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Radnice informuje
Dokončena rekonstrukce chodníků
na ulici Školní a U Kaple
Květnovými výsadbami zeleně byla dokončena rekonstrukce chodníků a obnova veřejného osvětlení na ulici
Školní a U Kaple. V rámci akce došlo také k posunutí přechodu pro chodce k ústí ulice Vinohradské a jeho lepšímu
osvětlení. Souběžně s touto akcí došlo také k úpravě nájezdů k parkovacím stáním na ulici Vinohradské a k terénním a vegetačním úpravám v okolí nových parkovacích
stání na ulici B. Němcové.

Zahájena příprava nového
územního plánu obce
Rada obce v uplynulých týdnech vybrala zpracovatele nového územního plánu obce. Stal se jím renomovaný urbanista Pavel Hnilička se svým týmem. V průběhu letních
měsíců se bude zpracovatel seznamovat se specifiky území
naší obce a provádět průzkumy a rozbory území, na jejichž
základě pak ve spolupráci s obecním úřadem připraví zadání územního plánu. To by mělo v podzimních měsících
projednat zastupitelstvo obce.
Možná se ptáte, proč bychom měli dělat nový územní plán,
když jeden už obec má? Důvodem je hlavně jeho zastaralost. Stávající územní plán je z roku 1999 a stavební zákon z roku 2006 předpokládá, že nejpozději na konci roku
2020 by každá obec měla mít nově zpracovaný územní
plán, který již bude v souladu s tímto zákonem.
Územní plán je patrně nejdůležitější strategický dokument
obce. Určuje, jak je možné využívat území obce pro další
výstavbu, a přitom zajišťuje, aby byl život v obci dlouhodobě udržitelný. Kvalitní územní plán se proto musí snažit
vyvažovat zájmy životního prostředí, hospodářství a společenství lidí obývajících dané území, a to nejen tak, aby
naplnil potřeby současné generace, nýbrž aby umožnil i
existenci a přežití generací příštích.

Postupně obnovujeme ovocný sad u I. mostu.

Jarní brigáda
První dubnový víkend jsme se
sešli u II. mostu staré dálnice
a vyrazili poklidit několik
černých skládek.

hou pokračovat řízení u stavebního úřadu pro projekt splaškové kanalizace a komunikace na ulici Družstevní a také
rekonstrukce chodníků, komunikace a veřejného osvětlení
na ulicích Na Rybníčku a Branky. Výjimkou je bohužel projekt rekonstrukce chodníku na ulici B. Němcové, kde jsme
kvůli nesouhlasu majitelů jednoho z pozemků pod stávajícím chodníkem nuceni přípravu projektu zcela zastavit.
Těsně před uzávěrkou tohoto čísla zpravodaje byla dokončena také studie přestavby víceúčelové budovy knihovny na
ulici Lípové, kde by měl vzniknout nový obecní sál. Projektem se bude teprve zabývat zastupitelstvo obce, následně
bude představen veřejnosti a podrobnější informaci o něm
tak přineseme až v příštím čísle Ostopovického zpravodaje.

Workoutové hřiště v ulici U Dráhy
Otázkou, jak rozšířit možnosti sportovního vyžití v obci, se
zabývala studie využití obecního pozemku na ulici U Dráhy.
Na základě opakovaně vyjádřeného přání obyvatel obce by
zde mělo vzniknout tzv. workoutové hřiště, což je v podstatě
venkovní posilovna, doplněná o drobný mobiliář. Předpokládané náklady na přípravu území, výsadby zeleně i dodávky samotné posilovny a příslušenství by se měly pohybovat
kolem 400-500 tis. Kč. V současné době se pro tento záměr
snažíme zajistit finance z dotačních programů, neboť v rozpočtu obce pro tento záměr není v současné době dostatek
prostředků.

vizualizace workoutového hřiště

Splašková kanalizace a komunikace
na ulici Nová

Objemný odpad lze odevzdat
ve sběrném dvoře.

V současnosti probíhá výběrové zřízení na zhotovitele
stavby splaškové kanalizace a komunikace na ulici Nová.
Jedná se o největší a nejnákladnější stavební akci v obci
za několik posledních let, která si mimo jiné vyžádá i dočasnou změnu trasy autobusů IDS. Za předpokladu, že
nedojde ke zdržení výběrového řízení, bude akce zahájena
na přelomu června a července. Úplné dokončení pak předpokládáme začátkem prosince. Obyvatelé dotčené lokality
budou před zahájením stavby informováni o podrobném
harmonogramu celé akce a průběžně i o případných omezeních, kterým se bohužel nebude možné zcela vyhnout.

Kultura na začátku léta

Červen je v naší obci jako obvykle bohatý na kulturní akce,
jejichž vrcholem jsou mladé hody. Ty v letošním roce, stejně
Příprava nových projektů
jako loni, doplní letní kino na sokolovně a také již tradiční
Pomalu ale jistě postupuje také příprava dalších projektů, hudební festival Krákor u druhého mostu na staré dálnici.
které by v následujících letech měly zlepšit vzhled obce a Program všech těchto akci najdete uvnitř tohoto zpravodaje.
kvalitu života v obci. Podařilo se získat buď potřebné po- Zbývá tedy už jen popřát Vám hezké a zábavné léto!
zemky, nebo alespoň souhlasy jejich majitelů, a tak moJan Symon
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Údržba obce
Jarní brigáda
V letošním roce jsme se připojili k celorepublikové akci
Ukliďme Česko. První dubnový víkend jsme se sešli u II.
mostu staré dálnice a vyrazili poklidit několik černých
skládek. Hned první byla podél cesty k vodojemu v lesní
rokli. Druhá byla na hřišti pod vysokým napětím. Kromě
těchto míst jsme během dopoledne poklidili okolí přilehlých míst až na Urbanův kopec a cestu směrem na Nebovidy. Sešlo se nás 30 a za celé dopoledne jsme nasbírali
bezmála tunu odpadů. Suť, železo, plasty, dřevo, autobaterie, staré plechovky s barvami, sud s térem a několik
desítek metrů starých kabelů. Jedna ze skupinek se vydala k I. mostu nad knihovnou, kde do starého jabloňového
sadu dosázela mladé stromky, jabloně a hrušně. Jako dík
všem patřilo následné opékání špekáčků a sobotní pohoda u táboráku. Odpad byl odvezen do sběrného dvora a
následně zlikvidován.

Krádež stromku v aleji do Šelše
Krádež stromků v aleji do Šelše jsme zmiňovali již v minulém čísle. Je s podivem, že se opět našel někdo, pro
koho bylo jednodušší zajít k dosázeným stromkům a opět
jeden ukrást. Tentokrát to byl „pouze“ jeden stromek
hrušně, podle pupenů patřil k těm silnějším. Zloděj ukradl celý stromek, oporu, mulčovací kůru, úvaz i pletivo
chránící kmínek. V tuto chvíli je alej doplněná o chybějící
stromky a zamulčovaná. Doufejme, že se další krádeže
nebudou opakovat.

Invaze housenek
Poslední dobou jsou velmi časté dotazy na přemnožené
housenky, které okousaly větší množství keřů, nejčastěji
brslenů (Euonymus), a obalily je pavučinami. Ve většině případů se jedná o předivku brslenovou (Yponomeuta
cagnagellus) nebo zhoubnou (Yponomeuta evonymellus). Na konci výhonů tvoří velká pavučinová hnízda.
Housenky mají velikost okolo 2 cm, jsou žlutého zbarvení
s řadou černých teček na bocích. Při silném napadení je
možno použít i biologické přípravky, ale dříve, než začnou housenky žít v předivu, což by už v současné době
dobře nefungovalo. Do několika dní po napadení keře se
housenky zakuklí a poté se z nich stanou drobní motýlci.
Škůdci tvoří pouze jednu generaci během roku.
Další, velmi podobnou housenkou, která se v posledních
letech hojně vyskytuje, je zavíječ zimostrázový (Cydalima
perspectalis), který napadá hlavně zimostráz (nebo také
buxus, krušpánek), ale působí škody i na jiných dřevinách, aktuálně především na již zmiňovaných brslenech.
S ohledem na to, že brsleny následně opět obrostou a většinou nemají žádné dlouhodobé újmy, jeví se jako zatím
nejlepší řešení s housenkami ve veřejné zeleni nebojovat. Lze také hnízda odstříhat nebo mechanicky (ručně,
proudem vody) zlikvidovat. A teoreticky možné je i další
řešení, ale znamenalo by to buď sbírání housenek (což je
v plošném měřítku velmi obtížné), nebo plošný chemický
zásah, který je však velmi neekologický. Aplikací postři-

Obnova sadu u I. mostu
Dosázení stromků u I. mostu jsem zmiňoval již výše. Na
podzim loňského roku jsme starý sad na tomto místě prořezali, odstranili nálety a postupně budeme dosazovat a
obměňovat ovocnou výsadbu. Skladbu stromů chceme zachovat a dosazovat odrůdy hrušní a jabloní.

Blokové čištění
Čištění místních komunikací probíhá od jara průběžně. Platí
poslední 3 dny v měsíci a jinak dle povětrnostních podmínek.

Kontejnery na komunální odpad
v chatové oblasti
Na obvyklých místech jsou od jara umístěny kontejnery
pro chatovou oblast. Jedná se o nádoby na směsný komunální odpad, nikoli na skříně, televize, pračky, lednice a
podobné objemné věci. Ty je možné vyhodit ve sběrném
dvoře. Kontejnery jsou vyváženy 1x za 14 dnů v sudém kalendářním týdnu ve středu.
Jarní svoz železa neorganizovala obec Ostopovice
V polovině května se ve schránkách objevily letáčky s informací o probíhajícím svozu železného šrotu. Tento svoz
neorganizovala obec ani chovatelská organizace, která sběr
šrotu zajišťovala v minulých letech. Případný svoz železa,
nebezpečných odpadů, vysloužilých elektrospotřebičů a
jiných odpadů organizovaný obcí je vždy označen logem
obce a základními informacemi.
Jaroslav Šebánek
ku totiž nejsou zasaženy pouze tyto housenky, ale všichni
drobní živočichové. Navíc oba zásahy by musely přijít dříve, než je listí ožráno.
Nyní již není mnoho možností, jak pomoci, jelikož housenky po ožrání listí slezou z keřů a přemění se opět na malé
motýlky. Důležité tak je připravit se až na následující rok a
v dubnu/květnu včas zachytit výskyt housenek. Vzhledem
k tomu, že v jiných zemích mají s těmito škůdci ještě větší
problémy, a to hlavně kvůli tomu, že mají rozsáhlé výsadby
z buxusu, lze jen doufat, že brzy přijdou na něco ekologického a efektivního.
Za použití zdrojů Veřejné zeleně města Brna
a MČ Nový Lískovec zpracoval Jan Symon
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Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje:

• za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva Petra
Martinů a Pavla Papajoanu.
• doplněný program zasedání zastupitelstva.
• individuální dotaci ve výši 600.000,- Kč pro tělocvičnou jednotu Sokol Ostopovice na rekonstrukci hřiště a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ostopovice.
• Rozpočtové opatření č. 3/2017.
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou, kdy při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a
nedostatky. Dále zastupitelstvo přijímá ve smyslu ustanovení § 13
odst. 1 písm. b) a odst. 2) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních celků, Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě (viz příloha č. 4 tohoto zápisu) a zadává
15denní lhůtu pro zaslání písemné zprávy o plnění přijatých systémových opatření Krajskému úřadu JMK nejpozději do 9. 6. 2017.
• Účetní závěrku za rok 2016.
• Darovací smlouvu na pozemek p.č. 816/1 v k.ú. Ostopovice mezi
Obcí Ostopovice, jako obdarovanou, a manželi R. a M. Hamerskými, paní T. Kamenickou, panem F. Polcarem, panem Z. Soukalem a
paní L. Šoustalovou, jako dárci, a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Darovací smlouvu na vodovodní a kanalizační řad, těleso pozemní komunikace a venkovní veřejné osvětlení, vše umístěné
na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice,
se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice, jako obdarovanou,
a firmou TS-STAV a. s., v likvidaci, se sídlem Uhelná 15, 602 00
Brno, zastoupenou panem Luďkem Zedníkem, likvidátorem, jako
dárcem, a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Dohodu o zajištění údržby pozemní komunikace na p.č. 816/1
v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5,
664 49 Ostopovice, a firmou TS-STAV a. s., v likvidaci, se sídlem
Uhelná 15, 602 00 Brno, zastoupenou panem Luďkem Zedníkem,
likvidátorem, a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Darovací smlouvu na id. podíl 1072/16112 pozemku p.č. 816/77
v k.ú. Ostopovice o výměře 306 m2 mezi manželi M. a R. Hamerskými, jako dárci, a Obcí Ostopovice, se sídlem U Kaple 260/5, 664 49
Ostopovice, jako obdarovanou, a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Ostopovice, jako
prodávající, a firmou SPOMAT, spol. s r. o., se sídlem Družstevní
404/14, 664 49 Ostopovice, jako kupující, na pozemek p.č.1506/7
v k. ú. Ostopovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Směrnici č. 1/2017 – zpracování rozpočtu.
• Dodatek č. 4 k úvěrové smlouvě č.10022/11/LCD a pověřuje starostu jeho podpisem.
• Investiční záměr na realizaci akce Obecní sál a knihovna v Ostopovicích a ukládá radě obce zajištění projektové přípravy.
• Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na akci „Kolumbárium 1“ ve výši 26 466,- Kč mezi Obcí Ostopovice a Obcí Troubsko a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí:

• usnesení z jednání rady obce ze dne 16. 2., 22. 3., 6. 4. a 26. 4.
2017.
• Rozpočtové opatření č. 7/2016.
• Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Zapsala Radka Švihálková

Symbol oblíbeného výletního místa u Tří bříz,
jedna z trojice bříz, byl poškozen. Jedna z hlavních větví neodolala poryvu větru při jarní bouři
a vylomila se i s částí hlavního kmene. Pracovníci
údržby obce strom následně ošetřili a nyní už je
na stromu samotném, zda se rána po lomu časem
zacelí…

Statistika obce Ostopovice
K 31. 12. 2016 bylo v Ostopovicích evidováno
1.650 občanů (z toho 828 žen a 822 mužů).
V roce 2016:
• zemřelo 22 spoluobčanů (8 žen, 14 mužů)
• narodilo se 22 dětí (11 děvčat, 11 chlapců)
• 9 partnerů ovdovělo
• k trvalému pobytu se přihlásilo 73 občanů
• z obce se odhlásilo 39 občanů
• nejstarší občanka je ve věku 97 let a nejstarší
občan ve věku 92 let
• obec má 469 čísel popisných
V naší obci je nejpoužívanější:
ženské jméno:
Jana ………… 39 držitelek
Marie …………36 držitelek
Eva …………...29 držitelek
mužské jméno:
Jan ……………52 držitelů
Petr ……………51 držitelů
Jiří ……………..49 držitelů
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Školní 17
řeznictví Novák na Školní

Školní 5
restaurace U Hnátů

U Kaple 9
stolařství Lodes

Vinohradská 1
praxe doktora Sovadiny

Jaké služby a obchody byly
v Ostopovicích kolem 50. let

Školní 8
mlékárna U Šanců

Lípová 5
kovárna Veselý

ulice Osvobození
zahradnictví Tlaskal

Osvobození 6
obchod Včela

Družstevní 5
brašnářství Poulíček

Kdybychom se v Ostopovicích vrátili v čase na konec 40. let minulého století, asi bychom vesnici téměř nepoznali. Bez dlážděných chodníků, vyasfaltovaných silnic, bez internetu a pouze se
dvěma pevnými linkami byl život v obci docela jiný než dnes. Na
rozdíl od současnosti ale byly Ostopovice mnohem soběstačnější
a poskytovaly daleko víc služeb a obchodů.
Obchody s potravinami byly v Ostopovicích dokonce tři: vedle
obecního úřadu byl obchod U Čížků, další na ulici Lípová, třetí –
Včela – hned vedle sokolovny, kde je dnes prodejna svářecí techniky. Na ulici Školní byla restaurace U Hnátů, restaurace U Volejníků, trafika, mlékárna U Šanců, holičství Lerch a řeznictví
Novák, které se později přestěhovalo na ulici Družstevní, kde je
dnes kadeřnictví Eva. Na ulici U Kaple bylo stolařství Lodes, druhé stolařství – Pospíšil, později Machálek – bylo na ulici Boženy
Němcové, kde dnes funguje zámečnictví. Na ulici Vinohradská
bylo pekařství, klempířství a lékařskou praxi tu měl pan doktor
Sovadina. Na ulici Družstevní bylo brašnářství Poulíček. Na ulici
Lípová byla mlékárna U Havířů, kovárna Veselý, švec, pletařství
a krejčí Jelínek. Na konci ulice Osvobození měly Ostopovice zahradnictví Tlaskal. V obci byly také dvě menší pastoušky: jedna
hned za zastávkou Rozcestí ve směru na Brno, druhá v parku na
ulici Lípová.
Před 70 lety vypadal jednoduše život na vesnicích docela jinak.
Obce si dokázaly žít víc samy pro sebe, nebyly odkázané na velká
města a okolní supermarkety. Život plynul asi jinou rychlostí a
způsobem, který si dnes už mladý člověk dovede jen těžko představit.
Sylva Filová, Alois Čížek

Lípová 10
švec

Lípová 29
pletařství

Lípová 37
mlékárna U Havířů

U Kaple 3
obchod U Čížků

Lípová 2
krejčí Jelínek
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Vinohradská 10
klempířství

B. Němcové 33
stolařství Pospíšil (Machálek)

Osvobození 18
prodejna látek

Školní 33
holičství Lerch

Školní 24
trafika
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Malý dotek historie
Hody se slavívaly v různý čas, a to obyčejně na den patrona
chrámu Páně, u nás na svátek narození svatého Jana Křtitele.
Dostavba kaple byla pro obec mimořádná událost, protože její
stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností i peněz. Tradice slavení je velmi dlouhá, období vzniku této
události není známo. Až teprve císař Josef II. svou reformátorskou rukou zasáhl i do této hlučné a veselé slavnosti a nařídil,
aby se hody slavily v celém Rakouském císařství ve stejný čas,
a to třetí říjnovou neděli, po svátku svatého Havla. Byla to totiž příhodná doba po skončení sklizně a prací na polích. Od té
doby někde slaví císařské nebo také havelské hody. Ve skutečnosti to ovšem bylo tak, že lidé sice hody podle císaře slavili,
ale slavili také podle sebe, tak jako v naší obci. Takže někde
máme dodnes hody dvoje, na den patrona obce a císařské (staré hody), například na svátek svatého Václava nebo Martina.
Velikou výsadou byla na hodovou neděli v obci sloužená mše
svatá, doprovázená dechovkou. Takovou parádu si mnoho vesnic dovolit nemohlo.

Artikule
1. Každý mladý aj i starý, domácí aj i přespolní,
musí být pořádně oblečený. Pan starosta nechcú
nikeho vidět v roztrhaných gaťách nebo v zamatlanej košuli nebo dokonca nekeho neolazírovanýho.
2. Žádný se nesmí dat do beču dyby dostal po
hubě nebo rikat před veřejnosťú, že nepije. Takovýmu se vrazí hlava do putýnky s vínem a nechá
se tam tak dlúho až všecko vypije nebo se utopí.
3. Kdo by o hodech zpíval iné písničky než o víně,
tož se zavře o chlebě a vodě s nejškarečí babú
z dědiny do obecní býčárny tak dlúho, až se naučí
zpívat o víně od kúrú andělských.
4. Nesmí se zbúhdarma šantročit s truňkem.
Kdo by se přistihl, že by ho rozlíval po zemi nebo
si ho líl za košulu a nedaj bože si v něm pazúry
umýval, tak se uváže ke slúpu, dá se před něho
tuplák vína a nechá se tam tak dlúho, až bude
mět očiska vyvalený jak patrontašky. Potom se
mu napláská po papuli a pošle dom.
5. Kdo by byl napitý přes míru, nesmí vybřeskovat v hospodě ani doma v baráku. Na to je dost
místa na pastvisku nebo v humně.
6. Chlapom se dává vědět, že musí být káždý čerstvo oholený. Za klobúk si každý dá pěknú vonicu
od svojej frajárky. Do třaslavic si dá čistú šňúrku,
ne aby byl podvázaný špagátem nebo trháčem
od měchovice. Do holínky si dá pořádný křivák.
Mohlo by se stat, že by ich přespolni vyházali
z hospody a byla by to haňka pro celú dědinu.

Hody se vždy slavily hlučně a okázale. Hospodyně chystaly vše, co dům v danou dobu dal. Napekly se koláče,
zabíjela se drůbež, v některých oblastech i jiná domácí
zvířata.
Místní chasa si zvolila stárky, kteří byli hlavními účastníky hodů po celé tři dny.
Na prostranství se večer před hody stavěly vysoké máje
bez kůry, ozdobené na vršku papírovými pentlemi,
fábory nebo praporkem v národních barvách, aby tak
bylo daleko široko známo, že právě v tomto čase, v tom
určitém týdnu vesnice slaví hody.
Tancovávaly se nejvíce valčíky, polky, mnoho dalších
tanců. Moderní doba přinášela samozřejmě modernější tance, ale ty tradiční stále zůstaly zachovány. K tanci
vyhrávala často dechovka. Pravidla, jak se chovat o hodech, jsou velmi vtipně, s lehkým humorem, zachycena
v níže uvedených zákonech hodů ze Slovácka.
Mgr. Marie Kubová

7. Přísně se zakazuje slobodným mládencom, mňačkat se po kútách s děvčicama. Na to je dost času po
hodech v žúdře.
8. Starým mládencom se naporúčá, aby každý kúsek
tancovali a hleděli se po hodech oženit nebo se z nich
nadělajú pobočáky k chomútom.
9. Slobodné děvčice a chtíče chtivé paničky se nesmějú věšat chlapom na krk. Pán starosta nechcú mět
v dědině peklo. Každá at‘ si pamatuje, že nos se utírá
šnuptychlem a ne rukávem od jupky.
10. Každý ženáč nebo vdaná roba se nesmějú plést
v zabraným území mládencama.
11. Cizí osoby se varujú všelijakého mudrování nebo
by mohly chodit po dochtorách a eště mět oplítačky
s úřadama.
12. Dyby se začali chlapci mezi sebú žduchat, tož se
každý ukludí, aby si nenésl dom hlavu v šátku pod
pažú nebo křivák pod lopatkú.
13. Kdo by nedbal týchto zákonú s tým se zatraceně
zakrútí. Tyto zákony vymysleli pán starosta a radní
s výborama a to je teda pro každýho svatý.
14. Kdo by měl nejakú stížnosť nech donde ke starostovi za měsíc po hodech a to esli už budú pán starosta
zdravý. Ináč zajtra na obecní váhu.
15. Občanom se ukládá všecky hosty dobře živit
enom masem z kačen, husíma stehýnkama, játýrkama, oškvarkama a dobře omaštěným zelím. Tož chaso hody máte povolený, tak ať sú hodně veselé!
Zdroj: http://www.osvetimany.cz
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Povídání o mléce (část 1.)
Mléko, jedinečná poživatina, která se dá koupit skoro všude, ale víte, z čeho se skládá a jaký
zdlouhavý proces musí podstoupit, než se dostane na pulty prodejen? Pojďme se na to podívat...
Složení mléka

Z fyziologického hlediska je mléko sekret mléčné žlázy samic savců určený pro výživu novorozených mláďat. Pro

mláďata savců je v prvním období života jedinou potravou.
Mléko proto obsahuje složky nezbytné pro růst a vývoj
mláďat (bílkoviny, tuk, sacharidy, minerální látky, vitaminy). V mléce se nachází i další látky, které plní důležité fyziologické funkce, např. imunoglobuliny, antimikrobiální
látky, enzymy a další biologicky aktivní látky (růstové faktory a hormony). Mléka jsou druhově specifická a odrážejí
výživové potřeby mláďat savců (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1 Obsah hlavních složek (%) ve vybraných druzích mlék
Savec

rod/druh

Osel
Kůň

Equus asinus
Equus
caballus
Camelus
dromedarius
Rangifer
tarandus

10,8
10,8

1,5
1,7

1,0
1,3

syrovátkové
bílkoviny
1,0
1,2

13,4

4,5

2,7

35,0

18,0

8,5

Bos taurus
Bos indicus
Bos
grunniens
Bubalus
bubalis
Capra hircus
Ovis aries

12,7
13,5
17,7

3,9
4,7
6,7

2,6
2,6

17,5

7,5

13,3
32,8

4,5
7,5

Velbloud
Sob
Kráva
Zebu
Yak
Buvol
Koza
Ovce

sušina

tuk

kasein

sacharidy

minerální látky

6,7
6,0

0,5
0,5

0,9

4,5

0,8

2,0

2,6

1,5

0,6
0,6

4,6
4,9
4,6

0,7
0,7
0,9

3,6

0,7

4,8

0,8

3,0
4,6

0,6
1,0

4,3
4,6

0,8
1,0

Mléko je biologická kapalina vyznačující se značnou
variabilitou v zastoupení jednotlivých složek v závislosti na působení různých faktorů (druh savce, plemeno,
individualita, zdravotní stav, výživa, stadium laktace,
věk aj.). Obsahuje více než 100 000 molekul různých
chemických látek. Mléko kravské a mléka malých přežvýkavců (kozí, ovčí) náleží do skupiny kaseinových
mlék, kde nejvíce zastoupenou bílkovinou je kasein,
který tvoří > 75 % z celkového obsahu bílkovin. Mléčné
bílkoviny jsou významné z nutričního hlediska – patří
k plnohodnotným bílkovinám. Bílkoviny ovlivňují základní fyzikálně-chemické vlastnosti mléka a technologické vlastnosti mléka – syřitelnost, kysací schopnost,
termostabilitu mléka.
Tuk je obsažen v mléce všech savců. Množství tuku kolísá v závislosti na druhu savce v poměrně širokém rozmezí od 1,4 do 53 % (tabulka č. 1). Složení a množství
tuku v kravském mléce ovlivňuje řada vnějších i vnitřních faktorů (plemeno, výživa, roční období, stadium
laktace), tuk je nejvariabilnější složkou mléka. V praxi
se pro lipidy mléka běžně užívá označení mléčný tuk.
Z nutričního hlediska je významný obsah doprovodných biologicky významných látek v mléčném tuku,
např. vitaminů, antioxidantů a dalších. V tukové fázi
mléka se nachází celá řada vonných a chuťových látek.

5,5

Tuk se v čerstvě nadojeném mléce nachází ve formě emulze
typu olej (tukové kuličky) ve vodě (mléčná plazma). Při snižování teploty mléka dochází ke krystalizaci tukové fáze, postupně se tuková emulze mění v tukovou disperzi.
Hlavním sacharidem (tj. cukrem) mléka je laktóza, která tvoří
až 90 % sacharidů v mléce. Obsah laktózy v mléce se může významně lišit (0,1-7 %), nejvyšší obsah vykazuje mateřské mléko.
U skotu se obsah laktózy v mléce pohybuje v rozmezí 4,6–5,0 %.
Laktóza jako jedna z hlavních složek plní v mléce a mléčných
výrobcích řadu významných funkcí: je zdrojem energie, dodává mléku charakteristickou nasládlou chuť, přispívá k fyzikálně-chemickým vlastnostem (osmotický tlak, bod mrznutí, bod
varu atd.), podporuje absorpci vápníku, je nezbytnou složkou
mléka při výrobě fermentovaných mléčných výrobků, ovlivňuje
texturu některých zahuštěných a mražených výrobků, podílí se
na barvě, chuti a vůni u výrobků, při jejichž výrobě se používá
vysoká teplota. U lidí, kteří mají nedostatek nebo absenci střevního enzymu rozkládajícího laktózu, vzniká tzv. laktózová intolerance (střevní potíže), proto by se tito lidé měli vyvarovat mléka a mléčných výrobků, výjimkou jsou kysané mléčné výrobky.
Obsah minerálních látek v mléce není také konstantní, je ovlivněn četnými faktory, např. stadiem laktace, zdravotním stavem dojnice, výživou, genetickými faktory a faktory prostředí.
Hlavními minerálními prvky v mléce jsou sodík, draslík, vápník, hořčík, fosfor, chlór a síra.
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Z minoritních složek, které se nacházejí v syrovém
mléce, mají pro jakost mléka a mléčných výrobků velký význam enzymy. Z obecného hlediska jsou enzymy
bílkovinné makromolekuly, které urychlují konkrétní
biochemické procesy. Význam enzymů ve vztahu k jakosti mléčných výrobků: indikují zdravotní stav mléčné žlázy, správnost tepelného ošetření mléka; zvýšená
aktivita některých enzymů působí rozklad hlavních
složek mléka a žádoucí změny v mléčných výrobcích a
některé enzymy se vyznačují antibakteriální aktivitou.
Mléko obsahuje vitaminy v množství umožňujícím
normální růst a udržování metabolismu u mláďat.
Obsah vitaminů v mléce savců je druhově specifický.
Z nutričního hlediska je kravské mléko velmi dobrým
zdrojem vitaminů v dietě člověka, obsahuje všechny
nezbytné vitaminy. Významný je zejména obsah vitaminů B2 a B12.

v případě, že svoz není prováděn každý den, na teplotu nejvýše
6 °C. Provozovatelé potravinářských podniků nemusí dodržet
požadavky na teplotu chlazení, pokud je mléko zpracováno do
2 hodin po nadojení nebo je z technologických důvodů souvisejících s výrobou některých mléčných výrobků nezbytná vyšší
teplota a příslušný dozorový orgán ji povolí.
Podstatou chlazení je odvádění tepla z mléka stěnou chladicí
úchovné nádrže. Obsah nádrží je až 8 000 litrů. Využít je možno také předchlazení mléka zařazením deskového chladiče ještě
před chladicí úchovné nádrže.

Somatické (tělní) buňky jsou buňky, které se nachází
v mléce a dostaly se sem z krve nebo z epitelu (výstelky) mléčné žlázy. Mezi somatické buňky pocházející
z krve patří především bílé krvinky (leukocyty). Somatické buňky pocházející z epitelu jsou odloupané
epiteliální buňky z různých částí mléčné žlázy, které
vznikají odloučením při regenerativních procesech.
Počet somatických buněk (PSB) v syrovém mléce je
jedním z významných znaků jakosti a současně ukazatelem zdravotního stavu dojnice. V mléce získaném
ze zdravé mléčné žlázy (čtvrťový vzorek) nepřesahuje
PSB hodnotu 100 000 v 1 ml mléka, hodnota je většinou výrazně nižší. Nejvýznamnějším činitelem ovlivňujícím počet somatických buněk je zánětlivý proces,
při kterém vzrůstá PSB ve vzorku mléka až o několik
řádů. S růstem PSB v syrovém mléce dochází k významným změnám smyslových vlastností, chemického složení a fyzikálních vlastností mléka. Je narušena
technologická zpracovatelnost mléka.

Zpracování mléka
Čištění mléka
Mléko může obsahovat nečistoty pocházející z povrchu těla dojnic, ze vzduchu, krmiva, steliva apod.,
proto se čistí bezprostředně po nadojení. Čištění je zajištěno filtrací nebo cezením. Použitý filtr v závislosti
na jeho typu musí být vyměněn nebo vyčištěn (kovové
filtry) před vyčerpáním jeho filtrační kapacity. Cezení
přes plachetky je obvykle využíváno při čištění menšího množství mléka na farmách. Plachetky jsou použitelné jednorázově nebo je nutno je prát a sterilizovat.
Uchovávání a chlazení mléka
Účelem chlazení je zabránit rozvoji nežádoucích mikroorganismů a zachovat původní jakost mléka až do
okamžiku jeho spotřeby nebo zpracování. Mléko má
po nadojení teplotu cca 33 °C a je nutné, aby bylo vychlazeno co nejrychleji. Chlazení probíhá v mléčnici,
samostatné místnosti oddělené od dojírny i stájových
prostor a vybavené chladicími úchovnými nádržemi tanky na mléko. Mléko musí být zchlazeno: v případě, že je sváženo každý den, na teplotu nejvýše 8 °C a

Kritéria pro syrové mléko
Kritéria pro nakupovanou surovinu jsou uvedena v legislativě
ES i v české normě. Jakostní hodnocení uplatňované jako podklad při proplácení a zpeněžování mléka je nejsilnějším stimulem dodržení jakostních požadavků a dalšího zvyšování jakosti
mléka. Požadavky na jakost mléka se vyvíjejí a přizpůsobují se
základním trendům vývoje ve výrobě a zpracování mléka.
Současná evropská legislativa stanoví zvláštní hygienická pravidla pro produkci potravin živočišného původu (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, změna Nařízením Komise (ES) 1662/2006).
Provozovatelé potravinářských podniků musí zavést postupy
s cílem zajistit, aby syrové mléko splňovalo stanovená kritéria.
Plnění požadavků v případě syrového mléka a plnění stávajících vnitrostátních kritérií v případě mleziva se musí ověřovat
na reprezentativním počtu vzorků syrového mléka a mleziva
odebraných při namátkových kontrolách v zemědělských podnicích vyrábějících mléko.
Tyto kontroly mohou být prováděny přímo:
● provozovatelem potravinářského podniku, který mléko vyrábí, nebo v jeho zastoupení
● provozovatelem potravinářského podniku, který mléko sváží
nebo zpracovává, nebo v jeho zastoupení
● skupinou provozovatelů potravinářských podniků nebo v jejich zastoupení, nebo v rámci vnitrostátního nebo regionálního
kontrolního programu.
Provozovatelé potravinářských podniků musí podle platné legislativy ES zavést postupy s cílem zajistit, aby syrové mléko
splňovalo následující kritéria:
Syrové kravské mléko:
● Obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml) ≤ 100 000 (*)
(*) Klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období, alespoň dva vzorky za měsíc.
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● Obsah somatických buněk (na ml) ≤ 400 000 (**)
(**) Klouzavý geometrický průměr za tříměsíční období, alespoň jeden vzorek za měsíc, pokud příslušný orgán neurčí jinou
metodiku s cílem zohlednit sezónní variace v úrovni výroby.
Syrové mléko od jiných druhů:
● Obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml) ≤ 1 500 000 (*)
(*) Klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období,
alespoň dva vzorky za měsíc.
Kontrola jakosti mléka
Vyšetření odebíraných vzorků syrového mléka probíhá v akreditovaných laboratořích. Laboratoře jsou zapojeny do tzv. kruhových testů ověřujících přesnost stanovení jednotlivých vyšetřovaných ukazatelů, zadání a vyhodnocení testů provádějí
národní referenční laboratoře. Hlavním předmětem činnosti

laboratoří je kontrola kvality nakupovaného mléka
- chemické a mikrobiologické analýzy mléka. Výsledky analýz slouží ke kontrole legislativou stanovených
bezpečnostních kritérií a jako podklad pro proplácení
mléka mlékárnou dodavateli mléka. Laboratoře provádějí také zkoušení vzorků mléka pro potřeby šlechtitelů, chovatelů, výrobců mléka a pro státní veterinární
správu. Základní vyšetření znaků jakosti mléka dané
legislativou a dodavatelsko-odběratelskou smlouvou:
● Stanovení mikroorganismů v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk.
● Stanovení počtu somatických buněk optickou fluorescenční metodou nebo průtokovou cytometrií.
● Stanovení reziduí inhibičních látek vhodnými testy.
● Stanovení složení mléka infračerveným absorpčním
analyzátorem.
Další parametry se stanovují podle požadavků dodavatelsko-odběratelské smlouvy nebo podle požadavků
zákazníka, například:
● Stanovení bodu mrznutí (kryoskopická metoda,
infračervená absorpční spektrometrie).
● Stanovení obsahu močoviny (enzymatická metoda,
infračervená absorpční spektrometrie).
● Stanovení obsahu kaseinu, volných mastných kyselin, kyseliny citrónové (infračervená absorpční
spektrometrie).
● Mikrobiologické vyšetření kultivačními metodami.
V příštím zpravodaji se dozvíte něco o převozu mléka
a jeho zpracování v mlékárnách.
Markéta Kozlová

Něco o včelách
Včely jsou na zemi již přes 30 milionů let - jsou starší
než lidstvo. Před 15 tisíci lety už lidé v jeskyni ve Španělsku znázornili vybírání medu od včel v dutinách stromů.
Z dějin je známo, že už staří Egypťané užívali med a měli
včelařství na vysoké úrovni. Med posiluje tělesnou i nervovou soustavu, proto byl podstatnou složkou výživy jejich dětí. Užívali ho také zápasníci a bojovníci. Používal se
též jako konzervační prostředek. Alexandr Makedonský
byl po smrti - 3 stol. před naším letopočtem - naložen do
medu a odvezen do vlasti a teprve potom pohřben. Cesta
trvala několik týdnů. Ve středověku byl též užíván k hojení ran a někteří včelaři tak činí i dosud. U nás je užíván
med málo i přes svoje známé a dobré vlastnosti a účinky.
Doporučuje se lžíce ráno i večer - ne velké dávky, aby se
řádně strávil.
Včelařství je jedním ze zajímavých oborů lidské činnosti. Říká se, že přitahuje lidi dobré, přemýšlivé a trpělivé.
Včela je od nepaměti dávána za vzor píle a pracovitosti.
Ve snůškovém období se doslova udře k smrti - za 6 až 8
týdnů. V zimě, kdy snůška není, žije až 6 měsíců. Asi70 až
80 % aktivity včel je opylování, čímž zvyšuje výnos z květů až o 50 %. Včely jsou hlavními opylovači květů - až 90
%, zbytek plní ostatní hmyz, čmeláci aj.

Důležitou složkou výživy včel je i pyl, který sbírají na květech a přinášejí do úlu k nezbytné výživě plodu a mladých
včel, ale je to potrava i pro dospělé včely. Jedno včelstvo
spotřebuje za rok asi 30 kg pylu a minimálně 50 kg medu.
Příště o dalších včelích produktech.

Jaroslav Trávníček

foto MgA. Jan Karpíšek
(včelař Karpíšek je rovněž autorem
barevné fotografie na obálce zpravodaje)
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Proč byl sv. Medard, původní patron
obce, nahrazen sv. Janem Křtitelem?
O patronu naší obce již bylo napsáno mnoho zajímavostí a
článků. Žádné historické dokumenty však nedávají odpověď
na otázku, proč došlo k výměně patronů obce. Ve zpravodaji
číslo 3/2016 je poznámka, že sv. Medard byl po dostavění
kaple konečným rozhodnutím obyvatel nahrazen sv. Janem Křtitelem. O životě, vlastnostech i mučednické smrti
sv. Jana Křtitele jsme již mnohokrát psali, ale kdo to byl sv.
Medard? Narodil se asi čtyři sta padesát let po sv. Janu Křtiteli v severní Francii jako syn bohatého šlechtice. Na tehdejší poměry a zvyky byl ušlechtile vychováván. Dnes bychom
to nazvali vysoké sociální cítění. V době, ve které žil, byl
označován jako nadmíru dobrotivý a záslužné skutky konal
nejraději potají. Otec jeho štědrost schvaloval a byl rád, že
Medard má citlivé srdce vůči bližním. Studoval teologii ve
Vermandois a v Tournaye, které bylo královským sídlem.
V sedmdesáti letech byl zvolen biskupem. Ve vysokém věku
vážně onemocněl, zemřel a jeho tělo spočinulo v královském
městě Soissonsu. V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský
chrám rámě z těla sv. Medarda, takže u jeho ostatků můžeme prosit i ve své vlasti.
Je patronem sedláků, vinařů, sládků a vězňů; je vzýván proti
dešti a za dobrou úrodu, jako pomocník při bolestech zubů,
proti horečce, choromyslnosti, za obnovu mravů v naší vlasti a za povznesení morálních hodnot.
Oba ochránci byli muži přísných mravů a ctnostného, příkladného života. A tak otázka, proč se tak stalo, zůstává pro
nás i nadále tajemstvím.
Mgr. Marie Kubová

Tipy na knížky
PES NÁM SPADLA
Výbor veršů Miloše Kratochvíla doplněný divokými ilustracemi Evy Sýkorové-Pekárkové je určený především dětským čtenářům.
Krátké básničky jsou plné slovních hříček,
hýří vtipem a nápaditou pointou. Přehledně
jsou říkanky rozděleny na témata zvířecí, ze
života, školní a na závěr je přidáno něco navíc. Velkým plusem knihy je, že se při čtení
výborně pobaví i samotní dospělí.
OSTROV V PTAČÍ ULICI
Vážnější téma přináší kniha pro mládež Ostrov v Ptačí ulici od Uriho Orleva. Příběh
je zasazen do období druhé světové války.
V neznámém polském městě v opuštěném
židovském ghettu přežívá osaměle židovský
chlapec, jehož úkolem je počkat na tatínka,
který slíbil, že se pro něj brzy vrátí. Alex jako
Robinson Crusoe na pustém ostrově bojuje
nenápadně a tiše o svůj život a nechává se
unášet na vlnách naděje, která je jeho nejsilnější zbraní.

PRŮVODCE NEKLIDNÝM ÚZEMÍM
115 let českého výtvarného umění přibližuje vtipným a srozumitelným
způsobem encyklopedie Ondřeje Horáka, Jiřího Franty a Davida Böhma.
Svým neotřelým výtvarným zpracováním, které kombinuje text, ilustraci
a komiks, může zaujmout každého, kdo se chce dozvědět o českém umění posledního století něco zajímavého. Například odpovědi na otázky:
Jaké tajemství skrývá slavný Chudý kraj Maxe Švabinského? Který umělec přijde ve válce o ruku, a přesto se stane světoznámým fotografem?
Kdo z našich výtvarníků inspiruje japonského režiséra k natočení Godzilly? Který český grafik změní způsob telefonování v Americe? i mnoho
dalších…
Sylva Filová
(Zdroj: www.kosmas.cz)
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16.6.-17.6. MišMaš festival Bojkovice - letní hudební
multižánrový festival. Název MišMaš by měl symbolizovat bourání hranic mezi hudebními styly, škatulkováním, kdo kam patří a co hraje. Více na www.mismas.org
17.6. Svatojánský jarmark Uherské Hradiště - tradiční
jarmark nabídne ukázky ruční výroby, košíkářského nebo kovářského řemesla a také nevšední zážitek z národní přehlídky
dětských verbířů. www.oskunovjan.cz
18.6., 30.7. a 27.8. Faunahobby - na brněnském výstavišti
v Kongresovém centru, které se nachází vedle vstupní brány číslo 1 od 9 do 12 hodin. Trhy jsou spojené také s výměnou a prodejem zvířat (terarijní zvířata, bezobratlí, akvarijní ryby, ptáci,
drobní savci a podobně). Dále je na místě veterinární poradna
- zdarma. Možnost parkování v areálu. Občerstvení je zajištěno
v objektu.
23.6. Pivní pouť Černá Hora - Slavnosti černohorského
piva neboli Pivní pouť. Pivo, exkurze v pivovaru, pivní speciality, hudba a pouťová zábava pro velké návštěvníky, pohádky,
čarování, vyjížďky kočárem na zámek a soutěže o ceny pro ty
menší. www.pivovarcernahora.cz
23.-25.6. Mezinárodní folklorní festival Strážnice nejvýznamnější a nejstarší folklorní festival v České republice.
Tři dny písní a tanců v podání zahraničních, domácích folklorních souborů, slavnostní průvod, jarmark s ukázkami řemeslné
výroby. www.skanzenstraznice.cz/akce
24.6. Židlochovice živě - hudební festival a pivní košt jihomoravských pivovarů. Dobrůtky a pochoutky - gril, udírna,
maso i vegetariánská kuchyně. Koncerty známých i méně známých kapel. www.zidlochovice.cz
24.6. Rockfest Pohořelice - festival rockových kapel bude
znít v Pohořelicích až do rána. www.rockfest-pohorelice.cz
24.6. Slavnosti letního slunovratu - festival Noc slunce a
ohně v Archeoskanzenu Modrá. www.archeoskanzen.cz
24.6. Oldtimer Festival - milovníci historických automobilů
a motocyklů se mohou těšit na další ročník Oldtimer Festivalu v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Kde jinde v Evropě
můžete zhlédnout historii dopravy v historickém kontextu dvou
století, počínaje koňským spřežením přes parní povozy až po
současné sportovní automobily a motocykly? Oldtimer Festival
ozdobí stovky krásných žen oblečených v dobových kostýmech,
pózujících u naleštěných strojů. Burza náhradních dílů, stánky
s občerstvením. www.slavkov.cz
24.6. Břeclavský drak 2017 - závody dračích lodí. dracilode.svkbreclav.cz
24.-25.6. Výstava chovatelských potřeb a výstava psů
a koček na BVV. www.bvv.cz
30.6. Špilberk Open Air Festival - těšte se na tři stage zaměřené na elektronickou hudbu, vizualizace a umělecké instalace, stánky s chutným jídlem a chillout zónu s nádherným výhledem na celé Brno.

Červenec

1.7.-3.9. Letní kino na Špilberku
- www.letnikinospilberk.cz
1.7. Pivní festival Padochov - velký pivní festival malých
pivovarů v Padochově. Po celou dobu konání pivního festivalu
v Padochově budou návštěvníci moci ochutnat okolo 50 druhů
piva, počínaje klasickými „desítkami“ až po nejrůznější pivní
speciály z produkce více jak 12 minipivovarů z celé ČR. Samozřejmě je připraven bohatý doprovodný program spojený s vystoupením mnoha hudebních skupin a konáním několika pivních soutěží. www.pivni-festival.eu
1.7. Velkopavlovické meruňkobraní - k začátku léta a
prázdnin patří neodmyslitelně meruňky – proto přijďte ochutnat speciality právě z těchto oranžových plodů. www.modrehory.cz/akce/kalendar-akci

2.-3.7. Světový pohár v travním lyžování
v Předklášteří - www.czech-ski.com
4.-5.7. Dny lidí dobré vůle Velehrad - dvoudenní akce s bohatým programem - soutěže, ekohry,
program pro rodiny s dětmi, prezentace Charity ČR,
výstavy, hudba, promítání filmů a další program. Součástí Dnů lidí dobré vůle je Národní pouť na Velehrad.
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule
7.-9.7. Napoleonská bitva u Znojma - je jedním
z významných vojenských střetnutí na území střední
Evropy. Vojáci zúčastněných armád tehdy vyplenili
vinné sklepy v širokém okolí. Proto je součástí programu i sobotní „dobývání dobšických vinných sklepů“ ve vinařské uličce. Na tuto akci plynule navazuje sobotní program, reprezentovaný hlavně bitvou
v přilehlém lesoparku, nedaleko meandrů řeky Dyje.
www.dobsice.cz
8.7. Slavnosti Porčova mlýna - Býkovice - navštivte stylovou Krčmu, prozkoumejte Porčův mlýn
nebo si zkuste umlít mouku či upéct chléb. Dejte si
pivo, poslechněte živou muziku a nechte své ratolesti lítat kolem. Naše pohádkové bytosti se o ně velmi
rády postarají. www.porcuvmlyn.cz
8.-9.7. Buchlovské kování na hradě Buchlov
- mezinárodní kovářská a nožířská sympozia. Setkání
mistrů a učedníků černého řemesla. Celodenní kování
a jiné kejkle. Po oba dny návštěvníci mohou vidět mistry černého řemesla, kteří se střídají u jednotlivých
výhní a přímo před zraky diváků vytvářejí svá díla
z kovu a ohně. POZOR! Tento termín slavností je pouze předpokládaný, bude ještě potvrzen a upřesněn.
hrad-buchlov.cz
13.-15.7. Festival Slunce ve Strážnici - folkový
festival v zámeckém parku. Na Festivalu Slunce se
představí řada dobrých interpretů této muziky. www.
festival-slunce.cz
15.7. Meruňkobraní Židlochovice - festival meruněk na náměstí Míru v Židlochovicích. Folklorní
soubory, soutěž v pojídání knedlíků, řemeslný jarmark, vypouštění poštovních holubů, košt meruňkovice... www.zidlochovice.cz
17.7.-9.8. Letní shakespearovské slavnosti na nádvoří hradu Špilberk v Brně. Nejznámější divadelní festival u nás. Kromě Brna se slavnosti konají
i v řadě dalších měst. Na Letních shakespearovských
slavnostech budou uvedena nejznámější díla Williama Shakespeara v podání nejlepších moravských a
českých herců. Konkrétní program najdete na webu
slavností. www.shakespeare.cz
18.-21.7. Festival Janáček a Luhačovice - setkávání milovníků vážné hudby, především Leoše Janáčka, to je Festival Janáček a Luhačovice. Tento festival se zařadil mezi nejprestižnější hudební události
v České republice, které se konají na počest tohoto
hudebního génia. www.luhacovice.cz
21.7. Noční prohlídky zámku Lednice - zamek-lednice.com
22.7. Hasičský den Strážnice - z historie do současnosti v podání hasičských sborů z okolí Strážnice
a jejich hostů. Představení historické i současné hasičské techniky: stříkaček, cisteren, žebříků. Ukázky
hasičských zásahů, hasičského sportu a další. www.
skanzenstraznice.cz
26.-27.7. Noční prohlídky na hradě Bítov www.hradbitov.cz
29.7. Břeclavské klobáskobraní - další ročník
festivalu klobásků a netradičních soutěží. Břeclavské
klobáskobraní doprovází hudební vystoupení. breclav.
eu/kultura-a-volny-cas/rocni-kalendar-akci

29.7. Vozatajské slavnosti na závodišti u Moravského Plynostavu Rosice - závodit se bude v tradičních disciplínách: Rosické derby, formanská jízda, ovladatelnost klády, těžký tah. Během akce budou probíhat
ukázky komunální techniky. www.kic.rosice.cz
29.7. Česnekové slavnosti Buchlovice - Festival
česneku v Buchlovicích - setkání pěstitelů, zpracovatelů
i milovníků této významné zeleniny, přednášky na česnekové téma. Kaleidoskopický den plný folkloru, tradičních
česnekových dobrot i originálních česnekových specialit
a jiného dobrého jídla, písní, setkávání, to vše přinese
Festival česneku neboli Česnekové slavnosti v Buchlovicích. www.festivalcesnekubuchlovice.cz
29.7. Noční prohlídky na zámku Bučovice www.zamek-bucovice.cz
29.-30.7. Ivančická pouť - svatojakubská Ivančická
pouť je pro Ivančice významná událost, která se koná
již od konce 15. století, kdy si občané Ivančic postavili
poutní kapli sv. Jakuba na výšině nad městem. Je již tradicí, že při příležitosti Ivančické pouti se sjíždějí rodáci
ze všech koutů republiky i ze světa. www.kic-ivancice.webnode.cz/svatojakubska-pout

Srpen
2.-5.8. Pivní festival Brno - festival piva a pivních
specialit v Brně s doprovodným hudebním programem.
www.pivnifestivalbrno.cz
4.8. Noční prohlídky na zámku Rájec-Jestřebí www.zamekrajec.cz/cs
4.-5.8. Slavnosti okurek Znojmo - inspirací pro
pořádání této slavnosti byla historická tradice. Znojmo
totiž bylo proslaveno pořádáním velkých okurkových
trhů. Slavnosti okurek se konají na Horním a Masarykově náměstí. Gastronomické speciality z okurek. Kromě
okurek vás čeká i bohatý kulturní program a soutěže.
www.znojemskabeseda.cz
4.-6.8. Grand Prix Brno - mistrovství světa silničních motocyklů. www.automotodrombrno.cz/
grand-prix/cz
11.-12.8. Festival Moravské hrady na hradě Veveří - putovní letní kulturní festival, který se uskuteční
během léta na významných moravských historických
památkách. V rámci festivalu Moravské hrady se představí špičky české a slovenské hudební scény. www.
ceskehrady.cz
11.-13.8. Den Brna - komponovaná akce, která je připomínkou úspěšné obrany města Brna proti Švédům
v průběhu třicetileté války. Obrázky z historie města
Brna, bitevní scény, ohňostroj. Den Brna doplní dobový
jarmark. www.denbrna.cz
15.-16.8. Mezinárodní setkání flašinetářů v Technickém muzeu v Brně. www.technicalmuseum.cz
18.-19.8. Vizovické trnkobraní - hlavní náplní Vizovického trnkobraní je návrat k tradicím, které se na
Valašsku dochovaly, a oslava švestky ve všech podobách. Hudební festival, soutěž v pojídání švestkových
knedlíků a další. Vizovické trnkobraní se koná v areálu
likérky R. Jelínek ve Vizovicích. www.vizovicketrnkobrani.cz/cs
19.8. Vlněná burza - přírodní areál Zlobice - ve
světě roste zájem o ruční práce na úrovni koníčků a velké oblibě se těší tradiční předení, pletení, tkaní, na popularitě nabírá plstění. Proto Svaz chovatelů ovcí a koz,
z. s., a kolektiv zpracovatelů vlny a střihačů organizuje 1.
vlněnou burzu v ČR. www.raduha.eu
19.8. Kovářská a kolářská sobota v Těšanech
- tradiční akce v jedné z kulturních památek ve správě
Technického muzea v Brně - v kovárně v Těšanech. K vi-
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dění a vyzkoušení bude tradiční řemeslo i další doprovodný
program. www.technicalmuseum.cz
19.-21.8. Mezinárodní veletrh módy Styl a Kabo na
BVV. www.bvv.cz
26.8. Běžíme na hrad Veveří - běžecký seriál, spojující
sport a kulturu; zlevněné vstupné na hrad, ale i doprovodný program pro dospělé a děti (Pohádková cesta, kvíz Tajemství hradu,
skákací hrad, tombola a další). Běží se závod na 5 km, 15 km a
dětské závody dle věkových kategorií. www.bezimenahrad.cz
26.-27.8. Hradozámecká noc - aneb oživlé památky.
www.hradozameckanoc.cz
26.-27.8. Jiřinkové slavnosti, mezinárodní výstava
jiřinek a řemeslný jarmark Velké Opatovice

Září
1.-2.9. Pivovarské dny Brno - Pivovarské dny aneb Malé
pivovary na Zelňáku - ochutnávka pivních specialit především
malých pivovarů a nejlepší kapely k pivu, tanci i poslechu na
Zelném trhu v Brně. POZOR! Tento termín Pivovarských dnů
je pouze předpokládaný, bude ještě potvrzen a upřesněn.
www.trhynazelnaku.cz
2.9. Slavnosti chleba ve Slupi - tradiční lidové řemeslo a
setkání folklorních souborů u národní kulturní památky vodní
mlýn ve Slupi. Na Slavnostech chleba na návsi ve Slupi budou
mít návštěvníci možnost seznámit se s přibližně třemi desítkami tradičních řemesel. Velkým lákadlem Slavností chleba
stále zůstává ochutnávka chleba upečeného ve vojenské polní
pekárně či v rekonstrukci středověké chlebové pece. Během
Slavností chleba bude vodní mlýn ve Slupi přístupný v ukázkovém provozu pouze pro návštěvníky Slavností chleba. Večer
hodová zábava, odpoledne mše svatá v kostele Jména Panny
Marie. www.slup.cz/slavnostichleba
2.9. Chillibraní a Chilližrout v Brně - jediný hotfood
festival v České republice a na Slovensku, který je současně
největší v Evropě. www.chillibrani.cz
3.9. Bylinkové slavnosti Čejkovice 2017 - dobrá nálada,
příjemné prostředí, milí lidé, báječné bioprodukty, zajímavý
program pro děti i dospělé s všudypřítomnou vůní bylinek a
koření - to jsou Bylinkové slavnosti v Čejkovicích. Přijďte nahlédnout do království bylinek a koření a zblízka poznat provoněné sklady i výrobní prostory. Na Bylinkových slavnostech
v Čejkovicích vás čekají nejen četné ochutnávky biočajů a biokoření, ale také biovín i dalších biospecialit.
www.sonnentor.cz/sonnentor_cz/akce_newsletter/
cejkovicke_bylinkove_slavnosti
8.-15.9. Výstava kaktusů, sukulentů a jiných exotických
rostlin v Brně - botanická zahrada. www.sukulentar.cz
9.9. Bleší trhy Alfa pasáž Brno - sběratelské předměty,
koníčky, řemeslné a výtvarné výrobky, použité zboží, móda,
knihy, dobroty, gramodesky, recy-věci, vše, co dům dal…
www.blesi-trhy-brno.cz
9.-10.9. Špilberk žije řemeslem! - www.spilberk.cz
9.-10.9. Blanenské zámecké dny - v rámci Dnů evropského dědictví se na zámku konají Blanenské zámecké dny.
Netradiční prohlídky a kulturní program. www.blanensko.
cz/kalendar-akci
16.9. Sporťáček Brno - hledáte ten správný sport pro vašeho předškoláka nebo školáka? Náborový festival sportu pro
děti a mládež od 3 do 18 let. Sportovní areál Hněvkovského
Brno-Komárov. wannadosports.com/cs
16.-17.9. Kunštátský hrnčířský jarmark - náměstí Krále Jiřího v Kunštátě se změní v otevřené hlediště i jeviště, jeho
plochu zaujmou stánky s keramickým zbožím. Po celé dva
dny doplňuje Kunštátský hrnčířský jarmark bohatý kulturní
program. www.kunstat-mesto.cz/text/cz/hrncirsky-jarmark.aspx
Přeji všem pohodové prožití léta!
Markéta Kozlová

Test znalostí o mléce
1. Mléčné bílkoviny tvoří ze 4/5:
a) Glukóza
b) Kasein
c) Laktóza
d) Fibrin
2. Kolik procent tuku v průměru
obsahuje kravské mléko:
a) 1 %
b) 2,5 %
c) 4 %
d) 6 %
3. Celkový počet mikroorganismů v 1 ml syrového mléka by neměl překročit:
a) 100 000 KTJ (kolonie-tvorné jednotky)
b) 250 000 KTJ
c) 500 000 KTJ
d) 1 000 000 KTJ

tu 135 °C až 150 °C po dobu několika
hodin
d) Kontinuální záhřev mléka na teplotu 135 °C až 150 °C po dobu několika
dnů

c) Zahřátí mléka na 85 °C po dobu
5 sekund
d) Zahřátí mléka na 100 °C po dobu
1 sekundy

8. Jaký prvek je nezbytný pro
vstřebatelnost vápníku:
a) Hořčík
b) Fosfor
c) Sodík
d) Jód

10. Vhodné rozmezí teplot pro
skladování pasterovaného mléka je:
a) do 2 °C
b) do 4 °C
c) do 6 °C
d) do 8 °C

9. Co není pasterace:
a) Zahřátí mléka na 63 °C po dobu 30
minut
b) Zahřátí mléka na 72 °C po dobu 15
sekund

Správné odpovědi: 1 b), 2 c), 3 a), 4 c),
5 a), 6 c), 7 a), 8 b), 9 d), 10 c)
			
Markéta Kozlová

4. Mezi základní ošetření mléka patří:
a) Mendelace
b) Newtonace
c) Pasterace
d) Kaseinace
5. Co se děje při tzv. homogenizaci mléka:
a) Zmenšení velikosti tukových kuliček
b) Sjednocení barvy mléka
c) Odstranění přebytečných bílkovin
d) Zahřátí mléka na teplotu 65 °C po
dobu 5 minut
6. Který z uvedených procesů se
nepoužívá při zpracování mléka:
a) Pasterace
b) Odstředění
c) Aerace
d) Standardizace tučnosti
7. Co se děje u procesu UHT u mléka:
a) Kontinuální záhřev mléka na teplotu 135 °C až 150 °C po dobu několika
sekund
b) Kontinuální záhřev mléka na teplotu 135 °C až 150 °C po dobu několika
minut
c) Kontinuální záhřev mléka na teplo-

Byt ke koupi. Nabídněte. T: 607 127 906
Hledám dům v této oblasti Děkuji. T: 739 826 409
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Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jak všichni víme, alkohol na pracoviště nepatří. Skutečnost, že zaměstnanec vstoupí na pracoviště pod vlivem
alkoholických nápojů, je potřeba hodnotit jako porušení povinností vztahujících se k jím vykonávané práci.
Co s sebou porušení takových povinností přináší? Může zaměstnavatel se
zaměstnancem rozvázat pracovní poměr? O tom si povíme v dnešním díle.
Dle zákonné úpravy, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, zaměstnavatel může dle
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní
poměr. Pokud jsou u zaměstnance
dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit
pracovní poměr, nebo zaměstnanec
závažně poruší svou pracovní povinnost, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle ustanovení § 52
písm. g) zákoníku práce.
Nabízí se otázka, zda je zjištěný zbytkový alkohol u zaměstnance vždy důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Odpověď zní nikoliv.

Zjistí-li zaměstnavatel u zaměstnance
zbytkový alkohol, může pracovní poměr rozvázat pouze za určitých podmínek. Těmito podmínkami se nedávno
zabývaly české soudy a dospěly k závěru, že aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně
k jeho ovlivnění, je nutné, aby zjištěné
množství alkoholu dosáhlo určité hladiny. Uzavřely, že hladina alkoholu do
0,2 g/kg v krvi se považuje za hladinu
neprůkaznou, proto nelze konstatovat,
že zaměstnanec s takovým množstvím
alkoholu v krvi vstoupil na pracoviště
pod vlivem alkoholické látky.
Obecně řečeno, zjištění požití alkoholu zaměstnancem samo o sobě
nemusí vždy automaticky znamenat porušení jeho povinností v takové intenzitě, aby mohl být s ním
platně rozvázán pracovní poměr.
Vždy však bude nutné posoudit okolnosti konkrétního případu z různých hledi-

sek a závěry soudů nelze absolutizovat.
Dále nelze opomenout, že ačkoliv zůstatkový alkohol v krvi zaměstnance není vždy závažným porušením
povinností zaměstnance nebo zvlášť
hrubým porušením povinností, jedná
se minimálně o méně závažné porušení pracovních povinností.
Pro opakované méně závažné porušování pracovních povinností může dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď,
pokud v době posledních 6 měsíců
v souvislosti s porušením pracovních
povinností písemně zaměstnance
upozornil na možnost výpovědi.
Závěrem lze zaměstnavatelům doporučit, aby při rozvázaní pracovního
poměru se zaměstnancem z důvodu
přítomnosti alkoholu v krvi zvážili
všechny okolnosti případu a neriskovali, že později bude výpověď (nebo
okamžité zrušení pracovního poměru) určená soudem za neplatnou.
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Z naší školy
Zprávy z naší školy
Je to jako chvíle. Před několika měsíci jsme společně začínali nový školní rok a nyní se pomalu loučíme a připravujeme
na velké prázdniny. Školní rok 2016-2017 končí. Školčáci se
připravují na pasování na školáky – letos budou slavnostnímu pasování asistovat i školáci. Žáci píší opakovací práce,
naši páťáci dopisují svoje ročníkové práce a připravují se na
jejich veřejnou obhajobu, škola v přírodě, výlety a konečně
vysvědčení.
Někomu by mohlo připadnout, že vysvědčení je cíl celého
školního roku – známky a zasloužená zmrzlina. Určitě je
hodnocení důležité. Co je však zásadní, jsou každodenní radosti, starosti, úkoly a objevování nového – tedy cesta. Co
vše na té cestě zažíváme, se dočítáte v každém zpravodaji.
S radostí ale připomenu několik našich úspěchů napříč různými činnostmi. Začátkem května zvítězilo 30 našich reprezentantů ze všech tříd při Bosonožském běhu a dovezli do
školy pohár pro celkové vítěze. Žáci 5. ročníku se zúčastnili
soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“ a vyrobili z odpadů divadelní loutky. Své
výrobky použijí při natáčení divadla pro naši spřátelenou
školu na Ukrajině. Porota jejich projekt ocenila 3. místem,
naši skoro absolventi proto pojedou do Prahy na slavnostní vyhlášení. Pět našich páťáků se poctivě připravovalo na
přijímací řízení na gymnázia a reprezentovali školu na různých matematických soutěžích – Kamila Canová, Natálie

• CO JE NOVÉHO…
• … V PRVNÍ TŘÍDĚ?

Hospodářství U Šnofouse

Dne 10. května zavítali žáci 1. ročníku na pracoviště
Lipka na Lipové ulici, aby společně prožili ekologický výukový program. Prostřednictvím pohádky žáci
diskutovali nad problémem pana Šnofouse, pojmenovávali hospodářská zvířata podle hmatu (peří,
vlna, skořápky) a řadili obrázky zvířat (samce, samice, mláděte) do rodin. Také přemýšleli o podmínkách chovu zvířat a o jejich přirozených potřebách,
navrhovali šetrné způsoby chovu, popisovali pocity
ze simulační hry na slepice, kreslili husím brkem a
vlastnoručně si v máselnici stloukli máslo ze smetany.
A jak to vyjádřili samotní účastníci?
Líbilo se mi, jak jsme dojili kozu.
A taky se mi líbili všichni naši asistenti.
Kreslili jsme husím brkem.
Stloukali jsme smetanu. Udělali jsme máslo,
mazali na chleba a to mi moc chutnalo.
Nelíbilo se mi s druhou skupinou dělání másla –
nechtěl jsem to jíst.
Ochutnávali jsme podmáslí – je to pro mě zážitek!
Líbilo se mi, jak jsem si hladil králíčky.
Mně se líbilo všechno.

Krapková, Zdeňka Štěpánková, Lucie Šumanová a Adam
Pražák. Díky jejich píli a nasazení máme jednu gymnazistku, další čeká na odvolání. Do výuky se nám daří zapojovat naše rodiče, babičky a dědečky. Dvě naše babičky
převzaly záštitu nad naším okrasným záhonem a zelenou
střechou. K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 26 dětí nejen
z naší MŠ. Každá činnost školy a našich dětí je radostí a
jejich krokem dopředu.
Rád bych poděkoval všem dětem za celý školní rok, za
jejich úsměvy a nasazení i za jejich občasný nesouhlas a
chmury. Poděkování patří i našim pedagogům a provozním zaměstnancům za celoroční práci s dětmi a vzorné
pečování o náš areál. Děkuji rodičům, zástupcům obce a
všem dalším partnerům. Velké poděkování patří jmenovitě Věře Kubíčkové a Anně Cendelínové, které odcházejí
po dlouholeté a obětavé práci a sycení našich krků. Děkujeme za to, jste u nás vždy vítány. Po osmileté doslova
nepřetržité práci v pozici asistentky pedagoga, třídního
učitele a zástupce ředitele odchází z naší školy Mgr. et
Mgr. Petra Turečková, která vždy byla celé škole, dětem,
zaměstnancům a našim partnerům velkou oporou a pomocnicí. Stojí za velkým posunutím naší školy především
v oblasti metod práce a organizace, ale hlavně v lidském
laskavém přístupu a práci s dětmi. Její žáci jí vděk a úctu
projevují v krásném tablu uvnitř tohoto zpravodaje. Děkuji, paní zástupkyně, tato škola bude i nadále Vaší školou.
Za zaměstnance školy Petr Juráček

• … VE TŘETÍ TŘÍDĚ?

Celosvětový týden bezpečnosti

Probíhal od 8. do 14. května. Kontrolovali jsme kolo
a jeho povinnou výbavu. Zjistili jsme, že povinná výbava kola je:
- dvě funkční brzdy,
- zaslepené konce trubek, např. řídítka, brzdy,
- pneumatiky bez trhlin,
- bílá odrazka je vpředu, zadní odrazka je červená,
oranžové jsou na pedálech a na paprscích kol.
Co se týče cyklisty, měl by mít na sobě reflexní prvky. Připomínali jsme si dopravní značky a pravidla
pro chodce. Dopravní značky jsou důležité pro auta,
motorky, cyklisty i chodce.
Pravidla pro chodce jsou:
- když je přechod, musíme ho použít,
- při přecházení silnice se rozhlédnout doleva, doprava a pak zase doleva,
- chodci musí chodit na silnici po levé straně, skupina chodí vpravo.

Tvorba rodinných erbů s maminkami maminek
a tatínků – oslava Dne matek, Dne rodin a připomenutí narozenin matky národů Marie Terezie.

Chodci by měli nosit reflexní prvky, aby si jich všimli
řidiči a cyklisté. Když se tímto budeme řídit a dodržovat to, tak by se nám nemělo nic stát. Myslete na
svoji bezpečnost i Vy.
Žáci 3. ročníku
• … VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ?

• … VE DRUHÉ TŘÍDĚ?

Den Země

Jaro v přírodní zahradě

Stejně jako prvňáčci i druháci strávili krásné dopoledne ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Výukový
program Jaro v přírodní zahradě byl plný bádání a objevování.
Pohádka o namyšleném lístečku zavedla děti do přírodní zahrady,
kde probíhala řada zajímavých aktivit.
Byli jsme na Lipce na programu Jaro v přírodní zahradě.
Sázeli jsme cibulky a kreslili
jsme obal na květináč.
Marek Coufal

Zapsala Mgr. Milena Šilhánová, třídní učitelka
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Hledali jsme v kompostové hlíně živočichy: larvu zlatohlávka, stonožku, žížaly a jiný druh
stonožky.
Viktor Horák

Den Země byla akce, kterou jsme chystali skoro tři
týdny a proběhla v pátek 21. dubna.
Tuto akci navštívilo téměř 200 lidí, z toho se cyklojízdy obcí zúčastnilo 65 jezdců na kolech a koloběžkách, a to pod dohledem policejní hlídky.
V jednotlivých třídách byla stanoviště s úkoly na téma
Ptáci. Za jejich splnění byly připraveny odměny.
V areálu školy jsme spolu s ostatními žáky připravili
k prodeji vlastní výrobky a byliny. Připraveno bylo
občerstvení. Prodávala i firma Altima reflexní bezpečnostní prvky, např. pásky, smajlíky, vesty a jiné.
Děkujeme všem za pomoc a za účast. Den Země se
nám povedl.
Žáci 4. ročníku

Schovávali jsme kamarádům
zvířata, která byla na kartičkách, tam, kde by se zvířátku
líbilo. Kamarádi je pak museli
najít.
Ondřej Štěpánek

• … VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?

V rybníčku byli ohrožení tvorové, například čolci a pulci a
také moc rostlin.
Andrej Tichý

Naše milá maminko,
máme Tě rádi a ne malinko.
Přejeme Ti ke Dni matek,
ať máš dneska krásný svátek.
Dneska je Tvůj velký den,
my Tě zlobit nebudem.

Zapsala Mgr. Michaela Hostinská, třídní učitelka

Přání ke Dni matek

Vychovatelky a kolektiv dětí ŠD
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Z naší školy
Na shledanou
V cíli naší školy zní, že žáci, kteří od nás vychází do dalšího stupně vzdělávání, jsou připraveni v oblasti vědomostí,
dovedností a postojů a také že jsou pomáhající a tolerantní.
Velmi ráda podotýkám, že takoví jste, milí moji páťáci. Jste
zdravě sebevědomí, vycházíte spolu, i když jste každý tak
jiný, spolupracujete. Dosáhli jste cílů, které jsme si společně
vytyčili či jste si je vytyčili vy sami. Každý den mě chytnete
za srdce tím, jak myslíte, jak se chováte, jaké máte názory,
svojí neustálou chutí poznávat svět. Ne vždy jsme procházeli
cestou bez překážek. Ale vy jste je zdolali, protože jste chtěli.
Blíží se konec vaší docházky v ostopovické škole a vy pořád
chcete. To chtění a touhu po poznání vám přeji i v budoucnu. A překážek se nelekejte. Takový je život, ale ty překážky
nás zocelují a nutí na sobě pracovat.
Děkuji vám za vše a držím palce na další cestě životem.
Vaše Petra Turečková
Tato škola mě naučila číst, psát, počítat, informace o České
Republice a mnoho dalšího. Také jsem si tu našel spoustu
nových kamarádů. V první třídě jsme měli štěstí a dostali
jsme nejhodnější paní učitelku na světě, paní učitelku Vosáhlovou. Později se k ní přidala paní asistentka. Od prvního pololetí druhé třídy tenkrát naše paní učitelka odešla
na mateřskou a nastoupila jiná. Čas plynul dál a jsme na
konci páté třídy. Jsem rád, že jsem těch pět let mohl prožít
tady, ale na Vedlejší se moc těším.
Adam Pražák
Kdybych jsem se mohla vrátit do minulosti. Úplně si vzpomínám jak naše třídní učitelka Lenka Vosáhlová nás malé
prvňáčky zavedla do veliké třídy, sedli jsme si do kroužku a
řekli si jak se jmenujeme. Když si pro mě poté mamka přijela, tak jsem celý den vykládala jak je úžasná a podobně.
Šla jsem spát v osm, abych na zítra byla pořádně vyspaná.
Rok uplynul jako voda a jsme v 2. třídě. Zase jsem se moc
těšila na další rok, ale nebyl jako minulý. Nastoupila paní
asistentka Marie Pospíšilová. Bylo to ve škole super jako
minulý rok. Jenomže paní učitelka Lenka odešla v půlce 2.
třídy kvůli tomu, že čekala miminko. Tak místo ní nastoupila paní učitelka Michaela Hostinská. Bylo to s ní vážně
super. A šup jsme ve 3. třídě. Měli jsme zase paní učitelku
Hostinskou, která mě provázela půlku mého školního života. Naučila mě věci, které si pamatuji dodnes. Pak nastala
4. třída, těšila jsem se zase na paní učitelku Hostinskou,
ale ve třídě nás čekalo jiné překvapení. Paní učitelka Petra
Turečková. Vždycky jsem si myslela, že je velice přísná, ale
jak jsem si s ní prožila ten jeden rok, tak jsem zjistila, že je
to pro mě nejlepší učitelka. Jak na přísnost, tak i na zábavu. V 5. třídě jsme zase měli paní učitelku Turečkovou. Od
ní jsem se naučila hodně věcí a je mým příkladem dodnes.
Anička
Tahle škola mi dala hodně nových poznatků, které jsem
dříve neznala. Tahle škola je hezká a moderní. Užila jsem
si tu hodně akcí a více se naučila s počítači.
Gabriela Cendelínová

Zavzpomínejme si na staré časy, a uvědomme si přítomnost. Z troubské školky jsem přestoupila do Ostopovic.
A v Ostopovicích jsem šla rovnou do školy. Nešla jsem
sama z Troubska, šla jsem s mojí kamarádkou Aničkou
a kamarádem Tobiášem. 1. září jsme přišli do naší třídy.
Zavedla nás tam naše třídní paní učitelka Lenka Vosáhlová. Byl to naprostý anděl s čistou duší. Než jsme se
naděli, byli jsme druháci. Ale na začátku 2. třídy jsme
se dozvěděli, že paní učitelka Lenka je těhotná. Takže
nás měla jen do půlky 2. třídy. Zbytek 2. třídy nás měla
paní učitelka Michaela Hostinská. Když jsem ji viděla na
poprvé, tak jsem si myslela, že bude rázná, ale nakonec
byla a i je velice fajn. A abych nezapomněla, v první třídě jsme měli i paní asistentku Marii Pospíšilovou, která
odešla až na konci 3. třídy. No, a když jsme tedy nastoupili do 3. třídy, tak to bylo velice složité. Učili jsme se násobilku, pády a vyjmenovaná slova. Ve 4. třídě jsme zase
měli jiného učitele. Měli jsme paní učitelku Petru Turečkovou. Naučila nás toho velice hodně. Na začátku roku
jsem si opět myslela, že bude přísná. Ale je fajn, stejně
jako paní učitelka Míša. No a nastala pátá třída. Ta je
pro mě nejhorší. Prožila jsem si totiž pár průšvihů, a to
jsem si nepředstavovala. Ale už dlouho se nic nestalo,
takže jsem o trošku klidnější.
Alžběta Horáčková
ZŠ Ostopovice mě naučila vše, co k životu potřebuji. Například číst, psát, počítat, třeba na počítači atd. Zde si
važte učitelek, učitelů, ale hlavně spolužáků. Tato škola
je super, užila jsem si zde hodně zábavy hlavně se spolužáky. Jsem ráda, že jsem v této škole byla, jsou tu super
učitelé, kteří to s námi vydrželi.
Hana Zeráková
V první třídě jsme měli paní učitelku Lenku Vosáhlovou.
4. žáci nastoupili nově, ale navzájem jsme se šikanovali.
A jsem za to rád, jeden z nich byl můj největší kamarád v
4. třídě. Po pár týdnech přijela paní asistentka Marie Pospíšilová. V půlce 2. třídy naše třídní odešla kvůli svému
synovi a převzala nás Míša Hostinská. Ze začátku jsem
z ní měl špatný pocit, ale postupně jsem si zvykl a oblíbil
jsem si ji. Měla nás do 3. třídy. Neodešla, ale začala učit
prvňáky, ale Marie odešla. V 4. třídě nás měla paní učitelka Turečková. Jak jsem to zjistil, chtěl jsem jít do jiné
školy, ale dozvěděl jsem, jakým stylem učí, a že je vlastně
super. Za 5 let byla jediná, co dokázala tu šikanu zahnat.
(Občas se pohádáme, ale tak už to na světě bývá.) Ještě
pojedeme do Prahy, na ŠVP atd… takže sranda v 5. ročníku stále nekončí a ještě si to hodně užijeme.
Učitelé mě namučili, teda naučili čííssst, spát, teda vlastně psát a počítat.
Jan Rotter
Tato škola mi hodně dala. Naučila mě číst, psát a počítat. Moc mě mrzí, že z téhle školy musím odejít. A než
odejdu, tak bych měla poděkovat všem učitelům a asistentům, protože ti mě pět let učili poznávat můj život. Ze
všeho nejvíce musím poděkovat své třídní paní učitelce
Petře Turečkové, ta mě naučila nejvíce. Tato škola mi
bude hodně chybět.
Natálie Lidická
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Od prvního kroku do této školy jsem měla pocit, že se zde
něco naučím… A naučila. Je toho mnoho. Hlavně od 5. třídy,
co máme na výtvarku paní učitelku Lenku Cunderovou, se
čím dál více zlepšuji ve vytváření. A proto jsme se celá třída vrhli do výtvarné soutěže, kde jsme vyhráli 3. místo a 15.
června si jedeme do Prahy pro cenu a díky naší třídní paní
učitelce Petře Turečkové si tam uděláme celodenní výlet. Ale
zlepšení nejde vidět jen ve výtvarce, ale i v jiných předmětech třeba v MATEMATICE kde čím dál více a lépe řešíme
logické úlohy p. Hejného. A díky tomu jsme byli na několika matematických soutěžích: matematická soutěž - školní i
okresní kolo, Pythagoriáda - školní kolo a Matematický klokan. A naučila jsem se několik dalších věcí v několika dalších
předmětech. Od školky se nám tady měnili učitelé a přibývali kamarádi. Naše první paní učitelky byly ve školce, v každé
třídě byly dvě. Dále v první třídě paní učitelka Lenka Vosáhlová s paní asistentkou Marií Pospíšilovou, v polovině druhé
třídy k nám nastoupila paní učitelka Míša Hostinská a od
čtvrté třídy nás učí paní učitelka Petra Turečková.
Děkuji všem, co mě učili.
Natálie Krapková

Poprvé když jsem vstoupila do této školy jako žákyně
MŠ, byly mi dva roky. Teď jsem na konci páté třídy a
to, co jsem se za tu dobu naučila, je neuvěřitelné. Nejsou to jen výukové dovednosti jako čtení, psaní, počítání a další. Naučila jsem se tady například vycházet
s kýmkoli a jednu z nejdůležitější dovednosti mé osobnosti - kreslení. Děkuji všem učitelům, kteří mi předali jakoukoli dovednost nebo informaci a těm, kteří mi
umožnili něco dokázat.
Přála bych všem žákům a žákyním, aby dokázali nejméně to, co já.
Kamila Canová

Za pět let jsem se toho hodně naučila např. číst, psát, počítat…
První rok ve škole byl super, protože jsme měli dobrou paní
učitelku (Mgr. Lenka Vosáhlová), která se vždy snažila vše
vyřešit tak, aby všichni byli spokojení. To se opakovalo i
s paní asistentkou (Marie Pospíšilová).
Ve druhé polovině druhého ročníku jsme měli druhou paní
učitelku (Mgr. Michaela Hostinská), ale na konci třetí třídy
odešla učit do jiné třídy na škole a dostali jsme jinou paní
učitelku (Mgr. Petra Turečková), která je s námi od čtvrté
až do páté třídy.
To jsou tři třídní učitelky, které s námi vydržely všech pět
let a k tomu ještě šest dalších učitelů na některé předměty.

Kristýna Tomašovičová

Lucie Šumanová
Tahle škola mě vedla od malička. Bylo tu nádherné prostředí, příjemná atmosféra a super lidi. Naučila mě všechno, co
do života potřebuji. Když jsem byla malá, myslela jsem si,
že všechny školy jsou takové jako ta naše. Ale postupně jsem
zjistila, že tahle škola je jedinečná. V téhle škole jsem se cítila
vždycky dobře. Děkuji všem, co mě podpořili. Na tuhle školu
budu ještě dlouho vzpomínat.
Zdeňka Štěpánková
Naučila jsem se v této škole číst, psát a počítat. Tato škola
mi dala hodně informací. Nejen jak se učí, ale i jak se pěstuje. Mám zde ráda všechny učitele, protože mě toto všechno
naučili. Z této školy nechci nikdy odejít :-) . Nejvíce ze všech
učitelů mám ráda naši třídní učitelku Petru Turečkovou.
Hrozně moc nás toho naučila. Moc bych si přála, aby zde
paní učitelka Petra zůstala, a my také. Nejen kvůli tomu,
že ji mám moc ráda, ale kvůli tomu že je úžasná. Mám tuto
školu moc moc ráda :-)
Zuzana Glozová
Tato škola mě naučila psát, číst, počítat.

Tato škola mě naučila věci, které se učí na všech školách např. číst, psát, počítat a gramatiku, ale také mě
naučila věci, které se na ostatních školách jen tak neučí
např. pavučiny, výstaviště, indické násobení atd. Ostopovická škola neučí jenom učení, ale také komunikaci
s lidmi, co ještě ve svém životě můžu zlepšit. Jsem ráda,
že jsem v této škole byla, jsou tady super učitelé, mají
rádi srandu a vydrží to s námi. :-)

V této škole jsem myslel, že budu muset umět psát, počítat nebo vytvářet. V 1. třídě jsem měl jako paní učitelku
Lenku Vosáhlovou, s kterou byla paní asistentka Marie
Pospíšilová, které odešly v polovině 2. třídy. Po nich
následovala paní učitelka Michaela Hostinská, měla
nás do konce 3. třídy, v které odešlo mnoho kamarádů
ze třídy. Po třetí třídě následuje 4. třída, v které nás
měla Petra Turečková, která nás má i v 5. třídě.
Kryštof Pilný
Paní UČITELKY mě v této škole naučily číst, psát, počítat.
Mikuláš Tureček
Tato škola mě naučila číst, psát, počítat, mluvit anglicky, kreslit a mnoho dalších zajímavých věcí. Škola
Ostopovice mně také dala dobré rady. Škola mi dala
víc, než jsem od ní čekal. Z téhle školy odcházím nerad,
ale musím.
Tobiáš Krula

Nashledanou!

Vojtěch Matýšek
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Zapomenuté ostopovické bíláky
Hody v Ostopovicích se konají v době, kdy má podle katolického kalendáře svátek sv. Jan Křtitel, jemuž je zasvěcena místní kaple (24. červen). A protože se naše tradiční mladé hody
kvapem blíží, dovolte mi malé zamyšlení nad nošením oděvu,
který k nim neodmyslitelně patří – kroje.
Kroj je národní lidový oděv, typický pro danou oblast, dědil se
z generace na generaci. Po 1. světové válce se nosil už jenom
o slavnostech. Po vzniku Československa vzrostlo vlastenecké
nadšení a důsledkem toho byla snaha zavést jednotný „národní“ kroj. Těžko už dneska zjistíme, podle jakých měřítek byl
vybrán za symbol Moravy kroj kyjovský, jisté ale je, že tento
počin setřel rozmanitost desítek folklorních regionů.
Naštěstí se na mnoha místech podařil návrat k nošení krojů původních. U nás se o to zasloužila v 80. letech 20. stol.
folklorní skupina „Babe z Vostopovic“ (asi 20 kusů krojů).
Nutno zdůraznit, že obnova původního kroje není jednoduchá.
Za úspěšnou obnovou stojí pátrání v archívech etnografického
muzea, návštěvy u starousedlíků. Je to finančně náročný projekt a může trvat i několik let. Naše obec investovala v posledních letech nemalou částku na obnovu tradičního kroje pro
DFS Háječek.
Ostopovický kroj – tzv. bílák, patří do oblasti jihozápadního
Brněnska. Jeho typickým rysem je několik dlouhých bílých
skládaných sukní a velký bíle vyšívaný šátek – půlka. U nás
se nosíval o ženáčských a babských hodech. Na mladé hody se
stárci oblékali do kyjovských krojů, což se i přes nevoli folkloristů dodržuje do dneška.
Bohužel jsou dnes mladé hody jediné, které v obci slavíme,
a tak naše krásné bíláky leží zapomenuty v truhlách. A my mu-

Pohádka o Ostopovicích
Se zvědavostí jsem jedno dubnové úterý přijala pozvání
Klubu žen na besedu o historii naší obce s místním rodákem Václavem Dudou. V knihovně, kde se akce konala,
bylo plno. Plno důchodců.
Napadlo mě, že všichni, kdo tady sedí, jsou už vlastně taky
pamětníci. Kde jsou nějací mladí? zaslechla jsem. Tady!
hlásím se, i když padesátka klepe na dveře a za normálních
okolností už se za mladou nepovažuji.
Besedu uvedla paní Pacalová informacemi o historii obce
obecně, ale brzy dala prostor panu Dudovi, který svoje
vyprávění doplnil dobovými dokumenty a fotografiemi.
O historii Ostopovic už jsem něco četla, ale tady jsem poslouchala, jak se tu kdysi opravdu žilo. Znělo to jako vyprávění pohádkového příběhu.
Bylo, nebylo… V mých představách rázem ožila náves
s kaplí, Brodkem a hasičskou zbrojnicí, selská stavení se
záhumenky i malé domky chalupářů, hájky, vinohrady. Vidím mlátičku u Dudů na statku v plné práci, zahnuté lyže
opřené o zeď Machálkovy stolárny, Čížkovu pekárnu na
rohu, kam si všichni chodili péct chleba a koláče, koňské
povozy plné slámy a bábu Andělu, jak veze trakač s pytlem
obilí k Jemelkům do mlýna za vesnicí. Hospodu U Hnátů
a o kus dál – za školou – se přes ulici zdraví hospodský
Volejník s holičem Lerchem. Zrovna k nim přichází umou-

pár v ostopovickém kroji - historické foto
síme být vděční, že se u nás dochovala alespoň tradice
mladých hodů. I když v krojích z půjčovny. V krojích,
které se u nás přirozeně nikdy nevyskytovaly.
JaRaBa

něný pan Veselý z nedaleké kovárny. Možná si domlouvají
kuželky, vždyť hřiště je odsud jenom kousek.
Pan Duda je skvělý vypravěč. Přemítám, že to ale přece
není zase tak dávno. Je to možné, že se Ostopovice za těch
pár let tolik změnily? Co se udělalo dobře a co bylo špatné?
A pro koho?
Pohádka skončila. Poslouchala jsem a uvědomila si, čím
vším musela tato generace za svůj život projít. Dětství
prožila v první republice, pak přišla válka, znárodnění, komunismus, měnová reforma, kolektivizace, normalizace a
potom ty obrovské změny po Sametové revoluci. Děti, které obdivovaly první televizi, tu velkou bednu s maličkou
obrazovku, určitě netušily, že ve stáří budou muset svádět
boj s mobilním telefonem.
V knihovně jsme seděli dlouho. Dozvěděla jsem se o Ostopovicích spoustu zajímavých věcí. Třeba proč máme ulici Vinohradskou, když tam není vinohrad, Na Rybníčku,
když tam žádný rybník není, nebo proč se říká Krajpláku
Slepička, když jsem tam neviděla nikdy běžet žádnou slepici.
Ještě mnoho věcí zůstalo nevyřčeno, ale i to málo stačilo,
abych se ujistila, že v Ostopovicích bylo a je dobře. A kdo
říká něco jiného, tak ať se třeba odstěhuje.
Jana Kuklová
Beseda se konala 25. 4. u příležitosti
780. výročí založení Ostopovic
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bílák - stárci z Troubska

detail kyjovskéko kroje

Beseda o historii Ostopovic v Klubu žen

Â

Pálení čarodějnic
2017
I když jsme do poslední chvíle čekali,
jestli se letošní jarní počasí umoudří,
sešli jsme se 30. dubna, abychom
spálili čarodějnici. Už kolem půl páté
se začali scházet rodiče s dětmi v těch
nejrůznějších strašidelných kostýmech.
Hranice se rozhořela a čarodějný rej mohl
začít. Děti dostaly na uvítanou nějakou
sladkost a každý, kdo měl chuť,
si mohl opéct špekáček.
Sešli jsme se v hojném počtu
a strávili společně pohodové
odpoledne.

foto Sylva Filová a Petr Polcar
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