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Radnice informuje
Ostopovice oceněny Zelenou stuhou ČR
za rok 2018

Ostopovice získaly 1. místo v celostátní soutěži Zelená stuha
České republiky 2018! Po zisku Zelené stuhy v krajském kole
soutěže Vesnice roku vyhodnotila také celostátní odborná komise péči o zeleň a životní prostředí v Ostopovicích za natolik
kvalitní, že obci udělila celorepublikovou Zelenou stuhu ČR
za rok 2018, a to „za příkladný, plánovitý a velkorysý přístup
k vytváření veřejného prostoru, za vysoký standard péče o zeleň a životní prostředí a za ochranu a rozvíjení přírodních i
kulturních hodnot krajiny“. K ocenění se váže možnost čerpání dotace ve výši 1 mil. Kč a dalších 125 tis. Kč jsme obdrželi
od Jihomoravského kraje za vítězství v krajském kole. Získané
prostředky budou využity na další péči o zeleň v obci a jejím
okolí. V příštím roce také budou Ostopovice jako držitel Zelené
stuhy ČR za rok 2018 reprezentovat Českou republiku v celoevropské soutěži Entente Florale (volně přeloženo jako Evropská kvetoucí sídla).
Děkujeme Vám všem, kteří jste se o získání tohoto prestižního
ocenění zasloužili!

Změna harmonogramu svozu popelnic

Husa na dálnici 2018

Od měsíce října se mění termín svozu směsného komunálního
odpadu, tj. popelnic, z liché středy na liché pondělí. Poslední svoz ve středu bude 26. 9. 2018, následující svoz proběhne již
v pondělí 8. 10. 2018 v dopoledních hodinách. Společnost SAKO
se v této souvislosti omlouvá za případné počáteční komplikace
a věří, že se rychle podaří vše nastavit pro bezproblémový vývoz
odpadů.

Vítání občánků jako zahradní slavnost

Po čtyřleté přestávce jsme ve spolupráci s Mateřským centrem
Ostopovice obnovili vítání občánků. Vítání pořádáme nově
formou zahradní slavnosti v areálu MŠ a ZŠ Ostopovice. Letošní vítání proběhlo 20. září a zúčastnilo se ho na padesát dětí se
svými rodinami za krásného, stále ještě letního počasí. Všichni
si tak mohli užít příjemné odpoledne s divadlem, balónky a
spoustou dalších radostí. Vítané děti si ze slavnosti také odnesly pamětní list od výtvarnice Venduly Chalánkové. Velké
díky patří všem, kteří se na organizaci povedeného odpoledne
podíleli, a už nyní je jisté, že tuto formu vítání dětí zachováme
i pro příští rok.

Projednáváme návrh nového územního plánu
obce
V průběhu léta byl na základě schváleného zadání dokončen
a předán návrh nového územního plánu obce. Kompletní návrh je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách
obce, k nahlédnutí je také v tištěné podobě na obecním úřadu.
Aktuálně probíhá projednání tohoto návrhu s dotčenými orgány státní správy a následně proběhne i veřejné projednání.
Všichni občané mohou během tohoto projednání uplatnit své
připomínky a námitky – konkrétní termíny, do kterých je tak
třeba učinit, jsou, případně budou, zveřejněny na úřední desce
obce.

Opraveno oplocení hřiště Na Rybníčku

V průběhu léta bylo opraveno oplocení dětského hřiště v ulici
Na Rybníčku. Původní drátěné oplocení bylo nahrazeno síťovinou a instalován byl také nový basketbalový koš. V plánu je také
oprava povrchu hřiště, které se na několika místech vzdouvá.
Zatím se nám však bohužel nedaří na takto malou opravu zajistit firmu, která by opravu asfaltového povrchu byla schopná a
ochotná provést.

Boj se suchem

Letošní léto zatím nejdůrazněji potvrdilo to, co můžeme slýchat
už léta. Jižní Morava vysychá. Po ztrátě vody z rybníčku v Šelši
se se suchem potýkala po celé léto i údržba obce. Sekání trávy
tak nahradila především intenzivní práce na zavlažování obecní
zeleně. Také v lesích v okolí obce došlo ke značnému prosychání
stromů a dřívějšímu spadu listí. Na celém území ORP Šlapanice byl zakázán odběr povrchových vod z toků a vodních nádrží.
Kvůli lepší zálivce nově vysazených stromů v obci jsme pořídili
speciální zavlažovací vaky, které uvolňují vodu v průběhu celého
dne a půdu v okolí stromů tak udržují stále vlhkou. Vidět je můžete zatím především v parku U Kaple. V okolí obce pak nezbývá
než doufat, že podzimní srážky a zimní sněhová nadílka celkovou
vodní bilanci v krajině alespoň částečně vyrovnají.

Letní kino potřetí

Už potřetí navštívil obec Kinematograf bratří Čadíků. V letošním
roce se promítání přesunulo ze začátku prázdnin na jejich konec,
což umožnilo dřívější začátky představení. Bohužel však letnímu
kinu nepřálo počasí, a tak se promítalo pouze dva dny namísto plánovaných čtyř. S ohledem na nepříliš velkou návštěvnost
však zvažujeme, zda v promítání pokračovat i v dalších letech.
Co si tom myslíte Vy? Napište nám nebo dejte jinak vědět, zda
letní kino považujete za smysluplné obohacení kulturní nabídky
v obci!

Obec získala téměř 4 miliony korun na dotacích
Obec získala dotace na vybudování nové splaškové kanalizace
na ulici Družstevní a také na pořízení nového územního plánu.
Poskytovatelem obou dotací je Jihomoravský kraj a obecní pokladna si tak polepší celkem až o 2 880 000 Kč. Další až 1 mil. Kč
můžeme čerpat od Ministerstva pro místní rozvoj za již zmiňovaný zisk Zelené stuhy ČR.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Ostopovice
Z celkového počtu 1334 voličů
se zúčastnilo voleb 478 voličů.
Jan Symon		
Radka Dobšíková
Ladislav Polcar		
Petr Vlach		
Jan Kubíček		
David Šmídek		
Petr Řehořka		
Pavel Papajoanu
Ondřej Tomašovič
Jan Kubíček ml.		
Jana Trčková		
Boris Canov		
Helena Havlišová
Ilona Paulíková		
Václav Martinů		

385 hlasů
350 hlasů
341 hlasů
340 hlasů
337 hlasů
335 hlasů
332 hlasů
329 hlasů
326 hlasů
325 hlasů
323 hlasů
315 hlasů
315 hlasů
315 hlasů
310 hlasů

Zastupitelstvo obce v pozměněném složení

První říjnový víkend (pátek 5. 10. a sobota 6. 10.) bude ve znamení
voleb do obecních zastupitelstev. V Ostopovicích se o Vaše hlasy
sice uchází pod názvem „Společně pro Ostopovice“ pouze jedno
volební uskupení, ale zastupitelstvo obce přesto dozná několika
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změn. V novém zastupitelstvu už nebudou pokračovat Lukáš Hanák, Petr Martinů, Luboš Dobšík, Petr Polcar a Petr Šuman. Všem
zastupitelům, a zejména pak těm končícím, děkuji za jejich dosavadní práci pro blaho obce. Pokračující zastupitele doplní hned
čtyři ženy – Jana Trčková, Helena Havlišová, Radka Dobšíková a
Ilona Paulíková a historicky nejmladší člen zastupitelstva obce –
Václav Martinů. Novému zastupitelstvu obce přeji mnoho úspěchů
a všechny aktivní občany zvu k dalšímu zapojení do života obce –
ať už účastí na jednáních zastupitelstva obce či jeho komisí, zapojením do spolkového života nebo vlastní aktivitou. Protože volbami
to nekončí a obec bude vždy taková, jakou si ji sami uděláme.

Oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky

Vznik samostatné Československé republiky přivítali občané
Ostopovic 3. listopadu 1918 průvodem a slavnostním shromážděním se sázením památné lípy na návsi. Přesně o 100 let později, 3. listopadu 2018, si tento historický moment připomeneme
i my, a to slavností a vysazením Lípy svobody v parku na ulici
Osvobození. Podrobný program bude zveřejněn v průběhu října, ale už nyní Vás k oslavám 100. výročí vzniku naší republiky
srdečně zveme.
Jan Symon, starosta

Starosta Rudolf Lodes a T. G. Masaryk při podpisu obecní kroniky v roce 1928.

Údržba obce
Okolí rybníčku Šelše
Vznik samostatné Československé republiky přivítali občané Ostopovic 3. listopadu 1918 průvodem po návsi a shromážděním, na kterém promluvili P. Lukášek, nadučitel Leopold Peška, student Adolf Palkovský a Ondřej Burian.

V podzimních měsících budeme v okolí Šelše dosazovat ovocné stromy do aleje a provádět prořezávky zarostlých míst.
Stromky v aleji podél cesty přečkaly letní sucho, pravidelně
byly zalévány, úsilí se vyplatilo. Studánka u přítoku rybníka
byla opravena. Na podzim bude vysekáno dno rybníku. A do
budoucna budeme sledovat a pravidelně čistit koryto potoka, kterým do Šelše přitéká voda. Do přítoku studánky ústí 4
oddělené větve vedoucí na čtyři strany asi 80 metrů do lesa.
Přítoky byly vyčištěny a propláchnuty, voda ve všech pramení, ovšem po cestě se ztrácí a postupně zase vyvěrá zpět, protože kameninové trubky jsou částečně popraskané. I tak se
přítok rybníka zlepšuje.

Chovatelé psů

V průběhu října jsme v obci odchytili 5 volně pobíhajících
psů. Všichni psi se vrátili ke svým majitelům. Ve sběrném
dvoře je umístěn kotec pro zaběhnuté psy. Nalezeného psa
odvezeme k veterináři, kde jej necháme prohlédnout a zkontrolovat, zda není očipován. Valná většina psů uteče bez
známky nebo obojku. Pokud má pes čip nebo známku, dohledáme majitele, pokud není očipován a je bez známky, je
umístěn do kotce, kde se o něj staráme, dokud nenajdeme
majitele. Odchyt psa a první den v kotci stojí 500,– Kč, další
den v kotci stojí 150,– Kč. Psa nenecháváme odvézt do útulku, pouze v krajním případě, pokud o něj nikdo nejeví zájem.
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Zimní údržba

Na konci října budou v obci rozmístěny bedny se
zimním posypem v souladu s plánem zimní údržby, který je k dispozici na stránkách obce Ostopovice, na obecním úřadě nebo ve sběrném dvoře.
Jako posyp používáme frakci štěrku 2/4 mm a
drcenou technickou sůl.

Nabídka zimní brigády

Přijmeme brigádníky na jednotlivých ulicích
v Ostopovicích, kteří nám pomohou s úklidem sněhu. Odměna 100,– Kč/hod., informace
u správce údržby p. Šebánka na tel. č. 775 539
230 nebo na emailu sbernydvur@ostopovice.cz.

Průběžné dosadby zeleně

V parku na ulici Osvobození pokračujeme s dosadbami zeleně. Byla zasazena řada keřů, která
navazuje na již vzrostlé tavolníky a ptačí zoby. Na
podzim ještě zasadíme řádky botanických cibulovin. Ty zasázíme také do štěrkových záhonů, kde
rozkvétají na jaře jako první. Průběžně také dosazujeme rostliny podél hlavní silnice, kde jsou
zasázeny kultivary mochny a tavolníku.
Jaroslav Šebánek
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Posvěcení kaple
Je neděle 22. října 1893.
V obci Vostopovice panuje od rána očekávání, napětí a radost.
Jak by také ne? Vždyť dnes brněnský biskup Bauer posvětí nově
vystavěnou kapli. Takovou nemají široko daleko. Ne více jak
600 obyvatel Vostopovic dokázalo uskutečnit svoje sny, plány a
tužby a vybudovat pro sebe i budoucí pokolení svatostánek. Co
všechno stavbě předcházelo, kolik úsilí, práce a zlatých obyvatelé věnovali, to vše je zaznamenáno pro ty, kteří přijdou po nich.
Slavnostní den je tady, dočkali se. Ze širokého okolí přijeli hosté,
přátelé, i zvědavci. Vstup od Troubska a od Brna zdobí slavobrána, vyžehlené kroje čekají na mládež, husy, kačeny i jiné dobroty
jsou připraveny k pohoštění, vostopovické buchtičky se oblékají do cukrového hávu. Dnes budou hodovat všichni, bez rozdílu,
jestli bydlí ve vlastním domě nebo v pastoušce. Nastal mimořádný a požehnaný den, je velký důvod k radosti. „A vy, kteří
přijdete po nás, vězte, že vaši předkové byli vznešení myšlenkou,
ctili Boha a přes všechny křehkosti v životě, slabosti i hříchy vám
zanechali důkaz víry a dali dobrý příklad, hodný následování.“

Oprava kaple - popis akce
Kaple sv. Jana Křtitele v Ostopovicích byla postavena v roce
1893 v tehdy používaném historizujícím slohu, v tomto případě se jedná o pěknou ukázku novogotické architektury. Jak
je možné vidět na historických fotografiích, fasáda kaple byla
pojednána jako „falešné“ kamenné zdivo, byly také uplatněny
opěráky a další typické znaky tohoto stylu.
Kaple byla v roce 1942 rozšířena o sakristii a dále byly prováděny jen udržovací práce. V roce 1993 a v dalších letech proběhla celková oprava kaple. Byl opraven krov, položena nová
krytina, oplechování a byly vyměněny hodiny na věži. Z důvodu vlhkosti zdiva kaple, která byla částečně způsobena zvyšováním okolního terénu, bylo přikročeno k podřezání zdiva,
aplikaci sanačních omítek, vodorovné izolaci a položení nové
dlažby. Dále byla částečně opravena fasáda a aplikován nový
nátěr fasády ve žluté barevnosti.
Kaple stojí na malém náměstí, či dříve návsi, tvoří tak centrum
obce Ostopovice. Toto centrum bylo společně s místní komunikací a přilehlými chodníky v posledních letech rekonstruováno. Byl zbudován malý park s vysazenou zelení, lavičkami a
dlážděnou plochou před kaplí. V souvislosti s těmito úpravami bylo odstraněno ochranné zábradlí u hlavní komunikace a
vzhledem k ostřiku z projíždějících aut byla provedena částečná oprava přilehlé stěny kaple se závěrečnou hydrofobní úpravou. Zároveň s úpravou ploch kolem kaple byla kolem levé
stěny a presbytáře položena drenáž a byla provedena revize a
oprava odvodu dešťové vody. Stav kaple již v této době nebyl
zcela dobrý, docházelo k zavlhání v místech, kde nebylo podřezání zcela funkční, opěráky atd. Dalším zdrojem problémů
s vlhkostí byly lapače splavenin, které se průběžně ucpávaly.
Vnější nátěr kaple byl dožilý, stejně jako sanační omítky v interiéru.
Další etapa oprav proto nastala po 25 letech, v roce 2018, kdy
se podařilo získat dotaci z MZE ČR. Obsahem této etapy prací
byla oprava fasády včetně věže a odstranění projevů vlhkosti.

Oprava kaple v Ostopovicích 2018

V pondělí 22. října 2018 je výroční den posvěcení
naší kaple. Sto dvacet pět let uplynulo od výše uvedené události. Ve stereotypu dnů nám unikají svátky a slavnosti mimořádných biblických či světských
osobností. Vzorem pro náš duchovní i tělesný život
nám může být dobrý příklad našich předků, víra.
O ochránci, patronu naší kaple již bylo napsáno
mnoho. Přesto je dobré mít na paměti, že sv. Jan
Křtitel je nepřehlédnutelnou, impozantní postavou, formovanou na poušti a v okruhu asketického
společenství, zřetelně rozpoznávající své poslání i
místo v Boží režii. Navenek divoký, nesmlouvavý a
uvnitř nejspíš velmi citlivý. Vnímavý k Božímu hlasu, velkoryse smířlivý k pokorným a hledajícím a
nekompromisní k jakékoliv lži, nepravosti a falši.
Nazývá věci a skutky pravými jmény. Člověk takových vlastností není vítaný v žádné době, v žádném
režimu ani společnosti pro svoji neústupnost z morálních hodnot. „Svatý Jane Křtiteli, oroduj a přimlouvej se za nás.“
Mgr. Marie Kubová

Stávající izolační systém byl ponechán a byl doplněn
injektáží silanovým krémem Kiesol C. Otvory byly vrtány do spáry s roztečí cca 12 cm. V úrovni injektáže
zdiva až k podlaze bylo třeba provést vnitřní minerální paroprodyšnou hydroizolační stěrku, aby se zabránilo případnému vzlínání vlhkosti od podlahy a zpod
úrovně infúzních clon. V místech degradace byla odstraněna vnitřní omítka a aplikován trasvápenný omítkový systém s možností odvádění zbytkové vlhkosti.
V exteriéru byly vyměněny, popř. zprovozněny lapače
nečistot na svislých svodech a po celém obvodu kaple
byl dokončen systém větraného soklu z desek Cetris,
který byl již dříve realizován na stěně kaple přilehlé
ke komunikaci. Byly odstraněny nesoudržné a jinak
poškozené omítky v plochách a na římsách. Byly doplněny veškeré profilace fasády, plochy fasády byly sjednoceny, natřeny podkladním nátěrem KEIM Contact a
na závěr opatřeny silikátovým nátěrem KEIM Soldalit
s přednátěrovou hydrofobizací exponovaných ploch.
Stávající barevnost fasády nebyla příliš vhodná, neodpovídala historickému slohu kaple ani celkové úpravě
náměstí. Proto byla zvolena barevnost přibližující se
původnímu řešení v kombinaci s lomenou bílou. Podle
původního záměru a podle doložených historických fotografií měly být nevhodné věžní hodiny odstraněny,
na žádost ze strany občanů bylo řešení s hodinami ponecháno, byl však zvolen vhodnější tvar i vzhled číselníku. Klempířské prvky zůstaly stávající, byly opatřeny
polyuretanovým nátěrem v tmavohnědé barevnosti,
stejně jako žaluzie na věžních oknech. Nevhodná úprava kolem stěn kaple, jednalo se o tzv. mlatovou úpravu,
která se vymývala a znečišťovala stěny kaple ostřikem,
byla nahrazena dlažbou z žulových odseků, která koresponduje s žulovou dlažbou náměstí. Oprava bude
ještě završena opravou vstupních dveří, včetně výměny
kování a sjednocení jejich barevnosti s celkovým výrazem kaple.
Ing. arch. Lenka Peková
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Obec Ostopovice usiluje o získání titulu Obec roku. Právě opravená kaple sv. Jana Křtitele chce být příspěvkem do této soutěže. Každý může posoudit zdařilost tohoto díla. Do redakční
uzávěrky tohoto čísla chybí ještě „třešnička na dortu“ – velmi
diskutované věžní hodiny, které budou už brzy instalovány.
V příštím čísle se můžeme těšit na fotogalerii proměny kaple.
Uznání a poděkování patří stavební firmě Rekonstruktiva,
spol. s r.o., která opravu provedla.
Celková hodnota stavebního díla je 572.132,– Kč. Pořízení nových hodin 76.000,– Kč. Dílo mohlo být realizováno pomocí
dotace Ministerstva zemědělství, které přispělo na opravu podstatnou částkou 400.498,– Kč. Tímto také vyjadřujeme upřímné poděkování. Další poděkování patří obci Ostopovice, jejíž
zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru ve výši 180.000,– Kč.
Zbývá dofinancování opravy elektrického pohonu zvonů (asi
40.000,– Kč) a opravy vstupních dveří kaple. Na tyto položky
se zvažuje uspořádání mimořádné sbírky.
Odborný popis opravy kaple je uveden v samostatném článku,
který připravila Ing. arch. Lenka Peková, technik stavebních investic Rosického děkanství. Té patří mimořádné poděkování
vůbec za iniciování opravy, za pohotovou reakci na nabídku Ministerstva zemědělství na dotaci na obnovu venkova a na její vyřízení. Dále pak za moderování a důsledný dozor nad celým dílem
a následnou administraci vyúčtování. Ještě jednou upřímný dík.
František Koutný, farář

Proč se říká „Na Slepičce“?
Když v zimě napadne sníh (zní to trochu jako začátek pohádky), spousta rodičů s dětmi vyrazí sáňkovat a bobovat „Na Slepičku“. Toto pojmenování se
používá asi od 60. let, kdy v údolíčku pod kopcem
mělo družstvo slepičárnu, která pojmula až tisíc
slepic. Voda sem byla vedena ze studny z přilehlého „Šubrtova lesa“ neboli „Šubrťáku“. Ačkoliv byla
snaha slepičárnu ochránit před liškami a kunami
sítí, přesto si drobné šelmy občas našly cestu a dělaly škody. Proto byla časem slepičárna u lesa zrušena.

Pár dalších místních názvů:
● Po pravé straně „Slepičky“ jsou dvě doliny, kterým se říká
„Nohavice“. I tady se lyžovalo, pěkně z jedné meze do druhé.
Bývaly zde doliny tři, ale do té třetí se vyvážel obecní odpad.
Dnes už je zalesněna.
● Kopci, který pokračuje nad „Slepičkou“, se říká „Panský vrch“
nebo „Panšťák“. Zjara je tu možné najít chráněné koniklece.
● Přes „Slepičku“ a „Panšťák“ se chodívá ke „Třem břízám“.
Z druhé strany, od „Druhého mostu“ (toho překlenutého), sem
vede cesta nazývaná „Glonáry“.
A. Čížek, S. Filová
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Ostopovický mlýn jak ho neznáme
Tento mlýn je až za dálnicí D1, ale má stále adresu Ostopovice, ulice Družstevní. Do počátku 20. století byl majitelem
mlýna pan Antonín Markytán. Ten však mlýn v roce 1913
prodal panu Ferdinandu Palánkovi a jeho manželce. Ten

Inzerce

starý mlýn zrušil a nechal postavit mlýn nový. Nechal ke
mlýnu vybudovat zpevněnou silničku z Ostopovic a dále
pochopil význam moderních pohonných strojů, turbín, pro
zvýšení výkonu a produkce v oboru. Jako první v českých
zemích a druhý v tehdejším mocnářství si objednal u tehdy
monopolního výrobce těchto strojů na světě nový vynález,
Kaplanovu turbínu. V té době nebyla
samozřejmostí a těžce si probojovávala
své místo v hydroenergetice. Zhotovitelem díla byla brněnská ocelárna a slévárna šedé slitiny Ignáce Storka, dnes
Šmeral a.s. Tato firma se jako jediná
nejenom u nás, ale i v Evropě nebála jít
s Kaplanem do výzkumného i výrobního
neznáma. Realizovala jeho výzkumnou
laboratoř na brněnské technice a také
odzkoušela a vylila první prototyp této
turbíny pro rakouskou textilku ve městě
Velm. Druhou zakázkou této firmy byla
právě realizace na ostopovickém mlýně
pana Palánka.
Turbína s označením KT38 byla postavena pro spád 5 m s průměrem kola 115
mm. Dosahovala 1800 ot./min. s garantovanou účinností 75 % při průtoku 0,035
m3/s. Takto vysoká účinnost na svou
dobu byla dosahována regulací oběžného
a rozváděcího kola. Turbína dosahovala
maximálního výkonu 4,8 koňské síly, což
činí 1 kW. Stroj byl uveden do provozu již
po vzniku nového státu, 23. října 1919.
V československém mlynářství se Kaplanova turbína obdobného typu objevila ještě jednou, a to u pana F. Gráfa
ve znojemských Nicmanicích v letech 1922 až 1923. Obě
turbíny sloužily svým provozovatelům po řadu let a ukázaly cestu k inovacím vodního pohonu v našem mlynářství.

Tipy na knihy
Životní moudra

Škola Malého stromu

Moudrost je rovnováha
rozumu a citu.

Forrest Carter

Malý strom vyrůstá od pěti let u svého
dědečka a babičky ve srubu obklopeném lesy a horami. Chlapec upřímně
vypráví o tom, jak mu prarodiče, kteří
se hrdě hlásí k čerokíjskému původu,
předávají indiánskou moudrost. Učí
ho rozumět přirozenému koloběhu života a ctít ho. Příroda kolem jim všem
chvílemi dává zažít opravdová dobrodružství.
Ačkoliv kniha poprvé vyšla v Americe
už v roce 1976, přináší mnoho důležitých myšlenek, které by, obzvlášť
v dnešním konzumním světě, neměly
jen tak zapadnout.
Sylva Filová

Kdo hledá přítele bez chyb,
zůstane bez přátel.
Čas utíká různě,
podle toho s kým.
Chceš-li poznat člověka,
postav ho k jakékoliv práci.
Co jednomu nemožno,
to všem snáze.
Děti a psi hned poznají,
kdo je má rád.
Jaroslav Trávníček

Gerda, příběh velryby

Adrián Macho

Obrázková kniha o malé velrybě Gerdě, která jednoho dne nečekaně zůstane sama bez své milované rodiny. Osamocená a
smutná bloudí oceánem, až nakonec potká nové přátele. Kosatky,
tučňáci, racci nebo chobotnice Gerdě vypráví zajímavosti o svém
životě, ale také o světě, kterým proplouvá. Najde nakonec malá
Gerda to, co hledá?
Text srov.: www.albatrosmedia.cz

První stříbrná kniha snů

Kerstin Gierová
V roce 1933 koupili tento mlýn manželé Antonie a Alois
Lančíkovi. V roce 1935 se stali spolumajiteli Růžena, rozená Lančíková, a Josef Jemelkovi. Tito manželé měli dvě
dcery, Evu, narozenou roku 1936, a Antonii, narozenou
roku 1938. Pan Josef Jemelka byl v době protektorátu
gestapem uvězněn a popraven, protože pomáhal lidem a
semlel jim více obilí, než původně měl. Mlýn zůstal v provozu do 50. let a vedl ho pan Lančík. Eva Jemelková se
provdala za Václava Šikrala a asi do roku 1960 se stali majiteli mlýna. Antonie Jemelková se provdala a byla Navarová. Z Ostopovic se s manželem odstěhovala mně neznámo
kam.
Václav Duda
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(Pokračování: Druhá stříbrná kniha snů a Třetí stříbrná kniha
snů)
Už se vám někdy určitě zdálo o příbuzných, přátelích nebo o někom, koho jste potkali na ulici. Věděli jste ale, že se ve snu můžete
s někým doopravdy scházet nebo dokonce navštěvovat cizí sny?
Ani Liv to netušila, dokud se jí nepovedlo proniknout do snu svého budoucího nevlastního bratra Graysona. Vypadalo to, jako by
v něm on a tři jeho přátelé něco či někoho vyvolávali. Nebylo by
to tak moc divné, kdyby Liv ti tři neznámí kluci další den ve škole
zničehonic neznali jménem. Aby Liv zjistila, o co tady jde, má
před sebou ještě spoustu práce.
Romana Čížková
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Z naší školy
Nový školní rok – opět nové výzvy
Dva měsíce si areál naší školy odpočnul. Vlastně jen
málo. V červenci byla v provozu školka, uskutečnil se zde
příměstský tábor, probíhaly drobné opravy, vylepšení.
Díky dotaci od obce jsme opravili záchody ve staré budově, dovybavili jídelnu stoly a gastrozařízením, postavili
přístřešek na kola, nakoupili nové vybavení tříd a zázemí
pedagogů. Díky vedení kroužků a pronájmu prostor jsme
získali finance na lezeckou stěnu, která je k dispozici
všem zájemcům. Všem provozním zaměstnancům tímto
děkuji za prázdninovou očistu budov i zahrady.
Školní rok jsme společně zahájili 3. září v 8 hodin před
školou. O naše nejmenší se bude starat 23 pedagogů a
provozních zaměstnanců. Do školky nastupuje 73 dětí do
3 tříd, do školy pak 98 žáků do 5 tříd. Nově máme kapacitu školní družiny až pro 90 žáků. Školní jídelnu navštěvují téměř všichni a svačinek pro školáky letos budeme
připravovat 70. Škola tak došla k úplnému naplnění, více
nám rejstřík škol nedovolí. Neznamená to ale, že jsme
dosáhli již všeho. Každý nový školní rok je plný výzev.
Na základě diskuse pedagogů, vašich námětů a postřehů v dotaznících jsme pro tento školní rok nastavili
několik priorit.
Bezpečné prostředí – pokud má být pobyt ve škole
pro děti radostný a podnětný, musí se zde cítit bezpečně. A to nejen z pohledu zamčených šaten a dveří na čip.
Podstatný je i pocit porozumění, kamarádství a nadšení.
Bez toho se nemůžeme uvolnit, odpočnout si a těšit se na
nové zážitky a vědomosti.

Venkovní učení
Naše základní škola se v uplynulém školním roce zapojila do pilotního testování metody venkovního učení ve
spolupráci s Lipkou (školské zařízení pro environmentální vzdělávání). Metoda je součástí projektu CIVIS: ZAOSTŘENO NA OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE. Myšlenkou projektu je výuka pro život odpovědný
k lidem a přírodě.
Do testování metodiky se zapojili všichni žáci i vyučující, od prvňáčků až po žáky pátého ročníku. Cílem venkovního učení je vážit si našeho prostředí, objevovat a
poznávat souvislosti v přírodě, kolem nás. V Ostopovicích a jejich okolí máme louky, lesy, vodní plochu, ale i
zastavěné plochy, dálnici, železnici a velkoměsto – na
tom všem si můžeme dokazovat a vysvětlovat, jak vše
kolem nás funguje nejen v okolí naší obce, ale na celé
planetě.
Určitě je důležité připomenout, že venkovní učení není
v naší škole nové. Je to náš dlouhodobý cíl, který naplňujeme ve spolupráci s dalšími Ostopovčáky i externími
odborníky. Tímto projektem jsme si především potvrdili,
že naše postupy mají smysl, jsou pro děti důležité a mají
v naší škole i nadále své pevné místo.

Z naší školy
Porozumění a důvěra – je pro nás důležité, aby pedagogové pracovali podle společně nastavených pravidel a
metod. Zároveň však je nutné, aby těmto krokům rozuměli naši rodiče, aby důvěřovali svým učitelům. Proto budou
probíhat semináře pro veřejnost, ukázky na edukativních
skupinkách a další. I nadále chceme zjišťovat úspěšnost našich absolventů v 6. ročníku. Nově pak v letošním roce bude
probíhat dělení výuky angličtiny ve vyšších ročnících podle
úrovně vědomostí.
Učitel jako průvodce – pedagog naší školy není hlavním
nositelem učiva, vědomostí. Pedagog především připravuje
podnětné prostředí, nabízí, ukazuje. Posiluje tak vnitřní motivaci žáků – oni sami chtějí poznávat, bádat, pracovat.
Učení venku – navazujeme na projekt z minulého roku
s důrazem na pobyt mimo budovu. Nejedná se však jen
o pouhé procházky. Před každou cestou si stanovíme cíle
práce a požadavky na její kvalitu.
Mezigenerační propojení – škola má být nejen pro děti,
ale i pro rodiče, prarodiče, známé. I proto budeme pokračovat v projektech Tady jsme doma (folklor a tradice) a Celé
Česko čte dětem (čtení s našimi seniory) a v dalších aktivitách, jako jsou brigády, zvaní rodičů do výuky + pomoc při
organizaci našich akcí, počítačový kroužek a další.

Páťáci a kompost
V minulém školním roce jsme se zúčastnili soutěže Edugard (soutěž vyhlásila Lipka, Chaloupky a spolek Přírodní zahrada společně s rakouským partnerem Natur im
Garten). Vytvořili jsme komiksový příběh s vlastnoručně
vyrobenými skřítky z přírodních materiálů o kompostování a kompostu. V soutěži jsme se umístili velmi dobře

a na jaře pojedeme do Rakouska na výlet (hlavní výhrou je
výukový program v přírodních zahradách v dolnorakouském
Tullnu). V letošním roce nás čekají ročníkové práce, ale ještě
před nimi společné výlety, příprava akcí pro mladší spolužáky, škola v přírodě a hlavně učení venku. Na všechny super
zážitky se těšíme.
Žáci páté třídy

Září v mateřské škole
Po prázdninách jsme se sešli odpočatí a plní elánu do
práce. Nově jsme v našem kolektivu přivítali asistentku
pedagoga. Tak jako každý rok probíhalo plánování celoročních akcí pro děti, jakými jsou například narozeninové dny, hračkové dny, návštěvy divadel či ekologického
pracoviště Jezírko v Soběšicích. Ke společným akcím
s rodiči patří brigáda na zahradě školy, pořádaná v rámci
projektu 72 hodin, kde se můžeme těšit na výrobu ptačích budek, a také vánoční jarmark ve spolupráci se ZŠ či
na jaře každoročně pořádaná akce ke Dni Země. Rodiče
se také jako každý rok mohou těšit na předvánoční vystoupení svých dětí a na besídky věnované maminkám.

Nově nás v letošním roce čeká realizace projektu MŠ s názvem „Zlatý klíček“, který popisuje, jak Slunce ovlivňuje život
na Zemi. Téma nás bude provázet především na narozeninové dny, kdy paní učitelky každý měsíc zahrají představení pro
děti.
První den v naší školce byl hlavně radostným setkáním
s dětmi a jejich rodiči. Děti se po prázdninách těšily na své
kamarády, oblíbené hračky ve třídách a na společné hry na
zahradě.
Učitelky MŠ

Přeji nám všem, aby byl nový školní rok plný nadšení, výkřiků radosti a překvapení, objevování a porozumění. To jsou
ty nejlepší předpoklady pro rozvoj našich dětí, ale i nás dospělých.
Petr Juráček, ředitel školy
Metoda byla aplikována přímo do výuky v průběhu roku –
v areálu školy, na Přední hoře, na Hitlerovce, u Šelše, v tunelu, na „badatelské“ škole v přírodě. Během roku se ale vzdělávali i učitelé a učitelky naší školy a při práci byli provázeni a
podporováni metodikem. Cílem pilotování je pak nabídnout
ověřené a osvědčené postupy ministerstvu školství a dalším
školám v ČR.
Svým obsahem má tato metoda velmi blízko k vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět. Venkovní učení umožňuje žákům
osvojit si různé možnosti učení a motivuje je k celoživotnímu vzdělávání a poznávání. Podněcuje k tvořivému myšlení,
logickému uvažování a řešení problémů, učí ale také žáky
komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat,
racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska
v oblasti postojů a hodnot. Prohlubuje vztah k místu, v němž
my a naše děti žijeme (pracujeme).
Do testování jsme se nadšeně zapojili nejen pro utváření
výše uvedených postojů a dovedností u dětí, bylo to také pro
kontakt s přírodou a okolím, pro radost z vycházek v podzimních mlhách a pro pocit, když bosýma nohama můžete jít
potokem. To jsou zážitky pro děti mnohdy velmi nevšední a
přitom obyčejné.
Za pedagogy a žáky školy Jakub Gottvald
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Zájezd seniorů na Broumovsko
Ve dnech 4. až 7. 9. 2018 se vydali naši senioři na čtyřdenní, dílem turistický a dílem kulturní zájezd do východních Čech, a to tentokrát na Broumovsko. Po cestě na místo jsme navštívili zámek v Novém Městě nad
Metují, mimochodem nádherně udržovaný soukromými
majiteli, a po příjezdu na místo a ubytování jsme si poslechli zajímavou přednášku o CHKO Broumovsko. Další den již účastníkům nic nebránilo navštívit Adršpašské
skalní město, odpoledne muzeum stavebnice Merkur a
večer se pobavit každý po svém. Další den jsme si udělali

Dračí lodě 2018
Jedenáctého srpna 2018 se konal již čtvrtý ročník plavby
seniorů na dračích lodích na tradiční trase z Pisárek do
Komína a zpět. Trasa měří 5 km a je zpestřena zastávkou v restauraci Holiday v Komíně, kde si nenechá žádný vodák ujít nevšední gastronomický zážitek v podobě

výlet na horu Ostaš, nikdo nebyl ošizen o zhlédnutí alespoň
části skal, ti zdatnější došli až na zámek Skály, kde jsme se
všichni sešli. Odpoledne byla možnost navštívit Broumovský klášter s přilehlou zahradou a večer byla opět volná zábava. Po oba večery tentokrát hráli tři hudebníci, Jara, Pepa
a Jara, a určitě si nikdo nestěžoval, tedy aspoň z našeho zájezdu. Poslední den jsme cestou domů navštívili ještě zámek
Doudleby, který je také krásný a také udržovaný soukromým
majitelem. Hodnocení zájezdu ponechám z objektivních důvodů na ostatních účastnících, ale myslím si, že program,
ubytování, turistika, počasí a vůbec vše se povedlo.
Rudolf Fanta

pečených žeber připravených ve speciální marinádě. Takto
posílení se vodáci vracejí zpět na loděnici v Pisárkách. Závěr
celé akce proběhl v restauraci U Volejníků, kde nechybělo
zhodnocení a dekorování nových členů posádek lodí. Příští
ročník bude jubilejní, tak se máme nač těšit.
Rudolf Fanta

Zahájení školního roku 2018/2019

Hledám dům se zahradou: T: 732 219 013
Hledám pěkný byt:.T: 739 826 409
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Husa na dálnici 2018
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