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Radnice informuje
Připomínka 780. výročí obce Ostopovice
14. září uplynulo 780 let od první zmínky o naší
obci. Na návsi před kaplí tuto událost připomněly
děti z MŠ a ZŠ Ostopovice za účasti místostarosty
obce Jana Kubíčka, pana faráře Františka Koutného a kronikářů paní Libuše Dobrovodské a Jaroslava Trávníčka.
Je fascinující si představit, jak tehdy asi obec vypadala, když si uvědomíme proměny, kterými
prošla třeba jen za posledních 100 let. A co teprve, jak bude při rychlosti, kterou se mění dnešní
svět, vypadat za dalších 20 let?

Ul. Osvobození

Rekonstrukce ulic Nová a Osvobození

Víceméně podle plánu zatím probíhá stavba nové
splaškové kanalizace na ulici Nové a části ulice
Osvobození. Oproti původnímu projektu dojde
k výměně podloží vozovky nejen na ulici Nové,
ale také na ulici Osvobození. Komunikace na ulici Nové je od konce srpna v důsledku stavby zcela
uzavřena pro automobilovou dopravu. Průchodnost chodníků a dostupnost nemovitostí pro pěší
však bude po obou stranách ulice po dobu uzavírky vozovky zachována. V průběhu září budou
dobudovány kanalizační přípojky k jednotlivým
nemovitostem, v říjnu pak proběhne kompletní
výměna podloží vozovky do hloubky asi 50 cm.
V rámci této investiční akce dojde také ke kompletní obnově veřejného osvětlení a náhradě stávajícího drátového rozhlasu za bezdrátový.

Obec uspěla s dotačními žádostmi
u Jihomoravského kraje

Ul. Nová – frézování

Ul. Nová – splašková kanalizace

Dobrou zprávou pro rozpočet obce je získání investiční dotace od Jihomoravského kraje na vybudování splaškové kanalizace na ulicích Nová a
Osvobození. Schválená výše dotace je 4,9 milionu
Kč a lze ji využít na pokrytí 70 procent uznatelných nákladů na tuto akci.
Další získanou dotací je pak 96 tisíc Kč z Progra-

mu obnovy venkova, které poslouží na úhradu části úroků z úvěru
na rekonstrukci MŠ a ZŠ Ostopovice.

Cyklohlídky Policie ČR

V uplynulých měsících jste se při svých procházkách mohli setkat
s policisty z obvodního oddělení Rajhrad na jízdních kolech. Cyklohlídka, jejíž vznik finančně podpořila v loňském roce i Obec Ostopovice, se při své činnosti kromě cyklistů zaměřuje také na hlídkování
v chatových a rekreačních oblastech, kde by měla působit jako prevence před majetkovou trestnou činností či vznikem černých skládek.

Oprava silnice Ostopovice – Moravany

Po mnoha letech urgencí přikročila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje k obnově povrchu silnice z Ostopovic do Moravan.
Stavba byla zahájena 12. září a dojde při ní k položení nového asfaltového koberce na celé ploše vozovky. Rekonstrukce probíhá za
úplné uzavírky, která potrvá do 8. října.

Nový územní plán obce

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o zahájení přípravy
nového územního plánu obce. Připomínky k návrhu zadání tohoto
základního koncepčního dokumentu obce je možné podávat do 25.
10. 2017 písemně na adresu Obecního úřadu Ostopovice. Vaše připomínky k vystavenému návrhu zadání uplatněte stručnou a jasnou
formou do uvedeného data anebo jen prostě napište, jaké změny
oproti stávajícímu územnímu plánu byste si přáli. I když asi ne všem
požadavkům budeme moci vyhovět, každým se budeme důkladně a
vážně zaobírat.

Mobilní rozhlas v Ostopovicích

V rámci snahy dále zlepšovat informování občanů o dění v obci
rada obce rozhodla o využití komunikační platformy „mobilní rozhlas.cz“. Tato platforma umožní nejen rozesílání hromadných SMS
zpráv, hlasových zpráv či emailů, ale také pořádání bleskových anket či minireferend. Předpokladem dobrého fungování této formy
komunikace je však co nejširší zapojení občanů obce. Pokud proto
chcete být informováni o novinkách z obce prostřednictvím vašeho
mobilního telefonu, přihlaste se vyplněním přihlašovacího formuláře. Bližší informace najdete v článku uvnitř zpravodaje.
Jan Symon

cyklohlídka z obvodního odd. Rajhrad
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Údržba obce
Černá skládka nad panelkou

Příprava na zimní údržbu

V průběhu října budou po obci rozmístěny bedny se zimním posypem na obvyklých místech, která jsou rovněž vypsána v plánu zimní údržby 2017/2018, který je k dispozici
na obecním úřadu, stránkách obce Ostopovice a ve sběrném dvoře. Jako posypový materiál používáme jemnou
štěrkovou drť frakce 2/4 mm a posypovou sůl.

Začátkem září se opět někdo rozhodl vysypat stavební odpad do lesa místo na určenou skládku nebo do sběrného
dvora. Na parkovišti u lesní cesty nad panelkou, kde jsme
tento problém řešili již mnohokrát, byla vysypána hromada
polystyrenu, lepidla a tvárnic. Množstvím odpovídala jednomu vozíku, který se někomu nechtělo zlikvidovat tak, jak Odpady přijímané ve sběrném dvoře
se má. Bohužel se pořád najdou lidé, kteří vyhodí do lesa Sběrný dvůr nepřijímá tyto odpady: železniční pražce,
cokoli a je jim jedno, že tím zamořují své okolí.
eternitové desky a vlnovku, asfaltové pásy a IPU. Tyto odpady je možné předat ve sběrnách nebezpečných odpadů.
Odvoz popelnic Na Rybníčku a Branky
K likvidaci těchto odpadů je třeba technika a povolení, kteV ulici Na Rybníčku jsou osazené značky označující zákaz ré obec nemá k dispozici, a proto je likvidují koncoví odběparkování u odbočky na koncovou část ulice Branky. Žádá- ratelé. Dále platí, že odpad ve sběrném dvoře Ostopovice
me řidiče, aby tyto značky respektovali a umožnili průjezd může předat pouze osoba, která je poplatníkem místního
popelářům k domům na Brankách. V průběhu léta se ně- poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
kolikrát stalo, že zde komunální vůz nemohl odbočit a popelnice nešlo vyvést. Děkujeme, že parkujete dle platných Nalezení psi
dopravních předpisů.
Za 3 čtvrtletí bylo v obci odchyceno 9 psů. 8 se vrátilo svým
majitelům, 1 našel majitele nového, protože se o něj nikdo
Pytlový svoz na Nové
nezajímal. Odchyt volně pobíhajících psů je na základě
V průběhu rekonstrukce ulice Nové proběhne pytlový svoz rozhodnutí rady zpoplatněn 500,- Kč za odchyt a 100,- Kč
dle platného harmonogramu, avšak od 7 hodin, než započ- za 1 den pobytu v kotci ve sběrném dvoře.
nou v ulici stavební práce. Dávejte tedy pytle před dům nejlépe den předem. Děkujeme.
Jaroslav Šebánek

Výpis usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
24. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
- za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva
Borise Canova a Pavla Papajoanu.
- doplněný program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 5/2017 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
- 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 Ing. Martinem Poláškem, Veronikou Divišovou, Josefem a Alenou Hosovými, Ivou a Jaroslavem Řičánkovými,
Ing. Milanem a Janou Ondrůjovými, Pavlem a Veronikou Holomkovými, Mgr. Liborem Valentou, Mgr. Hanou a Ing. Jaromírem Zůnovými, Margitou Hamerskou, Sylvou a Romanem
Zalubilovými, MUDr. Ivanou a Ing. Janem Fridrichovými, Ing.
Martinem a Dagmarou Procházkovými, Janou a Pavlem Padrnosovými, Janou Křížovou, Simonou a Kvidem Bolelouckými, Davidem Guntrem, Ing. Josefem Kalíkem, Mgr. Danutou
Khatskevich, Mgr. Sviatlanou Khatskevich, Mgr. Magdalenou
Mrakavovou, Monikou Mrakavovou, Michaelou Polívkovou,
Jaroslavem Zeleným, Ing. Romanem Živělou, Ing. Miroslavem
Kozou, Jáchymem Vérostou, Barborou Vérostovou, Ing. Mgr.
Petrou Vérostovou, DiS. Jiřím Krpálkem, Pavlem Střechou,
Ivou Voděrovou, Petrem Vavrušou a Evou Kosovou, jako dárci,
a pověřuje starostu jejím podpisem.

- Dohodu o zajištění údržby pozemní komunikace na pozemku p.č. 816/1 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice,
se sídlem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice, na straně
jedné, a Ing. Martinem Poláškem, Veronikou Divišovou,
Josefem a Alenou Hosovými, Ivou a Jaroslavem Řičánkovými, Ing. Milanem a Janou Ondrůjovými, Pavlem a
Veronikou Holomkovými, Mgr. Liborem Valentou, Mgr.
Hanou a Ing. Jaromírem Zůnovými, Margitou Hamerskou, Sylvou a Romanem Zalubilovými, MUDr. Ivanou
a Ing. Janem Fridrichovými, Ing. Martinem a Dagmarou
Procházkovými, Janou a Pavlem Padrnosovými, Janou
Křížovou, Simonou a Kvidem Bolelouckými, Davidem
Guntrem, Ing. Josefem Kalíkem, Mgr. Danutou Khatskevich, Mgr. Sviatlanou Khatskevich, Mgr. Magdalenou
Mrakavovou, Monikou Mrakavovou, Michaelou Polívkovou, Jaroslavem Zeleným, Ing. Romanem Živělou,
Ing. Miroslavem Kozou, Jáchymem Vérostou, Barborou
Vérostovou, Ing. Mgr. Petrou Vérostovou, DiS. Jiřím
Krpálkem, Pavlem Střechou, Ivou Voděrovou, Petrem
Vavrušou a Evou Kosovou, na straně druhé, a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Nová knihovna a obecní sál

Urbanismus - místo a okolní zástavba

Ostopovice možná už za pár let získají novou dominantu. Měla by se jí stát nová budova knihovny a obecního
sálu, která vyroste v místě nynější víceúčelové budovy
na ulici Lípová. Stávající budova je ve špatném technickém stavu, potýká se s vlhnutím zdí i dosluhující střešní
krytinou. Také vnitřní dispozice nevyhovuje dnešnímu
využití a zcela zde chybí prostory pro setkání většího počtu lidí. Zastupitelstvo obce proto na začátku léta schválilo investiční záměr na vybudování zcela nového objektu, kde vedle obecní knihovny vznikne i menší obecní sál
o rozměru kolem 90 m2. Studii nové budovy zpracovala
architektonická kancelář Transat Architekti a s jejími
výsledky vás nyní seznamujeme i na stránkách Ostopovického zpravodaje. V průběhu podzimu pak bude projekt představen veřejnosti i na setkání za účasti autorů
projektu. Co se týče časového harmonogramu, v průběhu příštího roku by měla proběhnout kompletní projektová příprava a získání stavebního povolení. Samotná
stavba by pak mohla být zahájena v průběhu jara 2019.

Pro obecní sál a knihovnu mají Ostopovice k dispozici
pozemek a stavbu, která vznikla sloučením dvou původních domů a jejich hrubou, čistě užitkovou úpravou, která
setřela jejich někdejší tvar, měřítko a materiálové řešení.
Návrat k původní podobě domů nedává mnoho smyslu,
znamenalo by to opětovně je vytvořit. Za podstatnější považujeme nalezení vhodného členění a měřítka, vnímavého k okolní zástavbě i k významu budovy v životě i obrazu
obce.

Jan Symon

Hlavní vstup do domu je ze dvora, přes jihozápadní prosklenou „lodžii“ a stejně je orientováno i prosklení knihovny a čítárny v patře. Kromě energetické výhodnosti nabízí toto řešení i výhled na zalesněný svah.
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Zapsal Ing. Ladislav Polcar

Nově navržený sál zastupitelstva s veřejnou knihovnou a
čítárnou ponechává z materie původního domu minimum,
udržuje ale původní členění parcely, které se propisuje do
hmotového utváření nového domu. Dům má dvě tváře, vyjadřující dvojí funkci i urbánní kontext - směrem do ulice
otevřený a majestátní prostor veřejného života obce je za
domem vystřídán lesem a skalisky, které zasahují do formování zadní části domu.
Stupňovitá forma světlíku a prvního patra domu je ozvěnou původní sedlové střechy smiřující novou architekturu
a moderní funkční náplň s tradičním chápáním venkovské
zástavby. Sál zastupitelstva je v přízemí, soudobý trend
transparentnosti vyjadřuje velkým nečleněným oknem,
v němž se jako na velké obrazovce nabízí pohled přímo na
jednající zastupitele. Jasný, jednoduchý prostor sálu může
být využíván na více způsobů: ke komorním akcím, koncertům, workshopům, cvičení atd. Větší část uliční fasády
tvoří nečleněná hladká plocha, pozadí venkovního krucifixu, nedávno opětovně vysvěceného. Vzhledem k severní
orientaci uliční fasády a vzhledem ke svahu za domem je
sluneční světlo přiváděno do sálu shora, velkorysým světlíkem.

Dispozice – vnitřní uspořádání

Sluneční světlo je přiváděno do sálu velkorysým světlíkem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice
bere na vědomí

- usnesení z jednání rady obce ze dne 25. 5., 7. 6., 9. 6.,
21. 6., a 27. 7. 2017.
- Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Zastupitelstvo obce Ostopovice revokuje
- usnesení č. 9.2 – 2/2017 a č. 9.3 – 2/2017, schválená
na 2. zasedání zastupitelstva obce dne 25. 5. 2017.

Architektura – dům a jeho tvar

Větší část uliční fasády tvoří nečleněná hladká plocha na
pozadí venkovního krucifixu, s jedním velkým nečleněným oknem.

Vstup do domu je ze dvora, přes jihozápadní prosklenou
„lodžii“ – stejně je orientováno i prosklení knihovny a čítárny v patře. Kromě energetické výhodnosti nabízí toto
řešení výhled na zalesněný svah a propojení interiéru do
intimního prostoru dvora, který je místem pro další – venkovní – společenské aktivity. Oba provozy domu, knihovnu a sál, lze oddělit otočným panelem ve vstupní lodžii.
Lodžie tvoří zároveň šatnu a odkládací prostor. S ohledem
na multifunkční využívání sálu je v přízemí umístěno nezbytné zázemí - čajová kuchyňka a sklad nábytku, toalety.
Uvnitř je sál lemován lavicemi pro veřejnost účastnící se
jednání zastupitelstva a regály s knihami, které slouží jako
další „depozitář“ knihovny v patře.
Druhé podlaží je přístupné schodištěm a výtahem, zároveň
ale také samostatným vstupem pěšinkou ve svahu. Kromě
knihovny s čítárnou a dětským koutem je v patře ještě samostatná místnost pro kosmetický salon, který měl místo
i v původní budově a je důležitým prvkem komunitního
života v obci.
Dům bude vybaven jednoduchou klimatizací, podlahovým
topením, tepelným čerpadlem, výtahem.
Ing. Petr Všetečka, Ing. Robert Václavík,
Transat Architekti
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Výročí 780 let od první zmínky
o Ostopovicích
Při rekonstrukci náměstí U Kaple byly do dlažby před kaplí
vloženy tři kovové desky připomínající tři významná data
z minulosti naší obce. Na první desce je datum 14. září
1237, protože toto datum je uvedeno na dokumentu, který
obsahuje nejstarší známou zmínku o naší obci. Toho dne
totiž vydává v Brně český král Václav I. latinsky psanou
restituční listinu a jako svědek je na ní uveden mimo jiné
také magistr Štěpán z Ostopovic. Od onoho okamžiku můžeme sledovat historii Ostopovic až do naší doby a zájemci se s ní mohou seznámit mj. na internetových stránkách
naší obce, kde je zachycena poměrně podrobně.
Dávnou historií Ostopovic se zabýval někdejší šéfredaktor
Ostopovického zpravodaje, pan Ladislav Horák st., který
byl autorem pojednání o nejstarších dějinách Ostopovic
v brožuře vydané k výročí 750 let od první zmínky o obci
v roce 1987 a v 90. letech zveřejnil řadu poutavých článků
o minulosti naší vesnice v Ostopovickém zpravodaji (který
do r. 1995 nesl název Náš reportér).
Příběh o tom, jak se na královské listině objevila zmínka
o Ostopovicích, vylíčil Lad. Horák následovně (Náš reportér č. 3, 1992):

se Brna. Od té chvíle spravoval Moravu dle své vůle.“
Nevražící bratry nakonec smířila mateřskou domluvou
královna Konstancie Uherská, dožívající tenkrát své
královské vdovství nedaleko Brna, v nově vybudovaném
klášteře cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.
Historik k tomu dodává: „Přemysl pak žil ve shodě a lásce
s bratrem Václavem až do své smrti (1239).“
Protože královská vojska při svém vpádu na Moravu
zle poplenila svatopetrské statky na Brněnsku, rozhodl
král, že odškodní postiženého majetníka. Na den 14. září
roku 1237 svolal do Brna početné shromáždění význačných osobností z řad úředníků a lenních pánů. Nechyběla
ani skupina vlivných brněnských měšťanů a vybraných
šlechticů z brněnského venkova. Řečená sešlost dosvědčovala svou účastí na jednání královskou vůli i jeho restituční listinu.
V kolektivu „venkovanů“ se prezentovali oprávnění představitelé několika mimobrněnských osad či obcí. Ve zmíněné listině jsou mimo jiné jmenovitě uváděni Robert
z Troubska, Náhrad z Ořechova, Přibyslav z Maloměřic
a mnozí jiní. Ostopovice zastupoval muž nadmíru erudovaný, honosící se nejvyšší středověkou akademickou
hodností tehdejších inteligentů. Šlo o magistra (doktora)
Štěpána z Ostopovic.

Vracíme se do minulosti, do úvodní čtvrtiny 13. století.
V té době vládl na Moravě údělný kníže markrabě Přemysl, bratr českého krále Václava I. Královští sourozenci,
nezůstávaje nic dlužni tradiční přemyslovské ctižádosti,
v roce 1237 zle se znesvářili. „Rozhněvaný král Václav
vtrhl na Moravu, vypudil Přemysla do Uher a zmocnil

Magister Stephan de Oztupowiz je tedy nejstarším známým občanem středověkých Ostopovic a uvedení jeho
jména na listině stvrzené královskou pečetí je nezpochybnitelným, i když nepřímým důkazem o tom, že naše vesnice již nějakou dobu existovala.
Libuše Dobrovodská

Devět sezon s Provázkem
Když jsem před nějakými deseti lety poprvé oslovil uměleckého šéfa Divadla Husa na provázku Vladimíra Morávka s nápadem uspořádat představení souboru v tělese
nedokončeného dálničního mostu, nejen že jsem úplně
nevěděl, do čeho jdu, neměl jsem dokonce ani svolení
majitele pozemku – České republiky – zde akci uspořádat. První Husa na dálnici měla být protestem a konat
se měla nesouhlasu majitele navzdory. Zcela iracionálně
jsem ale věděl, že by to mohlo být skvělé. A Vladimír to
asi cítil stejně, protože ani trochu nezaváhal a řekl, že do
toho i s Provázkem jde. Nakonec jsme získali od Ředitelství silnic a dálnic i ten chybějící souhlas a festival Husa
na dálnici se tak mohl konat v následujících devíti letech
zcela legálně.
Během nich se na dálnici vystřídalo mnoho dnešních
hvězdných jmen - jen namátkou Vyorálek, Kubátová,
Mikluš, Budař, Buršová, Dalecký, Hloužková, Schmitzer,
Vtípil nebo Váša. Z počátečního jednoho pódia jsou dnešní dvě a cirkusový stan k tomu a snad příliš nepřeháním,
když napíšu, že každý rok byl lepší než ten předchozí.
Těch uplynulých devět sezon bylo zkrátka skvělých.
Mimořádné, velkolepé a památné věci se děly nejen na
pódiu, ale i mimo ně. Dokonce nahoře na kopci. Všude.
A prostor, který dříve sloužil jako skládka a obci dělal spíš
ostudu, se najednou víc a víc stával místem, kde lidé rádi

tráví volný čas a kde se tu a tam dokonce dějí věci nevídané,
pozoruhodné a nezapomenutelné. Místem, kde se mohou
dít i zázraky. Provázek tu vlastně zapůsobil jako lékař a tohle opomíjené místo tak trochu uzdravil, nebo přinejmenším dostal do lepší kondice. Dnes tu probíhá řada dalších
kulturních akcí a letos se tu dokonce konala i první svatba.
Velké díky za to vše patří nejen Vladimírovi Morávkovi, nýbrž celému souboru Husy na provázku, že nám tu, díky svojí
odvaze, nasazení a nekompromisnosti, ty uplynulé roky dávali zažít zázraky. A díky patří také všem podporovatelům,
ostopovickým i přespolním, kteří v uplynulých letech akci finančně či materiálně podporovali a umožnili tak její konání.
Divadlo Husa na provázku se za ty roky zapsalo do kulturní
historie naší obce, stejně jako se Ostopovice staly součástí historie Divadla Husa na provázku. Ostatně několikrát
jsou zmiňovány i v knize o nejpodivuhodnějších divadelních
událostech Divadla Husa na provázku z let 1999–2019, která byla, ne náhodou, právě na letošním festivalu slavnostně
pokřtěna.
Letošní jubilejní 50. sezona je pro Divadlo Husa na provázku časem velkých změn. Dojde mimo jiné ke kompletní obměně vedení souboru, které promění soubor k obrazu svému. A proto i festival Husa na dálnici bude pro příští roky
hledat novou tvář a možná i název. Nyní tedy nastal čas rozloučit se, radovat se z toho, co bylo, a těšit se na to, co bude.
A protože každý konec je zároveň začátkem něčeho nového,
nepochybuji, že se ještě máme na co těšit.
Jan Symon

Drobná oprava k článku o službách a obchodech v Ostopovicích
V minulém čísle jsme otiskli článek o tom, jaké služby a obchody se v Ostopovicích kolem 50. let provozovaly. Obrázek
s domem na ulici Lípová č. 10 zde byl mylně označen jako ševcovství, správně tu však fungoval obchod U Pavlíků.
Za chybu se tímto omlouváme a děkujeme všímavým pamětníkům za upozornění.
Sylva Filová
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Něco o včelách - pokračování
Včelí společenství tvoří královna-matka, včely a trubci.
Matka je udržovatelka rodu, jejím posláním je klást vajíčka, z nichž se líhnou včely. V hlavní snůšce - v květnu až
červenci - naklade denně až 1500 vajíček, tj. tolik, co sama
váží. Porovnáno se slepicí, ta by musela snést denně asi
25 vajec. Matka si také z tohoto důvodu žádá potravu asi
každé čtyři minuty.
Včely
mají během svého života různé aktivity - činnosti. Nejdříve po vylíhnutí včela krmí matku, po několika dnech přejde na krmení plodu, dále pak staví plásty, potom přijímá
od létavek nektar, nakládá ho do buněk a také ho přemísťuje mezi rámky. Asi po třech týdnech života začne létat
ven na pastvu do vzdálenosti i několika kilometrů a vedena je čichem. Létá rychlostí až 20 km/h. Se zátěží asi tak
po 15 minutách odpočívá. Na jeden kilogram medu musí
navštívit asi pět miliónů květů a přinesený nektar, což je
„vodička“, přeměnit na med, což je složitý postup, předávají si ho i mezi sebou.
Trubec
je nutný člen společenství včel. Jednak pro oplození mladé matky, jednak v úle pomáhá udržovat potřebnou teplotu. Je velmi teplomilný, ven letí jen za poledne, když svítí
slunce a je minimálně 20 °C.
Med
je nejznámější produkt včel. Je to sladina z různých přírodních zdrojů, několikrát včelami přepracovaná, z níž
včely odpaří vodu a ukládají ji do buněk. Až je správně zahuštěný, tak buňky zavíčkují.
Vosk
je materiál na zhotovení včelího díla – buněk, na nichž
včely žijí. V nich se líhnou mladé včely a včely si do nich
ukládají zásoby potravy. Uplatňuje se v průmyslu, lékařství i v domácnosti. Kuchařky si s ním natírají plechy při
pečení cukroví. Nejznámější je asi výroba svíček z vosku.

Pyl,
to jsou buňky rostlin, jimiž se rozmnožují. Včely ho v rouskách na zadních nohách přenášejí mezi jednotlivými květy, a tím je opylují. V našich podmínkách jsou včely nejvýznamnějším opylovatelem. Pro včely je pyl nutná potrava.
V poslední době nachází uplatnění i v lékařství, vyrábějí
se z něj preparáty k léčbě alergií a i některých dalších onemocnění.
Propolis
je pryskyřice - lepkavá látka, sebraná na pupenech stromů. Je to bakteriocidní látka, kterou si včely potahují
vnitřek svého obydlí a tmelí škvíry nebo izolují nežádoucí
tělesa v úle. Je užíván i v lékařství.
Mateří kašička
je produkt hltanových žláz mladých včel, kterým krmí několik dní larvy dělnic a larvy, z kterých se má vylíhnout
matka, po celé larvální stádium. Hodnotu mateří kašičky můžeme posoudit z toho, že při normálním krmení
se z larvy vylíhne za 21 dní včela, je-li však larva krmena
mateří kašičkou, vylíhne se z ní již za 16 dní matka, která
je o polovinu větší než včely. Matka je pak po celý život
krmena mateří kašičkou.
Včelí jed
žihadla je jakási ochrana včel proti vetřelcům či narušitelům. Ve zdravotnictví se zkoumá možnost jeho léčebného
využití. Zatím je známo využití na revmatické bolesti a některé další potíže.
Normální včelstvo v hlavní snůšce váží 4 až 5 kilogramů a
tvoří je 40 až 50 tisíc jedinců. Spotřebuje za rok asi 80 kilo
medu, k tomu asi 10 kg cukru pro zimní krmení, 40 kilo
pylu a 60 litrů vody.
Včely opylují asi 90 % květů. Je to tím, že ostatní hmyz
přezimuje v jedincích, kdežto včely v tisících. Opylování
představuje přes 80 % hospodářského přínosu včel, teprve zbytek připadne na jejich produkty – med, vosk atd.
Jaroslav Trávníček

Moudrost a poslušnost

Svatý Václav

Dnešní duchovní okénko začneme citátem z Bible.

Spolu s naším národem – doma i jinde v zahraničí – slavíme v měsíci září slavnost sv. Václava, který stál u kořenů našeho formujícího se národního společenství. Tento
den je státním svátkem, to znamená, že role sv. Václava
v našich dějinách je tím veřejně uznávána.
Naše světce – a je jich tolik – slavíme v církvi jako své
ochránce, kteří se za nás přimlouvají, intervenují u Boha,
který je pánem časů, i dějin, a který stojí nad osudy národů i jednotlivců.
Jsou nejen přímluvci, ale také vzory. Jsou těmi, kdo do
základů svého života vkládali určité duchovní hodnoty.
Velikost každého z nich nespočívala pouze v pozemském
rozměru, ale také v kulturních hodnotách, které byly přínosem celému národu.

„Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji
milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází
ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí
u dveří.“
(Mdr 6, 12-16)
Když dětem ve škole položíme otázku, které dny v roce jsou
nejdůležitější, zazní různé odpovědi. Děti řeknou, že svátek,
narozeniny a Štědrý den, protože dostávají dárky, ale jednohlasně u nich vítězí slovo prázdniny.
Dospělí s tím mohou souhlasit, ale dovedu si představit, že
někteří prarodiče vzdychají nad jejich délkou. Letošní letní prázdniny již skončily a začátek nového školního roku se
přímo nebo nepřímo dotýká každého z nás. Pro nás dříve
narozené vzpomínkou, pro ostatní novou skutečností.
Období školní docházky je pro každého člověka obrovská
šance. Otevřely se před ním nekonečné perspektivy znalostí
a soukromého bádání. Ke vzdělávání ho vedou dobře připravení průvodci - učitelé. Právě díky jejich přehledu získává schopnost kráčet vpřed na své daleké cestě. S každým
dnem získává nové zkušenosti, které ho chrání před ztrátou
životní orientace. Jistě je během školního roku mnoho důvodů k radosti, i když možná někteří pocítí hořkou pachuť
neúspěchů. Zvláště tyto žáky a studenty je dobré povzbudit
výzvou, aby nepříjemnou lekci při studiu považovali za odrazový můstek směřující k osobnímu vývoji. Každý okamžik
v časovém intervalu dne i roku je ve školních lavicích jedinečný a vytváří neopakovatelnou atmosféru. Pro mnohé je
škola neodolatelná kráska, ale v každém věku je možné v ní
něco obdivovat, něco nového poznat, věděním se obohatit,
získat nezapomenutelné zážitky tam, kde bychom to vůbec
nečekali...
„Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být.“ (Ef 6, 1)
S těmito slovy svatého apoštola Pavla nemá zřejmě problém
ani jeden rodič, ať věřící, nebo ateista. Všichni přece víme,
jak důležité pro výchovu a ochranu dětí je, aby se dokázaly podřídit autoritě, vážit si moudrosti starších členů rodiny a dovolit, aby jim svědomí formovali lidé, kteří je mají
nejraději. Souhlasíme sice s tím, že poslušnost je důležitá
nebo dokonce nevyhnutelná ctnost, ale kolik je nás, kteří
máme problém s poslušností? Automaticky ji pokládáme za
břemeno či omezování, možná za něco, co stojí v cestě naší
svobodě a rozvoji. Pokud si však uvědomíme, jak je důležitá
pro děti, zjistíme najednou, jak cenná je i ve vztazích nás
dospělých... Poznání, co je moudrost a poslušnost, ještě neznamená, že tyto vlastnosti máme a umíme je využívat. Je
to jen začátek dlouhé cesty, která ale jediná vede tam, kam
se chceme dostat...
Až jednou zaklepe moudrost a poslušnost u našich dveří a
ty, milý čtenáři, se zaposloucháš, možná uslyšíš její tajemný
hlásek, který k nám všem doléhá. A když budeš poslouchat
velmi, ale velmi pozorně, uslyšíš něco, co je určeno jen a jen
Tvým uším a Tvému srdci. Tak poslouchej a nenech se rušit.
Mgr. Marie Kubová
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Svatý Václav v době, ve které žil, svými povinnostmi
panovníka „překročil“ sám sebe. Mravní bezúhonnost,
zbožnost a vzdělanost nevzbuzovala v jeho okolí obdiv,
ale spíše závist. Většina tehdejších panovníků neuměla
číst a psát. Svatý Václav se od nich zcela odlišoval. Svoje
vzdělání doplnil znalostí staroslověnštiny, latiny a řečtiny. Byl panovníkem rozvážným, který moudře spravoval
svěřené dědictví a nevystavoval poddané nebezpečí válečných konfliktů. Kdo nechápal jeho taktiku, považoval
sv. Václava za slabocha. Svůj pozemský život ztratil tragicky a velmi mlád, ale získal život věčný, jehož výrazem
je i úcta, které se mu po staletí od našeho národa dostává.
Zůstává stále přítomen duchovně i dnes, přimlouvá se za
náš národ a výmluvnost jeho života je i nadále aktuální.
To, o čem dnes politici hovoří, totiž o tradičních hodnotách, míru a sociální spravedlnosti – to bylo v životě sv.
Václava samozřejmé. Jakkoliv je dnes populární hovořit o hledání pravdy, jen málokdo si ji doopravdy přeje
nalézt. Správně tušíme, že pravda umí být nebezpečná.
Poctivé hledání však předpokládá odhodlání přijmout
důsledky nalezeného poznání a bez něho má jen malou
cenu. Náš veliký národní světec byl připraven následovat
poznanou pravdu i za cenu osobní oběti a v tom spočívá
jeho největší přínos.
Mgr. Marie Kubová
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Mobilní rozhlas: každodenní i krizové informace pro občany přímo do mobilu

Tipy na čtení pro děti a mládež

Představte si, že jste na nákupu, na dovolené nebo v práci a nastane nenadálá situace
jako například havárie vodovodu, přerušení dodávek elektřiny nebo povodně. Díky
Mobilnímu rozhlasu Vás může obec během
několika vteřin ZDARMA informovat do
mobilního telefonu a vy můžete okamžitě
zareagovat. Nakoupit balenou vodu nebo
svíčky nebo na nic nečekat a zamířit domů
pomoci stavět protizáplavové bariéry a
ochránit tak nejen svůj majetek, ale i životy
spoluobčanů. To všechno díky Mobilnímu
rozhlasu – nové komunikační platformě
pro obce. Mobilní rozhlas ale neslouží jen
k informování o krizových situacích, jeho
výhod je mnohem více.

Skříp, škráb, píp a žbluňk – Kitty Crowther
Knížka o malém žabáčkovi, který se v noci bojí sám ve
své postýlce, se hodí k předčítání nejmenším dětem, ale
může zaujmout i začínající čtenáře. Kratičký příběh doplňují bohaté ilustrace a děti se mohou těšit na něžný
dobrý konec.

Vyberte si informace, které budete dostávat

Na rozdíl od klasického obecního rozhlasu nebo některých aplikací se nemusíte bát, že by Vám každou hodinu pípal telefon s neužitečnými informacemi z obce. Při
přihlášení k odběru zpráv si totiž můžete zvolit, o jaký
typ zpráv máte zájem. Zajímají Vás jen krizové zprávy,
nebo chcete vědět i o sportu, kulturních událostech nebo
aktivitách pro rodiny s dětmi? Záleží jen na Vás. Každá
hromadná zpráva je cílená nejen podle těchto preferencí, ale také podle bydliště. Informace o uzavírkách, haváriích nebo čištění ulic Vám tedy dojdou skutečně jen
tehdy, když se Vás budou týkat.

Efektivní předávání informací díky 5 komunikačním kanálům

Zastupitelstvo bude mít celkem 5 možností, jak Vás informovat. SMS zprávy jsou ideální pro krizové situace.
E-mail se naopak využívá pro pozvánky a programy
kulturních akcí. Hlasové zprávy jsou nezastupitelné při
získávání rychlé zpětné vazby od Vás obyvatel. Méně důležité zprávy a připomenutí budeme naopak posílat bezplatnými zprávami přímo do mobilní aplikace. Tímto
způsobem Vás obec může informovat přiměřeně situaci,
ale skutečně v každé situaci.

Podílejte se na rozhodování o současném dění
díky minireferendům
Mobilní rozhlas nabízí unikátní možnost hlasových referend, kdy obec jednoduše vytvoří dotazník a ten pošle
formou klasického hovoru do mobilních telefonů obyvatel
obce. Občané mohou na otázky v referendu odpovědět jednoduše stisknutím klávesy na svém mobilním telefonu, a
tak rozhodnout například o umístění nového hřiště, projevit
zájem o recyklaci odpadu nebo potvrdit účast na kulturních
událostech. Konečně budete moci projevit svůj názor tak,
aby byl skutečně slyšet.

Cool a užitečná aplikace Mobilní rozhlas pro
chytré telefony
Kromě přijímání zpráv z radnice doporučujeme také stažení aplikace Mobilní rozhlas. Najdete tam aktuality z obce,
kontakty a otevírací dobu úřadů, tipy na nejzajímavější aktivity a seznam nejdůležitějších tísňových linek, takže můžete
v případě nenadálých událostí okamžitě zavolat záchrannou
službu, hasiče či policii.

Nahlaste nepořádek nebo zničený veřejný majetek fotohláškou

V sekci Fotohlášky Zmapujto můžete vyfotit a poslat obci
náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou
skládku, nesvítící lampu nebo zničenou lavičku, označit
místo a odeslat. My se již postaráme o nápravu. Věříme, že
Mobilní rozhlas bude užitečným nástrojem, díky kterému
budete mít všechny důležité informace na dosah ruky a budete se moci více zapojit do dění v naší obci.

Vyplňte přiložený leták Mobilního rozhlasu
a budete dostávat informace ZDARMA
Pokud máte zájem dostávat zprávy o dění v Ostopovicích
ZDARMA, zaregistrujte se online na adrese www.ostopovice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplňte registrační ústřižek
níže. Vyplněný ústřižek poté doneste na obecní úřad. Od té
chvíle budete dostávat SMS zprávy, hlasové zprávy a e-maily o dění v obci – upozornění na výpadky vody, elektřiny,
čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Jak zvířátka pekla koláče – Martina Kavková
O tom, jak si veverka půjčí kuchařku a s pomocí svých
zvířecích kamarádů upeče koláče, vypráví ve verších
kniha Martiny Kavkové. Veršovaný příběh ožívá v akvarelových obrázcích, předškoláčci jej mohou poslouchat
a malí čtenáři si mohou procvičovat své čtenářské dovednosti.
Jablečný koláč naděje - Sarah Moore Fitzgerald
Zkušenější čtenářky a čtenáře může zaujmout napínavý
příběh o tajemném zmizení Oscara Dunleavyho, jehož
talentem je pečení jablečných koláčů, které dovedou přimět lidi k naději a milému chování. Oscarova nejlepší
kamarádka Meg a jeho mladší bratr Stevie však stále
věří, že se jim Oscara podaří vypátrat. Kniha o přátelství, naději a také lásce a dospívání rozkrývá, jakou sílu
má mezi lidmi upřímnost a jaké škody dovede napáchat
závist a sobectví.
Dívka s pomeranči – Jostein Gaarder
Patnáctiletému Georgovi se do rukou nečekaně dostane dopis, který mu před svojí smrtí napsal jeho vlastní
otec. Dvanáct let po otcově smrti se tak sentimentální a
romantický příběh o tajemné Dívce s pomeranči stává
touženým pojítkem mezi otcem a synem.
SyF
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Mladé hody 2017
Každý rok, když se blíží konec června, se u nás konají Mladé
hody a ani letos tomu nebylo jinak. Už brzy na jaře se začínají
naši stárci scházet, aby se do svátku sv. Jana Křtitele, patrona
naší obce, naučili všechno, co musí umět každý stárek i stárka.
A že toho není málo!
Celé hodové veselí začalo 16. června. Konala se předhodová zábava, na které hrála skupina ,,Špunt‘‘, a i přesto, že nám počasí
moc nepřálo, sešlo se nás dost na to, aby bylo veselo.
V sobotu 17. června se stárci a příznivci hodů sešli na sokolovně a v 10 hodin vyrazili pro jeden z hodových symbolů - máju.
O týden později se za pomoci pana Jaroslava Havlíka a spousty
chlapské síly podařilo máju postavit a pak už stárci museli splnit svoji povinnost a do rána tento symbol uhlídat.
Dopoledne 24. června se po celé vsi, v doprovodu krojované
kapely, roznášely rozmarýny. Ve 14 hodin vyrazil slavnostní
stárkovský průvod, který prošel Ostopovicemi. Letos poprvé šli
všichni stárci žádat pana starostu o udělení hodového práva,

které jim připomíná jejich povinnosti, ale také dovoluje se do ranního kuropění veselit. Potom tradičně
zatančili před restaurací U Volejníků a v doprovodu
malých i velkých krojaček z ostopovického Háječku
dorazili na sokolovnu.
Po krásném nastoupení zatančili Moravskou i Českou
besedu. Nutno dodat, že na 16 krojovaných párů byla
krásná podívaná.
Večerní zábavou, stejně jako celým dnem nás provázela kapela VRACOVJÁCI.
Celé hodování zakončila nedělní svatá mše v kapličce.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali, aby byly hody
takové, jaké mají být.
Velká chvála patří především našim stárkům, se kterými jsme prožili krásný den, a velké poděkování paří
hlavním stárkům Rudovi Dolečkovi a Áje Slezákové,
díky nimž byly hody opravdu krásné.
Za kulturní komisi Jana Tušková

Pohádkový les 2017
V neděli 4. června proběhla oslava
dne dětí. Tradičně byl připraven
pohádkový les.
Před vstupem do pohádky děti už
z dálky vítala maková panenka
s motýlem Emanuelem, u druhého mostu čekal rytíř s bílou
paní. Nesměl chybět vodník ani
loupežníci. Startem prošlo téměř
110 dětí, na které u Tří bříz čekala
spousta dalších pohádkových bytostí.
Všichni, kdo splnili všechny úkoly, si mohli za odměnu opéct špekáček, dát si limču a dospělí třeba
i pivečko. Potom si děti mohly zaskákat na skákacím hradě nebo si
nechat na obličej namalovat něco
hezkého.
Děkujeme stárkům, kteří nám pomohli tuto akci uspořádat.
Za kulturní komisi Jana Tušková

Jak nepřijít o své peníze
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto je u konce, podzim nám klepe na
dveře a spolu s ním je zde další díl
z oblasti práva. Nyní si povíme o tom,
jak nepřijít o své peníze pro vlastní
neostražitost nebo pro pocit, že je vše
ztracené.
Představte si situaci, že jste někomu
(ať již známému nebo neznámému)
zapůjčili peníze. Dlužník vám má zápůjčku splatit např. za rok, dva roky
nebo dokonce ve splátkách. Dříve, než
vám dlužník vše splatí, však bude proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení, v němž dlužník usiluje o oddlužení.
Někteří z vás se o insolvenčním řízení
dlužníka včas nedozvědí. Jiní přesto,
že se o něm dozvědí včas, budou přesvědčeni, že své peníze již nikdy neuvidí, a neučiní žádné kroky.
Buďte ostražití a nevzdávejte se již na
začátku.
Jak se o případném insolvenčním řízení svého dlužníka dozvíte? Informace získáte v insolvenčním rejstříku na
stránkách isir.justice.cz. Zde zadejte
minimálně jméno a příjmení svého
dlužníka. Dozvíte se, zda je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, a
pokud ano, pak v jakém stadiu se takové řízení nachází a zda máte ještě
možnost přihlásit svou pohledávku.
Nechcete-li se neustále dívat do insolvenčního rejstříku, pak vyhledá-
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vání ponechte na jiných, a to např.
prostřednictvím služby dostupné na
www.sledovani-insolvence.cz. Tuto
službu je možné vyzkoušet zdarma a
poté si ji objednat. Její cena se odvíjí
od počtu osob, které budete chtít monitorovat. Monitorování dlužníka je
jednoduché. Zadáte údaje potřebné
pro sledování vašeho dlužníka a poté
vám každá změna týkající se zadané
osoby ohledně insolvenčního řízení přijde na email a budete tak mít
o svém dlužníku přehled.
Pakliže máte maximálně deset dlužníků, je pro vás výhodnější objednat
si podobnou službu na www.isir.info,
která je zdarma.
Prevence je důležitá, sama o sobě však
nestačí. Pokud zjistíte, že proti dlužníkovi je vedeno insolvenční řízení,
musíte svoji pohledávku přihlásit, a to
včas. Dokdy je možné podat přihlášku,
je uvedeno v usnesení soudu o úpadku spojeném s povolením oddlužení,
které je zveřejňováno v insolvenčním
rejstříku (isir.justice.cz). Lhůta činí
zásadně 30 dnů od zveřejnění usnesení. Pozor! Vždy musíte svou pohle-

dávku přihlásit vy sami tím, že vyplníte příslušný formulář a zašlete jej
na příslušný soud. Nestačí, že vás jako
věřitele uvede sám dlužník ve svém
návrhu na povolení oddlužení.
Velice zjednodušeně řečeno, dlužníkovi bude oddlužení plněním splátkového kalendáře povoleno, bude-li
schopen za 5 let uhradit nezajištěným
věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Mezi jednotlivé nezajištěné
věřitele se pak taková částka rozdělí
podle poměru jejich pohledávek. Tzn.,
podáte-li včas a řádně přihlášku své
pohledávky, měli byste dostat alespoň
30% vámi přihlášené částky.
Jestliže dlužník splní řádně a včas
všechny své povinnosti, soud ho osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž
dosud nebyly uspokojeny. Osvobození
se vztahuje také na věřitele, kteří své
pohledávky do insolvenčního řízení
nepřihlásili, ač tak měli učinit. Nepropásněte proto šanci dostat alespoň
část svých peněz zpět. Nezapomínejte, lepší vrabec v hrsti nežli holub na
střeše.
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Hledá se dárce, který by mohl věnovat vánoční strom pro letošní advent.
Ozvěte se prosím panu Kubíčkovi na tel. 602 516 162.
Čekají nás vyšší kvóty,
Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat
k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár lety
nepředstavitelné množství. Nakonec jsme to opravdu dokázali.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se
musí v každé členské zemi ročně vysbírat nejméně čtyři kilogramy
elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České republiky včetně dětí v průběhu posledních let připadá více než 6 kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost již zmíněný
nový způsob výpočtu kvót, který významně navýšil počet kg sesbíraného elektra na osobu. Bez problémů jsme požadavek evropské směrnice splnili, tak jako doposud, dokonce i s rezervou.

Výpočet kvót – kg sběru na osobu

Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a
recyklaci takového množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40
procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně za tři
roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení,
každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných
sedm kilo.

Předběžné výsledky sběru v roce 2016 naznačují, že by se mohlo podařit nové parametry
naplnit. Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od
ledna do října 2015 na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce
2014. A množství vysbíraných elektrospotřebičů neustále vzrůstá. Věříme, že především díky
podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný
osud naší planety, i novou vyšší kvótu s rezervou naplníme.
ELEKTROWIN, a. s., provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11
let svého působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Tipy na podzim
Září
do 5.11. Dobrodružství abecedy – interaktivní výstava
pro rodiny s dětmi a školní kolektivy. Dětští návštěvníci
jistě ocení možnost seznámit se s vývojem písma,
napsat si text na starých psacích strojích, zkusit si
vytisknout některá slova v hlaholici, ověřit si své znalosti
pomocí interaktivní mapy a vypracováním pracovních
listů. Výstava se koná v Památníku písemnictví na
Moravě v Rajhradě. www.muzeumbrnenska.cz
do 31.12. Stavba jako Brno – jak se rozrůstalo
opevnění Brna, kde všude byly pod Špilberkem cihelny
nebo jak funguje středověký jeřáb – to vše vám ukáže
tato výstava. Představí také vývoj stavebních řemesel
na území města od středověkých městských hradeb až
po paneláky. Uvidíte množství exponátů souvisejících
s tématem stavebnictví od archeologických nálezů
až po cenné předměty historických sbírek. To vše na
hradě Špilberk. Více na www.spilberk.cz/vystava/
stavba-jako-brno
21.9.-30.9. Slavnosti vína na náměstí Svobody v Brně
– prodej a ochutnávky vín z všemožných koutů České
republiky i ze světa. Slavnosti vína obohatí tvořivé
dílny a doprovodný kulturní program. www.facebook.
com/slavnostivinabrno/
26.9.-30.9. Festival dračích lodí Znojmo. www.
dracifestznojmo.eu
28.9.-31.12. Cirkus Mechanikus – hravá výstava
mechanických loutek a strojků ve Vida! Science
centrum. www.vida.cz/cirkus
30.9.-1.10. Husí slavnosti v Boskovicích – každoročně
se zde konají největší husí slavnosti u nás - velký trh
lidových řemesel, atrakce a soutěže pro děti (malování,
skákací hrad, jízda na koních atd.), nabídka husí pečínky
v Zámeckém skleníku, prodej husích specialit, husí
menu v boskovických restauracích, soutěž o nejlepší
pečenou husu, výstava chovatelů drobného zvířectva,
výstava historické i současné zemědělské techniky.
Husí slavnosti doplní bohatý doprovodný společenský
a kulturní program. www.kulturaboskovice.cz/
kultura/cykly-festivaly/husi-slavnosti
Říjen
1.10.-8.10. Týden kávy – první říjen je Mezinárodním
dnem kávy. V Brně máme kávu rádi, proto slavíme celý
týden. Přidejte se k nám od 1. do 8. října všude tam,
kde voní káva. www.tydenkavy.cz
5.10.-7.10. Burčákové slavnosti v Hustopečích –
slavnosti plné burčáku, vína a dobré zábavy pro celou
rodinu. Po celý den bohatý doprovodný program,
divadla, koncerty, pohádky pro děti, řemeslný jarmark,
historický průvod a mnohé další. Přijďte zažít pravou
burčákovou atmosféru na Burčákové slavnosti do
Hustopečí! www.burcakoveslavnosti.cz
6.10. Noc vědců – tématem ročníku 2017 je Mobilita –
Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace.
Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda?
Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá
a kam míří? To je otázka pro Noc vědců 2017. www.
noc-vedcu.cz

6.10.-7.10. Brněnský biojarmark na Zelném trhu. www.
trhynazelnaku.cz
6.10.-28.10. Mezinárodní hudební festival Brno – festival
vážné hudby. Více na www.spilberk.cz/mezinarodni-hudebnifestival-spilberk-2017
7.10. Běh za bořetickým burčákem – přijďte si zaběhnout
desetikilometrovou trasu zakončenou ochutnávkou místních
vín. Více na www.boretice.cz
7.10.-8.10. Trhy kávy – v prostorách Tržnice na Zelném trhu
v Brně.
7.10.-8.10. Dýňová párty v říši divů v zahradnickém centru
Brabec v Modřicích. brabeczc.cz/aktuality
9.10.-13.10. Mezinárodní strojírenský veletrh – nejvýznamnější
průmyslový veletrh ve střední Evropě. www.bvv.cz
12.10.-27.10. Royal Air Force – na BVV v pavilonu Morava, výstava
i doprovodná publikace budou obsahovat dostupné informace a
fotodokumentaci o všech pilotech čs. původu bojujících během
druhé světové války v Británii, Francii, Sovětském svazu a ve
Slovenském národním povstání. www.bvv.cz
20.10.-21.10. Veletrh hodinek SEW (Salon Exceptional
Watches) – Moravská galerie v Brně, Husova 14. goout.net
21.10. Pálavský gulášfest v Mikulově – největší gulášový festival
v ČR s mezinárodní účastí. Pro milovníky gulášových specialit a
dobré zábavy je připravena soutěž o nejlepší kotlíkový guláš,
soutěž o největšího jedlíka Pálavského gulášfestu v Mikulově,
mistrovství ČR v gůlání sudu na čas a košt vín z vinné kašny
pod vinnou pergolou, cimbálová muzika, živá kapela. Pálavský
gulášfest doplní ochutnávka „moravského božolé“ – špičkových
mladých vín v atraktivním areálu Hotelu Zámeček v Mikulově.
www.zamecekmikulov.cz
21.10. MotorTechna Brno – burza historických vozidel,
náhradních dílů a dokumentace, výstava historických
automobilů na BVV. Více na www.motortechna.tode.cz
28.10.-30.10. Výlov rybníka Vrkoč.
28.10.-29.10. Výlov rybníka Olšovec.
28.10. Halloween v ZOO Brno – poslední říjnovou sobotu pro
vás máme připravených 1000 dýní, řadu soutěží, ochutnávku
dýňových specialit nebo strašidelnou procházku po ZOO.
Program bude trvat od 16 do 19 hodin. www.zoobrno.cz
31.10.-3.11. Gaudeamus – evropský veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání na brněnském výstavišti.
www.gaudeamus.cz
Listopad
3.11.-4.11. Kreativita-hobby Brno – výstava pro všechny
lidičky, kteří rádi tvoří. kreativita-hobby.cz
10.11.-12.11. Life! – festival sportu, tance a zábavy na
brněnském výstavišti. www.bvv.cz/life
18.11.-19.11. Minerály Brno – prodejní výstava je jednou
z největších mineralogických akcí v České republice. Koná se
dvakrát ročně – v květnovém a listopadovém termínu. www.
bvv.cz/mineraly-brno
24.11.-25.11. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání.
www.jilova.cz/Stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx
24.11.-26.11. Čokoládový festival – pro milovníky čokolády
mám jediný vzkaz: Sportovní hala Tuřany, já tam určitě půjdu
(jako doprovod dětí samozřejmě:-)).
www.cokoladovy-festival.cz
24.11.-23.12. Vánoční trhy na náměstí Svobody, Zelném trhu
a Moravském náměstí.
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Prosinec
1.12.-3.12. Bitva u Slavkova – u příležitosti výročí bitvy
u Slavkova, známé též jako bitva tří císařů (bitva se odehrála
2. prosince 1805) se konají velké napoleonské slavnosti
a především velkolepá rekonstrukce bitvy u Slavkova.
Ta proběhne na bojišti pod Santonem u obce Tvarožná.
Rekonstrukce bitvy u Slavkova se zúčastní na 1000 vojáků
v dobových uniformách z 15 zemí Evropy, jezdectvo se 60
koňmi a na 15 děl. www.austerlitz.org
2.12.-4.12. Radujme se, veselme se Strážnice – atmosféra
předvánočního a vánočního času na vesnici v 19. a na
počátku 20. stol. Prvky tradiční lidové kultury období
od 1. neděle adventu do Tří králů. Návštěvníci mohou
při procházce skanzenem potkat nejen mikulášskou a
tříkrálovou obchůzku, ale i další postavy patřící k tomuto
období. www.skanzenstraznice.cz

3.12. Rozsvícení vánočního stromu v ZOO Brno –
první prosincovou neděli rozsvítíme na tradičním
místě u expozice Beringia vánoční strom. Pro všechny
návštěvníky máme připravený bohatý adventní program:
výtvarné dílničky pro děti, malování na obličej, koncert a
samozřejmě také setkání se zvířaty. Rozsvícení stromku se
uskuteční v 16 hodin. www.zoobrno.cz
8.12.-17.12. Vánoční trhy na brněnském výstavišti. Více
na www.bvv.cz/vanocni-trhy/
Pevně věřím, že si z nabídky akcí vybere každý. Přeji všem
příjemně strávený podzim plný barev a hlavně ať jej
neprostonáte!
Markéta Kozlová

Povídání o mléce - část 2
V minulém Zpravodaji jsme se dozvěděli něco málo o složení
mléka a jeho vlastnostech, čištění, uchování a kontrole jakosti
v zemědělském podniku či na farmě. Nyní si povíme něco
o převozu mléka do mlékárny a jeho dalším zpracování.
Diagram výroby pasterovaného mléka:

několika samostatných komor. Mají uvnitř vlnolamy a
bývají vybaveny průtokoměry - zařízením na měření
množství přejímaného mléka, popřípadě i zařízením
na automatický odběr vzorků odkapem neboli
autosamplery.

Příjem a skladování syrového mléka

Příjem mléka v mlékárně
Přejímání mléka z cisteren se provádí v příjmové části
mlékárny. Kontroluje se teplota mléka a přítomnost
reziduí inhibičních (zbytková množství antibakteriálních
látek a veterinárních léčiv - dále jen RIL) a pesticidních
látek v cisternovém vzorku mléka. Řidič předá do
příjmové laboratoře bazénové vzorky mléka, které
slouží především k dohledání RIL v případě, že byly
zjištěny v cisternovém vzorku mléka. Další vyšetření
bazénových vzorků mléka provádí příjmová laboratoř
mlékárny po přijetí mléka podle své potřeby. Množství
přijatého mléka se zjišťuje měřícími objemovými
čerpadly, magneticko-indukčními průtokoměry nebo
podle hmotnosti mléka v cisterně na mostních vahách.
Každé příjmové místo je vybaveno čerpadlem. Přijaté
mléko je přečerpáno, pokud je třeba, přes deskové
chladiče, do zásobních úchovných tanků. Úchovné
tanky jsou izolované stojaté válcové nádrže s míchadly
v několika etážích, s průlezem a stavoznakem.
Provozovatelé potravinářských podniků musí zajistit,
aby po přijetí zpracovatelským zařízením bylo mléko
rychle zchlazeno na teplotu nepřesahující 6 °C. Mohou
však uchovávat mléko při vyšší teplotě, pokud proces
zpracování začne bezprostředně po nadojení nebo do
4 hodin od přijetí ve zpracovatelském zařízení nebo
příslušný orgán povolí vyšší teplotu z technologických
důvodů souvisejících s výrobou určitých mléčných
výrobků.

Záhřev mléka v 1. regenerační sekci pastéru
Odstředění
Standardizace
Záhřev mléka v 2. regenerační sekci pastéru
Homogenizace
Pasterace
Chlazení v regeneračních sekcích a chladicí sekci pastéru
Balení, skladování
Přejímka mléka v zemědělském podniku či na farmě
Doba přejímky syrového mléka je dána svozovým plánem.
Mléko přejímá prokazatelně proškolený řidič cisterny, který
kontroluje přejímané množství, teplotu, smyslové vlastnosti,
kyselost mléka. Dále řidič nebo vzorkař odebírá bazénové
vzorky mléka – ručně naběračkou na dlouhé rukojeti nebo
autosamplerem, čímž se získá průměrný vzorek.
Přeprava mléka
Během přepravy mléka a mleziva musí být zachován chladicí
řetězec a při dodání do cílového zařízení nesmí teplota mléka
přesáhnout 10 °C. Přepravce mléka musí být registrován,
mezi jeho další povinnosti patří čištění a dezinfekce cisterny
po jejím vyprázdnění, o čemž pořizuje záznam, který se
archivuje. Dopravním zařízením pro transport mléka a mleziva
jsou automobilové cisterny, cisternové návěsy nebo přívěsy.
Cisterny jsou uzavřené nerezové nádrže většinou tvaru
zploštělého ležatého válce. Mají objem 8 000 - 22 000 l mléka
a musejí být označeny nápisem „mléko“ nebo „potraviny“.
Jsou nechlazené, dvouplášťové či jednoplášťové. Cisterny
jsou jednokomorové nebo jsou přepážkami rozděleny do

Mlékárenské ošetření mléka
Mléko ze zásobních tanků přichází na pasterační stanici,
kde se provádí jeho základní mlékárenské ošetření. To se
skládá z odstředění a tepelného ošetření s vychlazením.
Dále na pasterační stanici probíhá podle účelu dalšího
použití mléka: standardizace obsahu tuku v mléce,
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deaerace (odvětrávání, dezodorizace) a homogenizace
mléčného tuku. Pasterační stanice jsou vybavené pastéry,
odstředivkami, standardizačním zařízením, deaeračním a
dezodorizačním zařízením a případně i homogenizátorem.
Odstřeďování a homogenizace jsou včleněny do procesu
pasterace. Nedílnou součástí pasterační stanice jsou
čerpadla a potrubí. Potrubí je spojováno šroubovými
uzávěry, lze je spojovat i svařováním v atmosféře argonu,
kdy vznikne hladký svár, což je výhodné pro zajištění
hygieny. Směr toku suroviny je dán nastavením ventilů a
klapek, které jsou ovládány ručně či dálkově (pneumaticky,
elektricky). Sanitace zařízení a potrubí je prováděna
systémem okruhového čištění.
Odstředění mléka
Přestože je mléko čištěno již na farmách, provádí se
v mlékárnách jeho čištění při přejímce mléka pomocí filtrů
a dále pak při odstřeďování na čisticích a odsmetaňovacích
odstředivkách (separátorech).
Odstřeďování je jedním z nejdůležitějších fyzikálních
procesů používaných v mlékárenském průmyslu.
Základním fyzikálním principem odstřeďování je rozdíl
měrné hmotnosti částeček suspendovaných v kapalině
a spojité fáze emulze. Hnací silou je odstředivá síla
v bubnu odstředivky při 6 000 – 8 000 otáčkách za minutu.
Výkon odstředivek se pohybuje v širokém rozmezí od 50
(minimlékárny, farmy) do 25 000 l.h-1. Separace tuku a
odstředěného mléka je spojena se současným čištěním
mléka, odstraňováním jemnějších mechanických nečistot,
určitého podílu mikroorganismů a buněčných částic.
Vhodná teplota mléka pro oddělení tuku a kalů od
odstředěného mléka je 40–50 °C. Odstředivka je proto
běžně zařazena za 1. regenerační sekci pastéru, kde se
mléko na tuto teplotu předehřeje. Používají se však i
teploty 55–65 °C nebo 4–10 °C. Při odstřeďování se těžší
složka mléka - odstředěné mléko - soustřeďuje blízko
stěny bubnu odstředivky a lehčí tuková složka – smetana
– je vytlačována směrem do středu, k ose otáčení
(tučnost smetany je obvykle 40 %). Těžké částice, jako
jsou nečistoty, mikroorganismy nebo buněčné částice,
jsou vyneseny odstředivou silou až na stěnu bubnu, kde
se soustřeďují jako kal. Ve smetaně po odstředění je 40 %
tuku, v odstředěném mléce zůstává tzv. zbytkový obsah
tuku (0,01 – 0,05 %).
Existuje spousta typů odstředivek a jejich použití
v mlékárenském zpracování.
Současné odstředivky bývají doplněny automatickou
standardizací tuku, kde se směšuje odstředěné mléko se
smetanou v požadovaném poměru.
Standardizace
Při využití automatizovaného systému in-line standardizace
je tučnost smetany nastavitelná protitlakem na odtahové
větvi smetany u odstředivky a proud smetany je následně
přidán do odstředěného mléka v požadovaném poměru.
Měření tučnosti výsledného produktu se provádí analyzátorem nebo měřením specifické hmotnosti.
Homogenizace
Vyvstávání mléčného tuku je dáno rozdílnou měrnou
hmotností tuku a mléčného plazmatu. Rychlost vyvstávání

tukových kuliček je podle Stokesova zákona úměrná čtverci
jejich průměru, velmi drobné kuličky o velikosti 1 µm již
nemohou překonat odpor mléčného plazmatu a k povrchu
nestoupají. V konzumním mléce a mléčných výrobcích
je samovolné vyvstávání smetany na povrch nežádoucí,
proto je prováděna homogenizace mléka s cílem zmenšení
velikosti tukových kuliček (z jedné tukové kuličky o velikosti
6 – 10 µm vznikne 100 – 1000 nových). Tím je vyvstávání
smetany u mléčných výrobků zabráněno. Homogenizací
se mění i senzorické vlastnosti mléka, vzniká plná chuť a
zdání větší tučnosti, než je u nehomogenizovaného mléka.
Homogenizace je energeticky náročný proces, proto se
homogenizuje obvykle smetana o vhodné tučnosti po
odstředění.
Deaerace - odvětrávání
Důležitým technologickým krokem je odvětrávání smetany,
kterým se smetana zbavuje cizích pachů z okolního nebo
zemědělského prostředí, z krve nebo z krmiva. Dalším
účelem odvětrávání je zbavení smetany rozpuštěného a
dispergovaného vzduchu před pasterací a snížení rizika
následných oxidačních změn tuku. Princip odvětrání
spočívá v odpaření části vody a s ní i podílu pachových
látek přítomných ve smetaně.
Tepelné ošetření mléka
Cílem tepelného ošetření je minimalizace zdravotního
nebezpečí vyvolaného patogeny za současných
minimálních chemických, fyzikálních a organoleptických
změn mléka.
Mezi základní mlékárenské ošetření nelze zahrnout
termizaci, způsob ošetření mléka odpovídající účinku při
zahřátí na teplotu 57 °C až 68 °C po dobu nejméně 15
sekund. Vzhledem k relativně nízkým teplotám a krátké
době působení není tento postup dostatečný ke zničení
patogenních mikroorganismů.
Pasterace
Pasterace je proces, při kterém se mléko zahřívá na teplotu
do 100 °C. Dochází přitom k devitalizaci vegetativních
forem mikroorganismů, zvláště patogenů, k redukci počtu
spór a k inaktivaci většiny enzymů. Trvanlivost zchlazeného
pasterovaného mléka uchovávaného při chladničkové
teplotě je omezena na několik dnů.
Pasterace se dosahuje podle platné legislativy (Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ve znění
Nařízení Komise (ES) č. 1662/2006) ošetřením:
• vysokou teplotou po krátkou dobu, nejméně 72 °C po
dobu 15 sekund (tzv. šetrná pasterace)
• nízkou teplotou po dlouhou dobu, nejméně 63 °C po
dobu 30 minut (tzv. dlouhodobá pasterace) nebo
• jakoukoliv jinou kombinací teploty a času vedoucí
k rovnocennému účinku tak, aby bezprostředně po
tomto ošetření mléko vykazovalo negativní reakci při
testu na alkalickou fosfatázu v případech, kdy je test
použitelný.
Jako „vysoká“ pasterace se označuje zahřátí mléka na
teplotu nejméně 85 °C. Konečný výrobek musí vykazovat
negativní reakci ve fosfatázovém i peroxidázovém testu.
V současné době je nejpoužívanějším pasteračním
zařízením deskový pastér, kde je mléko ohříváno mezi
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deskami pastéru, tedy nepřímo, přes kovovou stěnu,
ohřívacím médiem. V prostorách mezi deskami prochází po
jedné straně desky zahřívaná kapalina a po druhé straně
v protisměru ohřívací kapalina. Obdobná situace je i při
chlazení mléka. Ohřívacím médiem je (podle sekce) mléko,
horká voda nebo pára, chladicím médiem mléko, ledová
voda. Deskový pastér má obvykle 5 sekcí označovaných jako:
• první regenerační sekce (předehřívání mléka na teplotu
vhodnou k odstředění mléka)
• druhá regenerační sekce (předehřívání mléka před
vlastní pasterací)
• pasterační sekce (termosektor, termosekce)
• první a druhá chladicí sekce.
Syrové mléko je tlačeno čerpadlem do první regenerační sekce,
kde dochází k ohřátí již zpasterovaným teplým mlékem na
teplotu 40–45 °C. Odtud mléko přechází do samoodkalovací
odstředivky. Buď dojde za odstředivkou ke standardizaci
mléka (úprava na požadovaný obsah tuku) a je pasterováno
standardizované mléko, nebo je smetana pasterována na
odděleném smetanovém pastéru či ve smetanové sekci pastéru
(a případně také homogenizována) a ke standardizaci dojde po
pasteraci. V druhé regenerační sekci je mléko zahřáto (opět již
zpasterovaným mlékem) na teplotu kolem 60–65 °C. V pasterační
sekci – termosekci – dojde k záhřevu mléka cirkulující horkou
vodou na stanovenou teplotu působící stanovenou dobu. Pokud
je třeba teplotu mléka nějakou dobu udržet, je za termosektor
začleněn výdržník. Odtud zpasterované mléko postupuje zpět
do 2. a 1. regenerační sekce (na opačné straně desek), ohřívá
syrové mléko a přitom se samo chladí. Dochlazení probíhá ve
dvou chladicích sekcích ledovou vodou. Proces pasterace mléka
končí jeho ochlazením na 6 °C, kdy prakticky ustává schopnost
růstu patogenů a přežívající mikroflóry.

Ultratepelné ošetření mléka
(UHT- Ultra High Temperature)
Podle platné legislativy lze syrové mléko ošetřit i velmi
vysokou teplotou (UHT). Toto ošetření zahrnuje souvislý
přítok tepla za vysoké teploty po krátkou dobu – nejméně
135 °C v kombinaci s přiměřenou dobou zdržení, aby
v ošetřeném výrobku nebyly žádné živé mikroorganismy
ani spóry schopné růstu v prostředí aseptické uzavřené
nádoby při pokojové teplotě. Tento záhřev dostačuje
k tomu, aby výrobky zůstaly mikrobiologicky stabilní po
inkubaci při 30 °C 15 dní nebo po inkubaci při 55 °C 7 dní
v uzavřených nádobách nebo po jakékoliv jiné metodě
prokazující, že bylo použito vhodné tepelné ošetření.
Způsoby výroby UHT:
• Přímý ohřev mléka. Předností tohoto systému je, že
mléko nepřichází do kontaktu s horkým kovovým
povrchem, nenapaluje se, a tím se odstraňuje
typická vařivá chuť. Přímý ohřev se provádí dvojím
způsobem: vstřikováním páry do mléka (uperizace)
nebo vstřikováním mléka do páry (palarizace).
• Nepřímý ohřev mléka. K průtokovému UHT mléka
nepřímým ohřevem se využívají desková nebo
trubková zařízení, podobná pasteračním zařízením.
Trubková provedení se v praxi využívají častěji
než desková. Nejčastěji se užívají trojité trubky,
které zajišťují maximum přenosu tepla, zvláště pro
dosažení vysoké teploty při použití páry.
• Kombinované systémy ohřevu mléka. Kombinované
systémy fungují například tak, že deskový pastér je
určen k předehřátí a poté je mléko ošetřeno přímým
způsobem.

Sterilace
Sterilace je proces, při kterém je mléko ošetřeno nepřímým ohřevem v hermeticky uzavřených obalech nebo nádobách
na teplotu nejméně 100 °C, přičemž uzávěr musí zůstat neporušený. Dochází přitom k devitalizaci všech mikroorganismů,
včetně spór, a k inaktivaci enzymů. Tak je dosaženo obchodní sterility mléka, trvanlivost mléka je při pokojové teplotě několik
týdnů. Při vyšetření kontrolních vzorků mléka ponechaného 15 dnů při 30 °C, popřípadě 7 dnů při 55 °C v neotevřeném
obalu nesmí být zjištěna žádná změna. Sterilace se provádí po naplnění mléka do spotřebitelských obalů (sklo, kov) a jejich
hermetickém uzavření. Klasická sterilace mléka v distribučních obalech se dnes prakticky využívá velmi málo.
Markéta Kozlová
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Z naší školy
Naši páťáci
Zprávy ze školy
Je 4. září a školní dvůr je plný. Po necelých dvou měsících, kdy děti odešly
ze školy na zasloužené prázdniny, jsme
se dočkali. A radosti bylo plno. Do naší
školky nastupuje 73 dětí, do školy pak 94
žáků – z Ostopovic a širokého okolí. Vítejte u nás!
Jak uvedl i pan starosta Jan Symon,
přejme našim dětem, aby se ve škole cítily dobře, aby ve škole objevovaly a poznávaly zajímavé a nové. K tomu všemu
je tu 16 pedagogů a 6 provozních zaměstnanců, kteří jsou dětem průvodci a pomocníky na jejich cestě.
O ostopovické škole se říká, že je alternativní, že má „jiné postupy“. Troufnu si
však tvrdit, že ostopovická škola je a chce
být pouze školou současnosti. Připravuje
děti na budoucnost, o které nevíme, jaká
bude. Množství nových technologií, způsoby komunikace, životní a klimatické
podmínky, získávání informací – to jsou
věci, které se mění doslova každý den.
Škola pak má dětem přinášet základní
přehled, dovednost rozhodování se, dovednost komunikace, samostatnosti, tolerance a také pokory a úžasu ke svému
okolí. Rodič pak požaduje po škole spokojené dítě, které nadšeně mluví o nových poznatcích, o kamarádech a také
– o své paní učitelce. A k tomu naše škola směřuje. Je pak jen na nás, aby tento
směr byl naplňován.
V letošním školním roce se zaměříme
na veliké výročí naší obce – 14. 9. oslavíme 780 let od první písemné zmínky o Ostopovicích. I proto naše kroky
v tento den budou mířit na náměstí, kde
si společně přečteme pamětní desku odkazující na tuto událost. Další aktivity
budou následovat i v dalších měsících
ve spolupráci s občany Ostopovic, našimi rodiči, prarodiči a dalšími spolupracovníky. Na jednotlivé akce vás budeme
průběžně zvát.
Radostný školní rok plný nových objevů a zkušeností přeje za zaměstnance
školy Petr Juráček

V minulém zpravodaji nám naši absolventi, končící páťáci psali, jak
vidí naši školu, jak se v ní cítili a co jim dala. I proto jsem druhý
školní den položil našim čerstvým páťákům otázku, co jim naše škola dala a na co se ještě těší, co od ní očekávají. Zde jsou odpovědi.
Uvidíme, jak dopadne závěrečné zúčtování v červnu 2018.
Petr Juráček, třídní učitel
Tato škola je ohleduplná a zábavná. A myslím, že nás toho hodně
naučila. A na pátý rok jsem se moc těšil, protože jsem se těšil na
pana ředitele, matematiku, češtinu a informatiku.
Filip Dejl
Škola Ostopovice, krásné místo někdy i rušné, ale co. Když jsem
nastoupila do 1. třídy trochu jsem se bála, ale bylo to v pohodě.
Školní rok uplaval jako voda a jsem v druhé třídě, pak v 3. třídě
tam se to trochu zhoršilo, ale pořád v pohodě, 4. třída zase trochu
horší, ale dá se to. No teď jsem na začátku 5. ročníku a očekávám
horší, ale kdo ví? Očekávám větší práci počítačem. Těším se na angličtinu, protože se mi ten jazyk líbí a už jsem v tom dobrá, taky
na výtvarku, hudebku a mnoho dalšího, trochu se bojím češtiny,
protože mi moc nejde, ale snažím se, netěším se na práci na počítači. 4 třídy za mnou, mnoho dobrých i špatných vzpomínek atd., ale
na téhle škole jsem se naučila hodně různých věcí, je tu zábava jsou
tu hodní učitelé a žáci (někteří). Tahle škola mi dala všechny věci,
které jsem potřebovala.
Alena Dobšíková
Tato škola mi přinesla mnoho vědomostí a znalostí. Očekávám, že
jako páťák zažiju ještě hodně věcí, než odejdu z této školy. Přeji
ostatním školákům, aby si to tady užili. V první třídě jsme měli nejhezčí třídu s terasou. Ve druhé třídě jsme měli tu stejnou třídu. Ve
třetí třídě jsme měli velkou třídu a ve čtvrté třídě jsme měli malou
třídu a teď máme tu samou třídu. Na obec je tato škola hezká a jak
budu chodit do šesté třídy, bude mi tato škola chybět.
Jan Fiala

nají, když se Vám něco stane. V první třídě jsme měli nejhodnější paní učitelku, která mohla v této škole být, Milenu Šilhánovou
a měli jsme to štěstí a byla s námi ještě druhou a třetí třídu, byli
jsme po každé ve velké třídě. Potkala jsem bezva třídu, s kterou
jsem až do páté třídy. Někdo se však musel odstěhovat a jít na
jinou školu. Postupně takhle odpadlo ještě více mých spolužáků.
Ve čtvrté třídě jsme měli pana ředitele a ten je nejlepší a nejvtipnější pan ředitel a učitel na celém světě. Ale měli jsme nevýhodu, že jsme měli a máme malou třídu. Pan ředitel s námi jde
až do pátého ročníku, kde se s námi rozloučí a půjdeme do nové
školy. Moc a moc děkuji téhle škole, že jsem mohla zažít taková
dobrodružství, například školy v přírodě. A mohla jsem poznat
bezva kluky a holky. Moc ráda do téhle školy chodím!!! A moc
se těším na závěrečné ročníkové práce!!!
Anna Kozáková

ně bavil člověk a jeho svět, bavili mě kraje České republiky a historie. V pátém ročníku očekávám, že se
toho hodně naučím, ale myslím si, že budeme dělat
to stejné, co jsme dělali ve čtvrté třídě a mám strach
že to nezvládnu a doufám, že mě to bude bavit.
Michal Petráš
Jsem tu už od školky a vždy se mi tady moc líbilo,
protože jsem tu prožila plno zábavy a plno výletů.
Teď už jsem v páté třídě a očekávám, že se naučím
pracovat na počítači a taky že se dokážu připravit
na druhý stupeň.
Alžběta Kubišová

Od 3 let jsem chodil do školky v Brně, která mě toho hodně naučila. Díky školce teď hraji fotbal za Zbrojovku Brno. Pak, až mi
bylo 7 let, přestěhovali jsme se do Ostopovic. Teď budu do této
školy chodit pátý rok. Je to úlet, že to tak rychle uteklo. Za celou
dobu, co do této školy chodím, tak jsem měl neskutečnou paní
učitelku Milenu Šilhánovou a pana ředitele, který nám dává
prostor, který mi vyhovuje. Od pátého ročníku očekávám více
zábavy a více školních akcí…
Tobiáš Kříž

Tato škola se mi moc líbí. Nejradši tady zůstala. Do
první třídy jsem chodila v Kohoutovicích na Pavlovskou.Pak jsem na chvíli byla na Rašínově a nakonec
jsem zůstala tady. Když bych ty školy měla hodnotit,
kde se mi nejvíce líbí, tak to bude tady v Ostopovicích. Učitelé se k nám chovají hezky a je to tu hezké.
Roky rychle utíkají. Před chvilkou jsem nastoupila do první a teď jsem už v páté. UTÍKÁ to strašně
rychle. Chtěla bych se dostat na gymnázium a doufám, že se mi to podaří. Budu se snažit.
Stella Lankočí

V první třídě a druhé třídě jsme měli velkou třídu v podkroví
školy. Ve třetí jsme byli naproti ředitelně. Ve 4. ročníku jsme
měli třídu jako teď. Těším se na informatiku, pana ředitele a
matematiku.
Matěj Kubiš

Od pátého ročníku očekávám, že bude náročný, ale
zábavný. V naší škole jsem prožil spoustu zábavných
věcí jako třeba výuka venku, matematická prostředí
a výuka o podmínkách života na zemi.
Petr Meloun

V Ostopovicích na této škole jsem se toho spoustu naučil.
V první třídě na nás byla paní učitelka moc hodná a naučila
nás čísla a bavilo mě to. V druhé třídě jsem se toho taky hodně
naučil, ale nejvíc mě bavila výtvarná výchova. Ve třetí třídě už
jsem se bál písemek, protože jsem si myslel, že to nezvládnu,
ale já jsem se toho hodně naučil doma. Ve čtvrté třídě mě hod-

Na konci 2 třídy jsem přestoupil z Troubska, byl jsem
nejistý. Ale rychle jsem si zvykl. Teď se těším na výlety, školu v přírodě a celkově na školu. Mám strach,
kam půjdu na školu, ale zatím jsem tady a nemyslím
na to.
Jindra Vala

Tato škola je vzhledem nádherná. Učitelé jsou tu velmi milí. V první a druhé třídě jsme měli tu největší a nejhezčí třídu. Na škole
v přírodě ve čtvrté jsme měli (my kluci) malé chatky. Ale jinak to
bylo celkem dobré. Ve všech třídách jsme byly v divadle Polárka.
Velmi rád bych tuto školu doporučil.
Pavel Chaloupka
Tato škola je zábavná a vzhledově krásná a myslím, že nás hodně
naučila a naučí. Na pátý ročník se celkem těším a doufám, že se
naučím zajímavé věci a dovednosti. Těším se na nové učivo v matematice, ČASe (člověk a jeho svět) a dalších předmětech.
Vojta Klausner
Tato škola mě naučila úplné maximum, například číst psát a počítat, to je to nejhlavnější, co mě napadá. Když se na ni podívám,
vidím jenom školu, to si někdo může říkat, ale když do ní chodíte,
vzhledem je pro Vás krásná, možná i nádherná a vevnitř je ještě víckrát hezčí. Líbí se mi na ni, že není jako každá škola, jsou v ní totiž
nejhodnější učitelé, jací mohou být. V málo jaké škole jsou na Vás tak
hodní, vyslechnou Vás, když máte jakékoliv problémy, okamžitě jed-

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 3  strana 20

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXVI, číslo 3  strana 21

MŠ A ZŠ OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE MALÉ I VELKÉ

Nejen prací živ je člověk
aneb
nejdřív práce,
potom zábava IV.

Tradiční PODZIMNÍ
BURZA OBLEČENÍ
proběhne od úterý 3. do čtvrtka 5. října 2017
v salónku restaurace U Volejníků.
S sebou přineste seznam zboží se jménem
a požadovanou cenou, totéž na štítku na oblečení.
10% z prodeje připadne na účet
Sdružení rodičů a přátel MŠ.

Akce v rámci projektu 72 hodin,
která se uskuteční 12. října 2017
od 14.00 do 18.30.
Program:

Organizace:

úklid v Ostopovicích,
tvořivé dílny na zahradě školy,
budování hmyzího domečku,
úprava jezírka, špekáčky.

úterý: příjem zboží 14:00 – 18:00
středa: prodej 15:00 – 18:00,
možnost vyzvednutí neprodaného oblečení 18:00 – 18:15
čtvrtek: vracení 14:30 – 16:30

MŠ
Na co se těšíme?

Po prázdninách jsme se opět sešli odpočatí, plní sil a chuti
do práce. V přípravném týdnu mimo jiné nastalo plánování akcí pro děti - divadla, koncerty, Jarmark ve spolupráci
se ZŠ, návštěva hvězdárny, ekologického pracoviště Jezírko
v Soběšicích, a mnoho dalších. Těšíme se na setkání s rodiči
při zvelebování školní zahrady, na podzimní burzu ve spolupráci s maminkami, na sváteční atmosféru u vánočního
stromečku a oslavu Dne matek.
Nově nás v letošním školním roce čeká celodenní výlet za
adoptovanou ovečkou na ekologické středisko Chaloupky a
realizace celoročního projektu MŠ s názvem „Zelený ostrov“,
který popisuje návrat života na pustý ostrov zničený výbuchem sopky.

Jak probíhal 1. den v mateřské škole?

První den v naší školce byl hlavně radostným setkáním s dětmi a jejich rodiči. Paní učitelky i paní školnice v první řadě
pomáhaly těm nejmenším v zapojení se do denního režimu,
seznamovaly je s kolektivem a prostředím. Děti spontánně
vyprávěly své zážitky z prázdnin a společně vytvářely pravidla
chování v jednotlivých třídách. Mnoho dětí přišlo s úsměvem
na rtech a bylo vidět, že jsou v naší školce spokojené.
učitelky MŠ

Hledáme koledníky a jejich dozor (od 16 let) pro Tříkrálovou sbírku.
Více na mob. 606 271 225, nebo email: kozlovamarket@seznam.cz
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Zahájení školního roku 2017/2018

Husa na dálnici 2017
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