získali dotační podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem EFEKT 2019, která pokryje
50 % z celkových uznatelných nákladů.

Nový územní plán jde do finále

Ve čtvrtek 5. září proběhlo v sále Restaurace U Volejníků veřejné projednání návrhu nového územního plánu
obce. Do stanoveného termínu byly doručeny přes tři
desítky připomínek, námitek a stanovisek, na jejichž vypořádání nyní obecní úřad aktuálně pracuje. O výsledku
budeme informovat prostřednictvím veřejné vyhlášky
a na stránkách obce v záložce „Územní plán“. Pokud
se nestane nic neočekávaného, měli bychom mít nový
územní plán dokončený a schválený během prvního pololetí roku 2020.

Změna úředních hodin na OÚ

Upozorňujeme, že od října dojde ke změně úředních hodin obecního úřadu. Konkrétně rušíme úřední hodiny
ve čtvrtek dopoledne. Důvodem je postupný nárůst administrativy, kterému čelíme v posledních letech a který
klade stále větší časové nároky na pracovnice OÚ. Zatím jsme ale nechtěli celou situaci řešit náborem dalších
pracovníků a pro omezení úředních hodin jsme zvolili
čtvrteční dopoledne, které bylo nejméně využívaným
úředním dnem. Věříme proto, že toto drobné omezení úředních hodin nebude působit žádné problémy,
a navíc i nadále platí, že obecní úřad je v odůvodněných
případech a po předchozí dohodě veřejnosti k dispozici
i mimo úřední hodiny.
Jan Symon, starosta
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Je to již rok, co je v Ostopovicích, na ulici Uzavřená 222/3, otevřen bezobalový obchod

czBEZOBALU.cz

Od našeho počátku se mnohé změnilo. Jsme velmi rádi, že
se „bezobalová“ myšlenka šíří a že se tento způsob nakupování stává obvyklým.
I my se snažíme reagovat na poptávku a potřeby zákazníků. K původnímu základnímu sortimentu přibyly mouky
chlebové i bezlepkové, ořechy, semínka, luštěniny, těstoviny, med, povidla, kakao, prášek do pečiva bez fosfátu,
ovesné vločky, kaše, cornflakes, oleje, octy, sirup, kartáčky
na zuby, kapesníky, toaletní papír, himálajská sůl, soda,
Eko čističe, prací gely, aviváž s esencí, univerzální čističe na různé povrchy i na nádobí, prášek do myčky, sůl do
myčky, prací soda, perkarbonát sodný, Taed apod.
V nabídce jsou také konvenční, běžné prostředky za zajímavé ceny, které jsou na váhu a čepované do vlastních
nádob. Například drogerie jak na praní (prací prášek a aviváž), tak i univerzální čističe na povrchy, na rez a vodní
kámen, prostředek na koupelny, na mytí oken atd., dále
šampon a tekuté mýdlo.
Zatím zachováváme pravidelnou otevírací dobu ve čtvrtky
od 15. do 19. hodiny, ale operativně, po domluvě, vycházíme vstříc i v individuálním čase.

Jsme si vědomi složitějšího vstupu do obchůdku, proto
jsme ochotni, v případě zájmu, dodat aktuální nabídku
v tištěné formě a následně nákup doručit na určené místo.
Stále častěji bývá využíván i rozvoz do domu.
Máme velkou radost, že se setkáváme i s dětmi, které doprovázejí své rodiče k nám. Je skvělé, že i tato generace
zažívá bezobalové nakupování jako obvyklé.
Také nás těší přízeň zákazníků z vedlejších vesnic a městských částí (Střelice, Moravany, Troubsko, Nebovidy, Lískovec a Bohunice).
Velký význam bezobalového nakupování, kromě ekologického a ekonomického dopadu, spatřujeme i v tom, že si lze
vyzkoušet sortiment v malém množství a v případě spokojenosti koupit v obvyklém množství. Mnoho z vás si například vyzkoušelo čističe nebo oleje po decilitrech a nyní si je
bere v potřebném množství.
Stále vítáme návrhy na rozšíření nabídky sortimentu, jako
byly například podněty na kaše, kávu či koření, které už
jsou standardně v naší nabídce.
Těšíme se na další roky a děkujeme za vaši přízeň, podporu
a důvěru!
Šárka a Rudolf Lankočí

Podskalní mlýn jak ho neznáme
V našich zemích patří mlynářské řemeslo k těm nejstarším.
Jeho historie sahá až do 8. století. Bylo dědičné. Většina
mlýnů patřila vrchnosti světské nebo církevní nebo bohatým měšťanům. Mlynářů - majitelů bylo poskrovnu, postavit mlýn a vybavit jej bylo velmi nákladné.
Podskalní mlýn na Troubském potoku (na starších mapách
potok Augšperský) pochází již ze 16. století. Byl založen jako
panský mlýn troubskou vrchností, rodem Munků z Ivančic,
a byl mlynářům pronajímán. Mlýn byl postaven přibližně ve
stejné vzdálenosti od obcí, které v něm mlely - Ostopovic,
Troubska, Bosonoh, Střelic i Nebovid. Starý mlýn měl dvě
složení, jedno na mouku, druhé na loupání prosa, které se
tehdy v kraji hojně pěstovalo. V matrice narozených je první
zápis o narození dítěte Jana Krajčího ve mlýně „Podskalkou“ z roku 1690. Roku 1691 se tu uvádí mlynář Svoboda a
zlý mlynář Franz Filip. Nájemci se často střídali. Po nařízeném číslování v roce 1770 patřil do obce Troubsko a dostal
popisné číslo 60. Velký rybník u mlýna sloužil také k chovu
ryb. Kronika uvádí pět kop kaprů. V josefínském katastru

z roku 1789 je stále veden v obci Troubsko s číslem 60.
Tehdy na něm byl mlynář Kašpar Spružina, který panský mlýn v roce 1788 odkoupil od troubské vrchnosti za
částku 1300 zlatých. Tak se mlýn dostal do soukromého vlastnictví. Později byl překatastrován do Ostopovic
a přešel do držení mlynářů Chvalkovských. Na rozdíl od
ostopovického mlýna, který již pracoval s turbínou, patřil
Podskalní mlýn až do konce provozu mezi staré mlýny,
tzv. klepače. Původně byla mlýnská budova přízemní a
až v roce 1905 bylo přistavěno další patro. Mletí obilí zde
skončilo kolem roku 1920, kdy byl zprovozněn nový mlýn
pana Palánka v Ostopovicích. Rodina Chvalkovských žila
stále bez elektřiny. Mlýnské kolo používali až do 50. let
minulého století na pohon malé mlátičky a řezání dřeva
cirkulárkou.
Mlýn byl prodán v roce 2007 panem Janem Chvalkovským současnému majiteli, který celou starou budovu
opravil, zavedl tam elektřinu kabelem až ze Střelic, na
kterou se napojila většina chat. Nyní se v opravené budově mlýna nacházejí stáje, restaurace a pokoje pro ubytované hosty.
V. Duda

Kalendář ostopovických akcí
Datum

Čas

Akce

Místo

Organizátor

Házená muži B KP/ muži II.liga /
dorost KP

Sokolovna

Sokol, ONH

ŘÍJEN
sport

6.10.

brigáda

10.10.

14:00

Projekt 72 hodin

Zahrada ZŠ

ZŠ

sport

12.10.

15:30

Házená muži II.liga

Sokolovna

Sokol, ONH

sport

13.10.

9:00/10:30

Házená mládež KP/ muži II.liga

Sokolovna

Sokol, ONH

sport

26.10.

9:00

Házená mládež KP

Sokolovna

Sokol, ONH

LISTOPAD
zábava

12.11.

16:00

Martinské dostaveníčko

Restaurace
U Volejníků

Klub seniorů

děti

17.11.

17:00

Lampionový průvod

Od sokolovny

Obec

rodina

30.11.

16:00

Adventní jarmark

Sokolovna

ZŠ, MŠ

PROSINEC
rodina

1.12.

17:00

Rozsvícení vánočního stromu

U kaple

Obec

děti

5.12.

17:30

Mikulášská nadílka pro děti

Park na
ul. Osvobození

Obec

zábava

6.12.

16:00

Mikulášská zábava s nadílkou

Restaurace
U Volejníků

Klub seniorů

sport

21.12.

Vánoční turnaj v ping-pongu

Sokolovna

Sokol

děti

15.12.

17:00

Přání Ježíškovi

Areál MŠ a ZŠ

Obec

výstava

26.12.

15:00-18:00

Výstava betlému

V kapli

Obec

V kapli

Obec

LEDEN
koncert

5.1.

17:00

Koncert

		
		

Termíny a časy akcí se mohou měnit. 					
Doplněné časy a další aktuální informace najdete na www.ostopovice.cz
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Brněnský kostel Marie Magdaleny
Masarykova třída v Brně se honosí někdy více, občas
méně luxusními obchody, výlohami, lákadly a požitky
pro oko, tělo, ale i duši. Jeden skvost a zastavení v neustálém kolotoči života nemá vyzdobenou výlohu ani blikající reklamu. Na jeho schodech sedí lidé bez domova a
zvláštních životních osudů. Jsou každodenní součástí tohoto místa a jsou spojeni se schody nebo prostranstvím
kostela Marie Magdaleny. Zvyk, nutnost nebo obava, že
zůstanou úplně mimo civilizaci, je nutí denně ke kostelu přicházet. Marie z Magdaly, které je kostel zasvěcen,
procházela také velikou bídou, ale duchovní. Volné vyprávění o této světici může být i nadějí, že každý život
lze změnit. Záleží jenom na nás, na naší snaze, odvaze,
odhodlání, i na okolnostech. „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale
hříšníky.“ (Bible Mk 2,17) Tato Ježíšova slova jsou pak
dodnes nevyčerpatelným zdrojem naděje pro všechny,
kdo na své cestě životem z víry klopýtají a nevědí si rady.

Kdo jsi, Marie z Magdaly?
Vlnky Genezaretského jezera lehce narážejí na břeh. Na
nebi blednou poslední hvězdy. V této krajině září nebeská světýlka tak jasně, že vzbuzují úžas u všech poutníků,
kteří vystupují po prašných cestách do Jeruzaléma. Blíží
se židovské velikonoční svátky. V městečku Magdala se
ulice plní trhovci, kteří se hlasitě překřikují při nabízení
zboží a smlouvání. Dům na břehu jezera se od ostatních
liší. Obklopený nádhernou zahradou, udržovaný početným služebnictvem, ukrývá mnohá tajemství. Mnohé
manželky předních mužů z městečka i blízkého okolí tato
tajemství znají nebo o nich něco tuší, ale stud a strach
z veřejného posměchu jim nedovolí promluvit. Slunce
však neúprosně svítí. Je téměř polední čas. Na hedvábných poduškách se v pokoji pohnula ženská hlava. Zlatá
záplava vlasů odkrývá krásný obličej mladé ženy. Vlasy
Marie z Magdaly byly její korunou a ozdobou. Ona sama
byla nádherným dílem Boha Stvořitele.

ulicích. Někteří mi šeptali do uší i sladší slůvka. Ale povídej,
co je ještě nového.“ Služka vidí, že musí říci vše. „Včera seděl
celník Lévi v celnici. Město je stále plné obchodníků a on prý
proclívá víc, než stanoví zákon a nařízení. Náhle jde kolem
celnice ten Galilejec se svými druhy, podívá se na Léviho a
řekne: ‚Následuj mne.‘ (Bible L 5,27) Lévi se zvedl, nechal vše
v celnici a šel za ním.“ Marie se mračí: „To je neuvěřitelné.
Nevymýšlíš si?“ „Ne ne, moje paní. Dnes bude onen muž se
svými druhy u Léviho obědvat, a ještě mu řekl, aby pozval
všechny celníky a také lehké ženy z města.“
Marie vykřikne: „Co se na mne díváš? Patřím snad já mezi
ně? Taková lůza, taková spodina! A co na to říkají kněží a farizeové?“ Služka v duchu hledá slova, která jí zachrání práci,
možná i život, ale než stačí odpovědět, vidí skrze mříž v okně
velký průvod mužů i žen. „Paní, paní, už jde! Ten Galilejec.“
Marie vstane, zvědavost ji přemůže, i když si nechce kazit den
sledováním obyčejných lidí. Skrze mříž vidí muže, který se
na ni ani na její dům nedívá. Že ne? Marie, On se dívá! Jeho
pohled spaluje tvé, pro vášeň mužů zapálené srdce. Ale tohle
je jiný žár, tvé srdce v hrudi hoří! Cítíš to horko, ten plamen?
Je jiný, než jsi doposud prožívala. To je žár plný milosrdenství, lásky a něčeho nového, co neznáš: slitování a odpuštění.
Neunesu ten pohled do srdce! „Marie, nebuď hloupá, až Galilejec přejde, vše pomine, vrátíš se klidně ke svému životu
v poduškách z hedvábí, ke zlatým marnostem, kulatým penízkům a k laskání rukou bohatých a mocných tohoto světa.
Marie, slyšíš, slyšíš!“ Marie slyší slova našeptávače, rozum
už není schopen uvažování. Žár v hrudi burcuje srdce a ona
ví, že musí jít do domu celníka Léviho. Pobízí služku, aby jí
pomohla s oblékáním. A ještě alabastrovou nádobku s vzácným olejem! Ví, kde celník Lévi bydlí. Jde najisto. Zastaví se
u vchodu do domu celníka a chvíli váhá, jestli se má prodírat
mezi lidmi. Marie ví, že musí, musí jít dál. Cítí, jak se na ni
dívají oči toho Galilejce.

On nemluví, ale Marie přesto slyší jasná slova: „Marie, tak
dlouho jsem na Tebe čekal. Marie, konečně jsi přišla! Od této
chvíli mne už neopustíš. Půjdeš se mnou až k mé největší
nepochopitelné prohře, ale budeš první, která o mně bude
svědčit.“ Pár vteřin, a život Marie se úplně změnil. Ničemu
Když občas procházela městečkem, židovské ženy bled- nerozumí, ale ví, že po tomto setkání už nikdy nebude nic
ly závistí nad její krásou. Samy, ověšené džbány s vodou jako dřív.
nebo tuctem dětí, se nikdy nemohly přiblížit přepychu a
životu Marie. Dnes se probouzí celá rozmrzelá. Služeb- Kleká u nohou Ježíše, pláče. Slzy smývají prach z nohou Misná se dívá na každý pohyb tváře i očí. Zatím není čas na tra i všechna selhání z Mariina srdce. Hustými a nádhernými
sdělování novinek, které se udály a stále dějí ve městě. vlasy utírá z nohou vše, co nebylo smyto slzami. Celá místnost
Vyčkává, až její paní přemůže zvědavost a vyzve ji slovy: se naplnila vůní drahé masti, kterou Marie potřela nohy Je„Co je nového u vladaře a velekněží? Na chudinu se ne- žíše. Marie, už víš, že z Galileje vzešla osobnost, někdo velmi
ptám, co tam by se mohlo stát?“ Služka chvíli váhá, než se vzácný, vznešený a velebný? Tvé srdce se proměnilo natolik,
odváží říci jí o tom bezvýznamném muži z Galileje, který že se stalo obrazem obrácení skrze božskou moudrost, ktetéměř boří židovské zákony a maže třídní rozdíly. Nebu- rou vyslovila Kristova ústa. Marie tuší, že bude Ježíši od této
de celý den skrze její slova ještě mrzutější? Marie je netr- chvíle stále nablízku. Nic ve světě jí nenahradí nezměřitelnou
pělivá! „Tak mluv, nebo se stalo něco, co nemám slyšet?“ sílu odpuštění a nekonečného Božího milosrdenství. Ví, že už
Služka si dodá odvahy: „Moje paní, všichni ve městě jsou nezažije větší slast srdce než dotek bezedné Boží lásky. Marozrušeni mužem z Galileje. Říká, že je cesta, pravda a ži- rie, Tvá zkušenost, ať jsi v tradici Bible kdokoliv, je příkladem
vot.“ (Bible J 14,6) Marie přemýšlí. Jak opovážlivý je ten opravdové lítosti. Šarlat tvého srdce zbělel Ježíšovým pohleGalilejec, že vnáší svými řečmi neklid do všech zaběhnu- dem jako sníh, jako bílá vlna, jako perutě Božích Andělů. Vytých zvyklostí? Taková drzost! Jeho řeči mohou ohrozit pros i nám u Ježíše moudrost srdce a odvahu k jeho očištění.
i můj pohodlný život. A co vlivní občané města? Marie Milovat Boha a bližního je možné pouze tehdy, pokud žijeme
už zuří. Přece se však ovládne a říká: „To je všechno? ve spojení s Ním.
Mgr. Marie Kubová
Takových řečí už jsem slyšela, a ne všichni je hlásali na
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Pozvánka do tanečního souboru
Chcete se zapojit do nově se formujícího folklorního souboru? Naučit se tance
z našeho regionu, tedy Brněnska – skočné, hanácké, hajduka, hulána, mazurku,
rédovák, šotyšku aj.?
● první zkouška ve čtvrtek 31. října v 19:00
v Bosonožské orlovně (Pražská 55)
● s sebou obuv do sálu a sportovní oblečení
● uvítáme všechny zájemce starší 15 let
● vlastní kroj z Brněnska (nebo možnost
kroj si zapůjčit) výhodou
● máš nějaké dotazy? Chceš se přidat?
Napiš nebo zavolej na 731 034 897
Soubor vznikl loni na základech zkušenějšího Podskaláku z Troubska a v rozšířeném složení už má za sebou obsáhlé
vystoupení na Mezinárodním hudebním
festivalu Leoše Janáčka v Hukvaldech.
Mezi nás, pár nadšenců, rádi přivítáme
nové tanečníky, tanečnice, zpěváky i muzikanty z Brna a okolí, kteří by se rádi pravidelně scházeli na nácviky.
Pokud stejně jako my hoříte láskou k tradicím a lokálnímu folkloru, přijďte se podívat a vyzkoušet si „trénink“. Rádi vás
přivítáme.
Za všechny Tereza a Martin Křivánkovi
z Troubska

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVIII, číslo 3  strana 7

Tipy na podzim/zimu
Říjen
do 27.10. Vyhlídkové jízdy Brnem - jsou určeny
těm, kteří chtějí město poznat i z jiné perspektivy než
pěší a uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný
minibus. Fanoušci architektury vyrazí minibusem za
poznáváním brněnského funkcionalismu. Další okruh
nadchne milovníky krásných vyhlídek. Nebudou chybět
ani slavné vily a speciální vyhlídková trasa k příležitosti
100. výročí vzniku Velkého Brna. gotobrno.cz/akce/
vyhlidkove-jizdy-minibusem
do 31.10. Noční exkurze do krytu 10-Z - nenechte si
ujít unikátní příležitost nahlédnout do nejutajovanějšího
brněnského krytu. Exkurze do celého krytu je vedena
odborným průvodcem, kryt nebude osvětlen, exkurze je
s baterkami. ticbrno.cz
1.-7.10. Festival Den architektury - rok 2019 je spjatý
hned s několika výročími a významné milníky domácí
i evropské historie se tak přirozeně promítají i do
letošního programu festivalu. Hlavním tématem je tzv.
svobodná architektura – stavby vzniklé u nás po roce
1989. denarchitektury.cz
1.-8.10. Týden kávy - 1. říjen je Mezinárodním dnem
kávy. Největší kávový festival v České republice nabízí
vedle kávového a kulturního programu zapojených
kaváren také speciální kávový program na nádvoří Staré
radnice. Celotýdenní kávový maraton zde totiž zakončí
unikátní dvoudenní Trhy kávy, které letos proběhnou
první říjnový pátek a sobotu na náměstí Svobody
v Brně. Na ploše 250 m2 se můžete těšit na více než dvě
desítky pražíren a jiných prodejců s kávovou tematikou.
tydenkavy.cz
2.-5.10. Podzimní slavnosti dobrého jídla na
náměstí Svobody v Brně. Představí se různé restaurace,
občerstvení, foodtrucky, regionální prodejci, sladké i
slané dobroty, pivo a víno.
3.-5.10. Burčákové slavnosti v Hustopečích - městem
při slavnostech prochází ostře sledovaný historický
průvod, který vedou zástupci řemeslných cechů, vinaři a
členové horenské rady. Účastní se i purkmistr. Společně
s burčákovou policií mají totiž významný úkol. Dohlíží na
řádné rozlévání burčáku i na jeho kvalitu a můžou po vás
chtít „legitimaci“ v podobě burčákového pasu se záznamy
navštívených.mázhausů..burcakoveslavnosti.cz
5.10. Meet papír v Brně - pro všechny, kteří si rádi
zapisují, milují diáře, sešity, notýsky a doplňky a pomůcky
k nim. Pro ty, kteří rádi z papíru tvoří – project life,
scrapbooking, vystřihovánky, skládačky… Pro milovníky
designových věcí z papíru – ať už se jedná o bytové či
módní doplňky. Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet z papíru
tvořit. V 10 hodin se poprvé sejdou v prostoru Nové
tržnice na Zelném trhu. meetpapir.cz
5.-12.10. Stairs 2 Hell - extrémní mezinárodní závod
v chytání kaprů. Třetí ročník evropského šampionátu.

Na březích Novomlýnských nádrží u Pavlova spolu
svede lítý boj 96 týmů z celé Evropy, aby se utkaly
o nádhernou trofej a získaly respekt celé rybářské
veřejnosti. stairs2hell.cz
6.10. Otužilci v říčce Punkvě v Moravském krasu
- přihlášení otužilci mají jedinečnou příležitost
zaplavat si v ponorné říčce Punkvě. Pokud chcete tuto
jedinečnou akci prožít, můžete fandit plavcům zvenčí.
Otužilci budou provedeni podzemím až k říčce, zde
se nalodí a na místě určení naskáčou do Punkvy. Poté
proplavou daný úsek a vyplavou ven. moravskykras.
ochranaprirody.cz

7.-11.10. Mezinárodní strojírenský veletrh
- zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti
strojírenského a elektrotechnického průmyslu.
Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální
továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních
směrů inovačního procesu. V roce 2019 se souběžně
s MSV konají i veletrhy Transport a logistika a
ENVITECH. bvv.cz

8.10.-23.11. Festival Groove Brno - již dvanáctým
rokem představuje tento festival návštěvníkům široké
spektrum špičkových hudebních interpretů z oblasti
jazzové hudby a příbuzných žánrů. groovebrno.cz
9.-12.10. Brněnská 16 - mezinárodní filmový
festival krátkého filmu. Prezentuje krátké filmy
různého druhu – hrané, animované, experimentální,
studentské, profesionální i neprofesionální. Kromě
prestižní soutěže obsahuje pestrý doprovodný
program, který kromě filmů přináší také výstavy,
diskuze či workshopy. Každý rok je přítomna řada
českých i zahraničních hostů, se kterými máte
jedinečnou možnost diskutovat nad jejich filmy či
o jejich profesi. brno16.cz
9.-12.10. Ekofilm 2019 - mezinárodní festival
filmů s tematikou životního prostředí. Desítky filmů
z celého světa a setkání s jejich tvůrci v kině Scala,
přehlídka technologických trendů a zajímavostí,
jako například virtuální realita v areálu EKOEXPO
na náměstí Svobody, programy pro školy i diskuze
s předními environmentalisty v Otevřené zahradě,
besedy s předními českými i zahraničními odborníky,
filmaři či politiky v prostorách Masarykovy univerzity,
zážitkové programy i koncerty. Takový bude letos
EKOFILM. A co je nejlepší? Všechny akce v rámci
festivalu jsou zdarma. ekofilm.cz
10.-13.10. Mezinárodní komiksový festival KOMA
- první festival svého druhu v Brně, který představuje
současnou komiksovou tvorbu. Komiksové iniciativy
KOMIXXX – galerie Šaufenstr – časopis Aargh! spojily
své síly a prezentují odlišné formy pojetí komiksu a
současného umění jako dva provázané světy. Elementy
v podobě výstav, živého malování, výtvarných
instalací, sympozií, filmových projekcí, workshopů,
komiksového trhu, koncertů, divadel či storytellingu
vtahují diváky do jednotlivých událostí, které utvářejí
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KOMU jako živoucí organismus. festivalkoma.cz
13.10. Dýňová slavnost v Otevřené zahradě - zahrada
oděná do barev podzimu nabídne svá prostranství i
zákoutí kulinářským, výtvarným, hudebním i herním
zážitkům. otevrenazahrada.cz
18.-20.10. Festival Prototyp a Brno Mini Maker
Faire 2019 - festival umění, vědy a technologií. Nebude
chybět módní performance, audiovizuální show a stálá
expozice umělců, kteří tvůrčím způsobem zapojují vědu
či technologie. V sobotu a neděli se můžete opět těšit na
méně i více odborné přednášky a workshopy. Tento rok
jsme spojili síly také s festivalem Brno Mini Maker Faire
2019, který po celou sobotu a neděli nabídne prostor
novodobým kutilům a makerům, kteří představí své
projekty. prototypbrno.cz a brno.makerfaire.com
18.10.-26.1. Rostliny a lidé - interaktivní výstava se
zabývá různými způsoby využití rostlin. Která rostlina
ovlivnila život člověka nejvýznamněji? Přijďte najít
vlastní odpověď na interaktivní výstavě! Prozkoumejte
s námi rostlinu jako potravinu, obchodní komoditu,
inspiraci umělců i průmyslovou surovinu. slapanice.
muzeumbrnenska.cz
19.10. Farmářské trhy v Moravanech od 8 do 13
hod.
19.10. Mezinárodní den archeologie v Archeoparku
Pavlov - oslavte s námi tento den a zároveň zahajte
výstavu originálu mamutího klu s unikátní rytinou. Po
celý den vstup zdarma. archeoparkpavlov.cz
19.10. a 31.11.2019 Hradní slavnosti POLOPO - trhy
poctivých lokálních potravin, kdy dobře nakoupíte
i prodáte a ještě se pobavíte. Navazujeme tak na
historické trhy, které zde byly povoleny českým králem
Václavem II. před 735 lety. hradnispolek.cz

26.-27.10. Slané nádvoří a Čokoládový festival na
zámku Valtice - vnitřní nádvoří zámku zaplní stánky
s občerstvením do chladných podzimních dní, tedy se
svařákem, grogem a čajem, budou zde také nejrůznější
slané teplé i studené pochutiny, tedy klobásy, sýry,
ale třeba i guláš. Nebude chybět nabídka valtických
vín. Akce se koná na vnitřním nádvoří zámku Valtice. Ve
stejném termínu se koná Čokoládový festival v jízdárně
a konírně. Vstup na Slané nádvoří je možný pouze se
vstupenkou na Čokofest v ceně 60 Kč (dospělí), 40 Kč
(senioři, mládež 6-18 let) nebo zdarma (děti do 6 let,
ZTP). zamek-valtice.cz
28.10. Permon Cup je již osmým ročníkem netradičních
soutěžních disciplín, který pořádá Permonium® –
zábavní park s příběhem v Oslavanech, nejen pro
děti. Soutěžní klání se skládá ze šesti netradičních
soutěžních disciplín, které jsou určeny pro všechny
věkové kategorie – zapojit se mohou děti, dospělí i
rodiny. Aktivity jsou připraveny tak, aby každá věková
kategorie našla v soutěži své uplatnění. permonium.cz

Listopad

2.11. Podzimní otevřené sklepy v Moravské
Nové Vsi - Vinařský spolek Moravská Nová Ves zve
všechny vinaře, příznivce i milovníky kvalitního
moravského vína do autentických prostor sklepních
uliček U nádraží, Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi
k návštěvě přibližně 25 - 30 otevřených vinných sklepů
a sklípků. vinarimnves.cz
8.-10.11. Festival Life! - festival obsahuje sekce
SPORT Life!, DANCE Life!, IN-JOY Life!, BIKE Life!
a novinku DATART Life!. Na své si tak přijdou jak
sportovní nadšenci, kteří si opět vyzkouší tradiční
i netradiční sporty, tak tanečníci, na které čekají
workshopy a soutěže. Mladé návštěvníky i tatínky
určitě potěší herní pavilon plný našlapaných počítačů.
Na výstaviště se také vrací cyklistika, v sekci DATART
Life! bude možné vyzkoušet elektroniku a nakoupit za
speciální ceny. bvv.cz/life
8.-17.11. Výstava exotického ptactva, morčat
a dalších chovaných zvířat - prodejní výstava
v
prostorách
skleníků
Botanické
zahrady
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Akce
je velmi vhodná pro rodiče s dětmi a školní exkurze.
Otevřeno každý den od 9 do 18 hodin. sci.muni.cz/
bot_zahr/
11.11. Svatomartinský košt v Brně - zažijte
nezapomenutelnou atmosféru největší ochutnávky
svatomartinských vín. Vinařský fond pořádá již 15.
ročník tradičního koštu prvního vína nového ročníku.
Přiťukněte si s námi 11. 11. od 11.00 hod. na náměstí
Svobody v Brně. wineofczechrepublic.cz
20.11.-2.2. Adventní a literární inspirace - zelený
věnec se svícemi nemusí být jediným adventním
symbolem, podobně jako závěr roku neprovázejí
pouze koledy. Nahlédnutí do literární a zvykoslovné
historie ve spojení s neotřelými výtvarnými kreacemi
pro sváteční interiéry. rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Listopad/prosinec

29.11.-1.12. Bitva u Slavkova - hlavní vzpomínková
akce věnovaná napoleonské historii ve střední Evropě
proběhne ve Slavkově a na slavkovském bojišti.
Hlavními body programu budou sobotní bitevní
ukázka pod kopcem Santon a nedělní pietní akt na
Mohyle míru, místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů.
1805.cz nebo austerlitz.org
30.11.-1.12. Ďábelský Výpustek - tradiční akce pro
děti se letos koná v jeskyni Výpustek v pravidelných
hodinových vstupech od 10:00 do 17:00. V těchto
„ďábelských“ dnech běžné prohlídky jeskyně nejsou.
Pohádkový příběh cesty k Mikuláši ve svíčkami
osvětlené jeskyni. caves.cz
30.11.-1.12. Radujme se, veselme se - skanzen
Strážnice. Od adventu do svátku Tří králů. Představení
obvyklých prací, zvyků, příprava tradičních jídel a
stolování na jihomoravské vesnici v minulém století.
Uvidíte obchůzky Lucek, tří králů, pastýře s koledníky
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a Mikuláše s jeho družinou. Pro děti budou připraveny
tvůrčí dílny s možností nazdobit si perníčky, vyrobit si
ﬁgurky z těsta nebo dárky pro své blízké. Spolu s panem
učitelem se budete moci naučit známé i méně známé
koledy. Dospělí ocení možnost ochutnat mladá vína a
zabíjačkové speciality. skanzenstraznice.cz
Vánoční trhy na náměstí Svobody a na
Dominikánském náměstí začínají 29. 11. 2019 a
končí 5. 1. 2020, přičemž stánky na východní části
náměstí zavírají již 23. 12. Denně bude otevřeno od 10:00
do 21:45 hod., ale 24. prosince je zkrácená otevírací
doba do 13:00 hod. a pak bude otevřeno do 18:00 hod.
(kromě prvního ledna, kdy bude úplně zavřeno). Trhy na
Zelňáku se budou konat již od 22. 11. do 23. 12. 2019.
Slavnostní zahájení je naplánováno také na první den
v 18:00. Provozní doba je od 10:00 do 21:00 hod. Tento
rok se budou konat trhy rovněž na Moravském náměstí.
Park bude vánočně ozdoben, nebudou chybět vyhřívaná
šapitó, která nabídnou zajímavý program a občerstvení.
Představí se tam dětské soubory, hudebníci a další
umělci. K tomu navíc bude parkem projíždět vláček, na
fontáně najdete nasvícený bar, můžete se podívat na živý
betlém i ukázky řemesel.

DRAČÍ LODĚ 2019
V sobotu 10. 8. 2019 se uskutečnil již pátý, tedy jubilejní ročník
plavby ostopovických seniorů na dračích lodích. Zúčastnilo se
ho téměř 40 příznivců vodáckého sportu, takže se naplnily dvě
lodě, což se dá považovat za jakési maximum v rámci pořadatelských možností. Obě osádky lodí v pořádku dopádlovaly do
Komína do tradiční restaurace Holiday a po nezbytném občerstvení a odpočinku odpluly zpět do loděnice. Na zpáteční
plavbě došlo i na krátký závod mezi posádkami, který ovšem

Prosinec
6.-15.12. Vánoční veletrhy na brněnském
výstavišti. bvv.cz
7.-8.12. Vánoční prohlídky na hradě Bítov návštěvníky o adventním víkendu čeká vánočně
vyzdobený hrad ve vybraných interiérech v I. patře paláce. Prohlídka bude již tradičně ukončena
v panské hradní kuchyni, kde návštěvníky čeká malé
občerstvení. hrad-bitov.cz
7.-8.12. Moravia Brno 2019 - ČSCH pořádá na
brněnském výstavišti jihomoravskou výstavu králíků,
drůbeže, holubů, okrasného a exotického ptactva
s mezinárodní účastí. Součástí výstavy je celostátní
výstava zakrslých králíků a další klubové výstavy a
expozice. Již tradičním doprovodným programem
výstavy je závod v králičím hopu RABBIT JUMPING
MORAVIA, který se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019
v pavilonu E0. bvv.cz
25.12. a 31.12. Vánoce na zámku Lysice - prohlídky
vánočně vyzdobených komnat s povídáním
o zámeckých Vánocích. zamek-lysice.cz
Zdravím všechny!
Markéta Kozlová
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děti a m
Nikdynoc
Jay Kristoff

Neobyčejná přátelství v přírodě
Emilia Dziubaková
Obrázková encyklopedie odhaluje dětem
zajímavé vztahy mezi různými zvířecími
druhy. Proč se přátelí mravenci a mšice?
Která zvířata jsou kamarády jen na oko?
Čím jsou si vzájemně prospěšní lenochodi
a larvy můry? To, a mnoho dalších zajímavostí, se dozvíte ze stručných popisků této
knihy.

Mia se narodila ve městě Boží
hrob, kde měla celkem dobré
postavení. Její otec byl ale pověšen za zradu a hned poté byla
její matka zavřena do vězení
s Miiným mladším bratrem.
Mladičká Mia ovšem uprchla
a dostala se k Mercuriovi, staršímu muži, který se ukázal být
cvičitelem vrahů. Poskytl Mii
útočiště a tvrdý výcvik, díky
kterému se nyní může vydat na
svoji pouť k pomstě za rodinu.
(Osobně bych knihu nedoporučovala pro mladší čtenáře.
Obsahuje poměrně drastické
až nechutné scény.)

skončil nerozhodně. Po vytažení a uskladnění lodí následoval návrat do Ostopovic, kde se konalo v restauraci U Volejníků závěrečné zhodnocení a odekorování
zúčastěných medailemi. Závěr akce byl v režii předsedy
Jary Coufala, kterému zdárně sekundoval nový kapitán
seniorských dračích lodí Brno Tonda Michálek. Na úplný závěr zahrála i harmonika, takže všichni odcházeli
domů spokojení a se slibem, že příští ročník bude ještě
lepší.
Rudolf Fanta

Tuláci ze světa zvířat
Eva Bártová, Markéta Špačková
Oheň probuzení
Anthony Ryan
Tato kniha vypráví o osudech tří lidí, jejichž odlišné životy jsou propojené jedinou věcí. Krví draggů. V tomto světě ji
lze vypitím využívat k získání různých
schopností. Ale kvůli nadměrnému lovu
draggové vymírají. Tento problém by
mohla vyřešit legenda o bájném bílém
draggovi, jehož existenci má za úkol potvrdit průzkumný tým řízený agentkou
Lizanne.
V Ohni probuzení se mísí žánry fantasy a
námořnického románu a o akci či záhady tu není nouze.
Romana Čížková
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TIPY NA DĚTSKÉ NAUČNÉ
KNIHY O PŘÍRODĚ

Tato dětská naučná kniha přibližuje cesty
různých migrujících zvířat. Přístupným
jazykem stručně vypichuje fakta o jednotlivých druzích. Názorně si děti mohou přesuny pohlédnout na velké mapě.

Včely
Justyna Kieratová
Že jsou včely užitečné a vyrábí med, vědí
snad všechny děti. V této knize se však
mohou dočíst i to, kde dříve včely medonosné bydlely, jaké druhy včel máme, který hmyz včelám škodí nebo co můžeme
dělat pro jejich záchranu.
Sylva Filová
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Z naší školy
Nový školní rok
Zdálo by se, že je to vždy stejné. Dlouhé, ale vlastně krátké prázdniny, najednou vlaštovky na drátech a je tu první
školní den…
Každý začátek je však jiný, nový, plný očekávání, trochu
strachu, trochu radosti, trochu úsměvu a někdy i trochu
slz. I to však patří k našemu životnímu putování.
2. září jsme přivítali rekordní počet dětí a žáků – 73 ve školce a 100 ve škole, budova je plná!
Jak píší páťáci na jiném místě zpravodaje, školní rok je pro
každého v nějakém očekávání. I nás toho čeká hodně. I nadále jsme zapojeni v několika projektech, na kterých spolupracujeme s různými organizacemi včetně pedagogické
fakulty v Brně. Přivítáme mezi námi lektorku anglického
jazyka z USA, pedagogové školy vyjedou na stáž do Berlína
– podívat se, jak probíhá výuka v Německu, ve školce se
bude pokračovat s polytechnickou výukou (pracovat, přemýšlet a učit se správné postupy - zjednodušeně řečeno),
čekají nás mnohé exkurze, expedice, pozorování, bádání a

Z naší školy
také to obávané slovo - učení. Do školy přibude nové vybavení – učební pomůcky včetně počítačů a tabletů. Dalo
by se říci - co nám chybí? Základní všeobecné vzdělávání však není jen o pomůckách a množství techniky, je to
především o poznávání souvislostí, pozorování a mnohdy
žasnutí a údivu. Ostopovice a jejich okolí jsou pro nás místem, které nás ovlivňuje, které můžeme poznávat a zároveň pojmenovávat, co potřebujeme k životu a jak se k našemu okolí, krajině chovat. I v Našich Ostopovicích (tak se
jmenuje jedna z našich hlavních aktivit) usychají stromy,
máme rybník bez vody, ubývá polí, sledujeme kolony aut,
slyšíme hukot dálnice a vidíme mnohé další problémy,
které mají souvislost nejen s naší zemí, ale celou planetou. Naopak tu ale žijí lidé, kteří přemýšlí a starají se o své
okolí, zahrádku, předzahrádku. Žijí tu lidé, kteří chtějí své
nabyté moudrosti předávat dále. Těm chceme naslouchat.
Přeji všem dětem v naší škole, aby se s úctou dívaly na své
okolí a pochopily, jak jsme na naší Zemi závislí. A pokud
nám k tomu jakkoli pomůžete, budeme rádi.

Velký den ve Strážnici…
…byl pro všechny zúčastněné pátek 28. června 2019, kdy
tehdejší druháci naší školy účinkovali na 74. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a zároveň na 37. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Přijali jsme nabídku od PhDr. Aleny Schauerové
– maminky národního projektu „Tady jsme doma – regionální folklor do škol“ – a netradičně ukončili školní rok 2018/2019. Zmíněný projekt slaví v tomto roce
10. výročí a my jsme měli možnost být aktivně při tom
přímo ve strážnickém skanzenu. Cesta to nebyla jednoduchá, ale stála za to! Velké díky patří místní folkloristce Vlastě Pacalové, která nám zpracovala scénář o stále
živých ostopovických hodech („jsou tady doma“) a která
nás neúnavně podporovala včetně zapůjčení či shánění
krojů pro všechny účinkující. Dále vedení školy, jmenovitě panu řídícímu Mgr. Petru Juráčkovi, za umožnění,
podporu i osobní zapojení se do vystoupení. Děkujeme
i Barboře Opršálové a Janě Kuklové – vedoucím dětského folklorního souboru Háječek – za hudební a pohybovou pomoc, Marii Pavelcové za došití chybějících
sukní či fěrtochů pro děvčata nebo kalhot pro kluky.
Zároveň děkujeme rodičům vystupujících dětí za jejich
vstřícnost, podporu a pomoc. Jmenovitě Barboře Trávníčkové z Troubska – nejen za škrobení rukávců a spodniček děvčatům – a Monice Rejdové za zprostředkování
svačinek jako sponzorského daru z hypermarketu Tesco
v obchodním centru Futurum Brno.
Vystoupením, při kterém jsme si hráli na hody, zpívali
jsme a tančili, juchali i roznášeli tradiční ostopovické buchtičky přihlížejícím divákům, jsme důstojně reprezentovali naši malou školu a obec Ostopovice. Zážitek pro nás
všechny účinkující to byl radostný, jedinečný a nezapomenutelný. Fotografie i video jsou k vidění na webu školy.
Ještě jednou velké díky!
Mgr. Renata Czelisová
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Petr Juráček, ředitel školy

Očekávání žáků 5. ročníku:
MC
Očekávám od letošního roku, že budeme pořádat
mnoho akcí a že se nám povede adopce na dálku.
Ostatním spolužákům bych chtěl popřát, aby se jim
povedly ročníkové práce.
OŠ
Očekávám, že se naučím něco nového, že budeme mít
více učiva a že budeme mít nové předměty a pořádat
více akcí. Těším se na tělocvik, informatiku a matiku.
Čeká mě více práce s počítačem.
VH
Těším se na tělocvik s novou paní učitelkou. Potřebuji
se připravit na šestý ročník.
OČ
Musím se nachystat na 6. ročník, proto se toho potřebuji naučit co nejvíce.
OD
Začátkem roku vím, že budeme ještě něco opakovat a
procvičovat, ale v průběhu roku mě čeká nějaké nové
učivo. Sice nevím, co budeme dělat, ale těším se na
to. Nevím, jak bude učivo těžké, ale doufám, že se mi
podaří získat nějakou tu dobrou známku. Chtěl bych
ostatním předat svoje znalosti a zkušenosti, aby je
pak předali dál.
LZ
Já očekávám, že se letos naučím něco nového. Těším
se na tělocvik, matiku a informatiku.
AT
Očekávám od tohoto roku, že učivo bude mnohem
těžší a že nebudeme moci používat tolik pomůcek
jako loni. Budeme muset být více samostatní. Čekám,
že se budu muset hodně učit v informatice kvůli ročníkové práci a prezentacím. Myslím si, že se toho více
naučím, ale obávám se, že občas se objeví i nějaká
horší známka.
BB
Očekávám, že budeme mít hodně učiva a že se naučím něco nového. Těším se, že letos budeme pořádat
spoustu akcí. Teď se těším na to, že v září spolu pojedeme na dvoudenní výlet do Podyjí.
EK
Od tohoto roku očekávám, že učivo bude těžší a naučím se něco nového. Mám obavy z toho, že mi nepůjde
matematika, protože na téhle škole je jiná, než jakou
jsem měla doteď, a z hraní na flétnu, protože jsem na
ni nikdy nehrála. Těším se na to, až se naučím hrát
na flétnu, a těším se na výtvarnou výchovu. Ostatním
bych chtěla popřát hodně štěstí ve škole, aby se jim
dařilo. Čeká mě informatika a spousta učení. Doufám, že se posunu v matematice a v hraní na flétnu.

AH
Od tohoto roku očekávám, že se připravím na šestý ročník, a
také očekávám, že to bude těžší než první, druhá, třetí a čtvrtá
třída. Těším se na to, že se něco nového naučím. Chci ostatním
popřát, aby se jim ve škole dařilo a aby měli samé dobré známky.
DH
Od tohoto roku očekávám, že se zvládnu připravit do 6. třídy.
Čeká nás ročníková práce, na kterou se těším, ale mám z ní trochu obavy. Věřím, že to spolu jako třída zvládneme a bude to
velká sranda.
LK
Od tohoto roku očekávám, že budeme organizovat více akcí a že
bude ve škole těžší učivo. Potřebuji si zopakovat nějaké učivo
4. ročníku. Těším se na ročníkovou práci, ale mám z ní trochu
obavy. Také se těším na organizování Noci s Andersenem. Chtěla bych ostatním popřát, aby se jim na druhém stupni líbilo.
DL
Moje očekávání do tohoto roku je, že bude těžší učivo, ale že to
pro mě bude mít velký přínos vědomostí. Také očekávám více
akcí, které budeme organizovat my.
ED
Od tohoto roku očekávám, že budeme mít nové učivo a více úkolů. Mám obavy z přestupu do 6. třídy.
MV
Očekávám od tohoto roku, že se naučím vše, co potřebuji do
6. třídy. Mám obavy z předstoupení na jinou školu. Těším se na
hodiny tělocviku a informatiky.
JV
Očekávám, že se naučím více pracovat s počítačem. V letošním
roce se těším na tělocvik a informatiku.
JT
Očekávám, že se v letošním roce zlepším v matematice a češtině,
i když z češtiny mám trochu obavy. Těším se na tělocvik a předmět Člověk a jeho svět. Potřebuji se v učení zlepšit, abych byl
připraven na šestou třídu. Čeká nás spousta nového učiva, které
budeme muset zvládnout. Doufám, že se letos zlepším v češtině.
Těším se, že s naší třídou prožijeme spoustu nových zážitků.
KZ
Od tohoto ročníku očekávám, že se naučím něco nového, že mi
to pomůže do další třídy a že tenhle rok bude těžší než loňský.
Také se těším, až budeme mít za sebou ročníkovou práci a testy.
Ostatním chci popřát, aby se jim dařilo a měli dobré známky.
Taky doufám, že se v něčem všichni posuneme.
DB
Očekávám, že se letos zlepším v psaní prezentací. Mám obavy
z toho, že pro mě bude těžké napsat ročníkovou práci. Budu potřebovat pomoc od Lucky Povolné. Těším se, jak budu pomáhat
dospělým, především učitelům. Chtěl bych ostatním popřát odvahu a štěstí do letošního roku.
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Září v mateřské škole
Začátek školního roku byl plný radostného očekávání.
Děti ve školce přivítaly známé tváře paní učitelek, které
před jejich příchodem nazdobily třídy, připravily materiály a naplánovaly akce na celý rok. Děti se zase po
dlouhé době setkaly se svými kamarády a oblíbenými
hračkami. Nově se náš kolektiv rozšířil o paní učitelku
Janu Grossovou (třída Ježků) a paní učitelku Darinu
Strakonovou (třída Myšek), která nastoupila pár týdnů
před prázdninami. Přibylo také několik nových dětí, ať
už těch nejmenších nebo rovnou předškoláků. Seznamují se jak na třídách, tak především v naší krásné přírodní zahradě, kterou využíváme ke hrám, pěstování
bylinek, zeleniny a poznávání přírody.
V nadcházejícím školním roce se nejen děti, ale také
jejich rodiče mohou společně těšit např. na podzimní
burzu, brigádu na zahradě školy spojenou s dílnička-

mi, vánoční besídku a jarmark, slavení Dne Země či vystoupení k svátku maminek. Vybrané akce jsou také ve spolupráci se žáky a pedagogy základní školy. Na začátku září jsme už
dokonce stihli popovídat si a zazpívat s první třídou. V rámci
jednotlivých tříd se každý měsíc bude konat hračkový den, kdy
si každé dítě může do školky přinést svoji oblíbenou hračku,
a narozeninový den spojený s divadelním představením, kde
účinkují paní učitelky. Nejen toto divadelní představení, ale i
další třídní a venkovní aktivity budou v letošním roce propojeny novým projektem na téma „Vyprávění starého stromu“,
který dětem odkrývá tajemství z říše stromů. O tom, jaké mají
stromy ruce, jak kvetou, jaké roztodivné plody nesou a jak už
odpradávna stromy využívají lidé.
I přes počáteční slzičky, které k začátku roku patří, se naše děti
do školky těší a to je pro nás tou pravou motivací. Vnáší to do
naší práce s dětmi stále více kreativity a nadšení.

Výlet za vínem i poznáním
Poslední prázdninovou sobotu se skupina občanů
Ostopovic vypravila na výlet, jehož cílem byl zámek
ve Valticích. V příjemně chladných sklepních prostorách zámku je umístěna celoroční degustační expozice Salón vín - Národní soutěž vín ČR, kde jsme mohli
ochutnat 100 nejlepších vín z více než 2000 vín přihlášených do této soutěže pro rok 2019.

Paní učitelky MŠ

Cestou za degustačním zážitkem se naše výletní
skupina zastavila v nedalekém Pavlově a prohlédla si unikátní podzemní archeologické muzeum
Archeopark, které se za svoji expozici i architekturu může pochlubit hned několika cenami českými
i zahraničními.
Školková minianketa:
Na co ses nejvíc těšil/a do školky?
„Na kamarády a nové hračky.“ (Klaudie)
„Moc jsem se těšil, až si budu hrát s Honzíkem.“ (Tonda)
„Těšila jsem se, až uvidím novou zahradu.“ (Lucinka)
„Chci si tady užít spoustu zábavy a hrát si s dětma.“ (Kubík)
„Těšila jsem se do Žabek na nové hračky a paní učitelky.“ (Marianka)
„Těšili jsme se na dinosaury, lego a vlaky.“ (Sam a Honzík)

Čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid domácnosti,
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu,
drobné práce v domácnosti…
to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ.
Zavolejte nám na 792 466 199,
na všem se domluvíme.
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Areál valtického zámku s bohatým doprovodným programem na nádvoří i v parku jen
umocnil příjemnou letní atmosféru. Za jedno
odpoledne jsme tak absolvovali cestu časem od
pravěku přes novověk a v pořádku se zase vrátili
zpátky do současnosti a domů.
Akce se vydařila a už se těšíme na nějakou další!
Za kulturní komisi obce
Ilona Paulíková a Helena Havlišová

Husa na dálnici 2019
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