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Radnice informuje
Výběrové řízení na provozovatele
vodovodu a kanalizace

konci léta, nicméně jediným orgánem, který případně rozsah kácení v ochranném pásmu může omezit, je Odbor žiNa konci května bylo vyhlášeno dlouho připravované votního prostředí MěÚ Šlapanice. Obec bohužel v této souvýběrové řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace vislosti nemá žádné rozhodovací pravomoci. Doufáme však,
v obci. Nový provozovatel by měl být vybrán v průběhu že zvítězí zdravý rozum a od dalšího kácení bude upuštěno.
letních prázdnin a předpokládá se, že provoz převezme
od 1. října. Následně budou s jednotlivými odběrateli Prodejna pečiva Na Rybníčku končí
uzavírány nové smlouvy. O podrobnostech budeme v do- Bohužel jen několik měsíců vydržela v provozu prodejna pestatečném předstihu informovat a návrhy smluv i další čiva v sousedství bývalé samoobsluhy v ulici Na Rybníčku.
podrobnosti budou jednotlivým odběratelům doručeny I přes vesměs pozitivní ohlasy byl podle majitele její provoz
ztrátový, a proto jej v polovině června ukončil.
prostřednictvím dopisů.

Výkup pozemků pro cyklostezky

Kácení na Staré dálnici

Jak jsme Vás již informovali dříve, ve spolupráci s okolními obcemi vznikla studie cyklostezek v oblasti Střelicka,
jejímž cílem je vybudování bezpečného spojení pro cyklisty a pěší mezi jednotlivými obcemi. Nové spojení by tak
mělo vzniknout ve směru na Nebovidy, Troubsko, Střelice, Starý Lískovec a po modernizaci dálnice D1 i do Bosonoh. V uplynulých týdnech jsme proto oslovili kolem dvou
set majitelů pozemků, přes které by stezky měly vést, se
žádostí o prodej částí pozemků, potřebných pro vybudování stezek. Věříme, že jednání s majiteli budou úspěšná,
protože možnost financování stezek prostřednictvím evropských dotací se po roce 2020 už pravděpodobně nebude opakovat.

Oslavy Dne Země

Kromě tradiční cyklojízdy, tvůrčích dílen a soutěží v lese na
Přední hoře nabídly letošní oslavy Dne Země v Ostopovicích
také jarmark s ukázkami tradičních řemesel či divadelní
představení Vivat Kompostela. Nechali jsme se inspirovat
ve stánku sdružení Ekodomov a pořídili si na obecní úřad
domácí vermikompostér. Zbytky ovoce a zeleniny a použité
čajové sáčky nebo káva tak už nekončí v popelnici. Nyní se
o ně postarají naše žížaly, které kompostér obývají. Až tedy
budete potřebovat něco vyřídit na obecním úřadu, můžete
se zde také inspirovat, jak lze kompostovat třeba i v malém
bytě.
Jan Symon

Námitky obce ke krajskému
územnímu plánu

Po čtyřech letech příprav zahájil Jihomoravský kraj veřejné projednávání Zásad územního rozvoje (ZUR). Bohužel
ani tak dlouhá doba krajskému úřadu po zrušení předchozích ZUR soudem nestačila ke zpracování kvalitního
dokumentu. Kraj stále nevzal na vědomí skutečnost, že
v brněnské aglomeraci jsou překračovány zákonné limity
prašnosti, usiluje o přivedení další tranzitní dopravy do
této oblasti a při plánování nových silnic se dokonce snaží vyhnout posouzení jejich dopadů na životní prostředí.
Naše obec proto opět ve spolupráci s dalšími obcemi podala sérii námitek, které musí nyní krajský úřad vypořádat.

Kácení na Staré dálnici

Značné rozhořčení způsobilo kácení dřevin v ochranném
pásmu vedení vysokého napětí, které proběhlo na území
obce na přelomu března a dubna a zcela poničilo krajinu
v lokalitě Stará dálnice. Obec v této souvislosti iniciovala schůzku a za přítomnosti zástupců ČEPS, společnosti
ELID, která kácení prováděla, a orgánu ochrany přírody
(Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice),
kde bylo dohodnuto, že kácení bude s okamžitou platností
přerušeno, a to zatím přinejmenším do října, tj. do začátku období vegetačního klidu. Souběžně řeší Městský úřad
Šlapanice podnět obce, který byl v této souvislosti podán.
Mimo jiné zde v průběhu léta proběhne biologický průzkum zaměřený na výskyt chráněných druhů. Stále však
platí, že i nadále jsou v ohrožení prakticky všechny stromy
v okolí tzv. 2. mostu, které jsou v ochranném pásmu vedení vysokého napětí. O dalším postupu se tedy rozhodne na

Údržba obce
Černé skládky

V průběhu jara se v okolí obce opět množily černé
skládky, zejména okolo II. mostu a na Staré dálnici.
Dohromady jsme odvezli 12,5 t objemného a směsného
odpadu, který někdo vyhodil do lesa, na louky nebo nechal jen tak ležet u cest.

Nezvaní hosté ve štěrkových záhonech

Koncem dubna na ulici Osvobození řidič osobního vozidla BMW nezvládl při odbočování své koně pod kapotou a ,,zaparkoval“ v prvním štěrkovém záhonu nad zastávkou. Se štěstím nikoho nezranil, ale poničil velkou
část záhonu. Některé květiny dorostly, místo zničených
budeme dosazovat nové. Záhony pravidelně uklízíme,
tu a tam najdeme i BMW trojkové řady.

Statistika vybraných odpadů

Statistika odpadů z obce za I. čtvrtletí roku 2016: plast
5,79 t (2015: 5,43 t), papír 9,25 t (2015: 5,78 t), sklo čiré
0,37 t (2015: 0,85 t), sklo směsné 1,49 t (2015: 3,41 t),
nápojové kartony 0,016 t (2015: 0,02 t). K dalšímu
využití předáváme ještě stavební suť a dřevo. Směsný komunální odpad a nebezpečný odpad předáváme
k likvidaci.
J.Š.
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Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje

- za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Ondřeje Tomašoviče a Davida Šmídka.
- navržený doplněný program zasedání zastupitelstva.
- Rozpočtové opatření č. 7/2015.
- Rozpočtové opatření č. 1/2016.
- soupis individuálních dotací na rok 2016.
- uzavření smluv o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Ostopovice dle schváleného soupisu individuálních dotací na rok 2016 a pověřuje starostu jejich
podpisem.
- cenu vodného a stočného na období 4/2016 – 3/2017
ve výši:
o
vodné – 26,87 Kč/m3 bez DPH
o
stočné – 38,78 Kč/m3 bez DPH
- Předpokládané výnosy a náklady hospodářské činnosti
pro rok 2016.
- Darovací smlouvu na pozemky par. č. 1491/57 o výměře 237 m2 a par. č. 1491/64 o výměře 131 m2, vše v k. ú.
Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice jako obdarovaným a
společností Platea-real, s.r.o., jako dárcem a pověřuje
starostu jejím podpisem.

- Darovací smlouvu na vodovodní řad, kanalizační řady
splaškové a dešťové kanalizace, venkovní veřejné osvětlení a
těleso pozemní komunikace, vše na pozemcích p. č. 1491/57,
1491/64 a 1491/58 v k. ú. Ostopovice, mezi Obcí Ostopovice
jako obdarovaným a společností Platea-real, s.r.o., jako dárcem a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Kupní smlouvu mezi Obcí Ostopovice, jako kupujícím a
manželi Janem a Věrou Janákovými, bytem Lípová 179/24,
664 49 Ostopovice jako prodávajícími na pozemek p. č.
257/2 v k. ú. Ostopovice o výměře 8 m2 za celkovou cenu
3.200,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v obci
Ostopovice.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
- usnesení z jednání rady obce ze dne 16. 12. a 30. 12. 2015 a
25. 1., 16. 2. a 7. 3. 2016.
- stanovisko pana Michala Hrazdíry ve věci nedokončené
stavby na pozemcích p. č. 655 a 657 v k. ú. Ostopovice a
konstatuje, že dle platného územního plánu obce se jedná o
plochy veřejné zeleně a plochy pro dopravu.

Zapsala Ing. Radka Švihálková

Útržek z historie ostopovického Sokola
Cvičení
V rámci ostopovické tělovýchovné jednoty Sokol vždy probíhalo cvičení žen. Možnosti a obliba cvičení postupně začaly narůstat a časem přibylo do oddílu základní a rekreační tělesné
výchovy (ZRTV) cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních
dětí, cvičení mladších a starších žáků a žaček i dorostu.
Probíhaly tu nácviky na spartakiády rodičů s dětmi, předškolního žactva (jediná skupina, která nacvičovala pod tělovýchovnou
jednotou a ne v rámci školy, jak bylo obvyklé). Dvakrát ročně
se pořádaly turistické pochody, v létě probíhala veřejná cvičení.
Když se v Pršticích dokončila nová hala a s tím se pořídilo i
nové nářadí, dostala paní Milena Dejlová nabídku získat nějaké nářadí do Ostopovic. Do sokolovny tehdy přibyl kůň, kozy,
bradla, kruhy, žíněnky i koberec, což opět rozšířilo možnosti
místního sportovního vyžití.

čer potom dospělí. Také jsme dělali závody na lyžích,
sáňkách a igelitových pytlech plněných slámou. Měli
jsme originál čísla a plakáty „start“ a „cíl“. U Navrátilů se vařil čaj, my jsme to tam vozili na saních.
Dneska už není ani sníh a na Padělkách, kde jsme závody pořádali, stojí spousta nových domů.“
Neožilo jen pravidelné cvičení, ale díky aktivitě cvičitelek, cvičitelů a dalších nadšenců i kulturní život
v obci. Pořádala se vystoupení na den dětí, programy
na Mezinárodní den žen, na zimu se nacvičovaly besídky: „Kluci cvičili na nářadí, holkám jsme vymýšleli různý tanečky, aby cvičily při hudbě. Děcka se na
besídky vždycky těšily, protože se mohly předvést.
I když jim to celý rok nešlo, vždycky to vystoupení
dopadlo dobře. Na plesy jsme nacvičili s dorostem
polonézu. Dnes už je všem tanečníkům kolem padesátky.“

Okresní oddíl ZRTV vyhlašoval různé soutěže, kterých se Ostopovští rádi zúčastňovali, a připisovali si mnohé úspěchy, např.
vítězství v krajském kole ve volejbalu. Na atletické závody se
trénoval hod, skok do dálky, sprint a běh na dlouhou trať.

Po revoluci začal pomalu zájem o cvičení upadat.
Přesto i dnes můžeme v sokolovně dvakrát týdně navštěvovat kurzy cvičení: rehabilitační cvičení s paní
Janou Spiříkovou a pilates s cvičitelkou Michaelou
Matečkovou.

Zima přinášela další oblíbené aktivity: „Chlapi dělali kluziště,
tak se necvičilo, ale chodili jsme bruslit. Odpoledne děti a ve-

Z vyprávění paní Mileny Dejlové zpracovala SF
(fotografie k článku na obálce Zpravodaje)

Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 5. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
- za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Jana Kubíčka st. a Borise Canova.
- navržený program zasedání zastupitelstva.
- celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2015 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 a zadává 15denní lhůtu
pro zaslání písemné zprávy o plnění přijatých opatření
Krajskému úřadu JMK nejpozději do 19. 5. 2016.
- Účetní závěrku za rok 2015 – viz Protokol o schvalování
účetní závěrky.
- Rozpočtové opatření č. 2/2016.
- nabídku společnosti Platea-real, s.r.o., IČO 29377889,
se sídlem Havránkova 94/49, 619 00 Brno, ze dne 3. 5.
2016 na koupi pozemku p. č. 1491/71 v k. ú. Ostopovice
o výměře 1.741 m2 k záměru, který byl zveřejněn od 1. 4.
2016 do 3. 5. 2016.
- prodej pozemku p. č. 1491/71 v k. ú. Ostopovice o výměře 1.741 m2 společnosti Platea-real, s.r.o., IČO 29377889,
se sídlem Havránkova 94/49, 619 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.785.750,- Kč.
- kupní smlouvu na pozemek p. č. 1491/71 v k. ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávajícím a společ-

ností Platea-real, s.r.o., IČO 29377889, se sídlem Havránkova 94/49, 619 00 Brno, jako kupujícím za dohodnutou
kupní cenu ve výši 4.785.750,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
- usnesení z jednání rady obce ze dne 21. 3., 11. 4. a 25. 4.
2016.
- dopis p. Zuzy ze dne 2. 5. 2016 a stanovisko advokátní kanceláře Frank Bold k tomuto dopisu ze dne 4. 5. 2016.
- dopis p. Františka Zuzy ze dne 28. 4. 2016.

Zapsala Ing. Radka Švihálková

zátiší s vermikompostérem na obecním úřadě
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fotografie z představení „Vivat Kompostela“
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Svatý Jan Křtitel, patron a ochránce naší obce
Patron naší obce byl již veřejnosti mnohokrát zmiňován. Nejčastěji je to
před oslavou jeho narozenin, tj. 24. června. Nejbližší neděle k tomuto dni
je pro naši vesnici velkou slavností, kdy mu při mši svaté děkujeme za
ochranu.
Svatý Jan Křtitel byl mužem podle Božích představ. Tyto představy se
zcela liší od představ dnešního světa, kdy se „být mužem“ měří podle velikosti svalů, vulgarity nebo jiného nečestného jednání.
Po způsobu proroků Starého zákona se sv. Jan Křtitel odebral na poušť,
aby se v tichém rozjímání a meditací připravil na nesnadný úkol, ke kterému byl Bohem povolán už před svým narozením.
Dodržoval přísné zásady zdrženlivosti, odříkal se pomíjivé světské marnivosti, která rozptyluje mysl, odvádí od hluboké kontemplace a ředí soustředěnost ducha při rozpoznávání dobra a zla. Žil asketickým životem,
hlásal příchod Božího království a potřebu obrácení srdce člověka. Byl
skutečným mužem právě pro svou věrnost Bohu a poslání, které od Boha
přijal, aby s odvahou hlásal Boží slovo.
Vyřknutá slova byla jako meč a šíp. Jan Křtitel nikoho nešetřil, velkého
ani malého, krále ani prostého člověka. Jeho řeč mocně působila na srdce
posluchačů. U některých vedla k obrácení, u jiných k nenávisti. I král Herodes byl nesvůj, když slyšel Janova slova, aby napravil svůj těžký morální
poklesek. Jan byl svému poslání věrný až do konce. Obětoval mu celý svůj
život, neboť byl Herodem uvězněn a později sťat.
Svatý Jan Křtitel byl skutečným mužem, vzorem dnešní generaci. Dokázal
přijmout a nést zodpovědnost za svůj život i za životy svých současníků.
„Být mužem“ nezáleží tedy jen na síle svalů, ale na síle ducha. Muž má
jako Jan Křtitel nazývat věci pravými jmény. Nezahaluje své názory do
korektních obalů, ale jeho řeč je „ano, ano - ne, ne“. Jeho morální postoje
jsou pevné, i když mu to nepřináší uznání druhých. Jsou pevné, i když mu
pro ně hrozí nebezpečí.
Dnešní svět potřebuje takové muže.

M.K.

Památný odkaz
našich předků

Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Malé doteky a osvěžení historie kaple Ostopovice nám přítomným, zapsáno a uchováno v moderních komunikačních prostředcích pro generace budoucí.
Čerpáno z dostupných materiálů, které byly
nalezeny při opravě kaple od devadesátých
let minulého století, některé byly zaznamenány přímými účastníky opravy nebo volně
zapisovány a publikovány.
Zalistujme tedy ve starých obecních archiváliích z 19. století.
Tenkrát, možná již mnohem dříve, nejpozději však v roce 1891, nejspíše z pohnutek
docela náboženských a morálních vzešla
idea, není zapsáno, ani známo od koho,
vybudovat vlastními silami a z vlastních
prostředků, v důvěrném ovzduší svých domovů, neokázalé skromné bohoslužebné
místo, vyjadřující nejen umělecký vkus,
ale i estetickou stránku díla. Naši předkové
toužili, aby jejich náves zdobila malá venkovská kaple, ve které „by se mohla odbývati aspoň každou neděli křesťanská cvičení a mše svaté“. V této době velmi záleželo
na „mravném a náboženském vychovávání
mládeže i dospělých“.
Rozhodnutí postavit kapli nebylo jednohlasné. Mnozí prosazovali výstavbu radnice, která v obci chyběla. Každý zvolený starosta byl povinen z titulu své čestné funkce
zabezpečit ve svém vlastním domě „obecní
kancelář“ nejen pro úřadování, ale i pro
schůzování obecního zastupitelstva. Přesto
však zvítězilo hnutí za výstavbu kaple.
K realizaci tak velkého díla a závažného poslání v prvém sledu přistoupili představitelé
obce za starostenství Františka Kamenického, který byl nadšeným horovatelem a propagátorem výstavby kaple.
(Pokračování)

M.K.

detail obrazu „Jan Křtitel“ od Leonarda da Vinciho (1452–1519)
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Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol. V současné době studují na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské
populace České republiky (cca 40 000 osob) a jejich počet
stále roste. Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá k udržení kvality života
přívětivým a důstojným způsobem. Základním úkolem
U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů
U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě
je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů
a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek se podílí všech 9 fakult MU. V akademickém roce 2016/2017
bude také otvírán tříletý běh zcela nového kurzu Umění,
objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Dále pořádáme ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském
zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková
péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat a
vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické

Aktivity seniorů
Výbor Klubu seniorů připravuje pro naše seniory v průběhu roku různé akce pro zpestření jejich života. Akce jsou
zábavné i přiměřeně aktivní. Rok začíná plesovým dostaveníčkem počátkem února. Letos na něm byla dobrá účast
i pohodová zábava. Krátce po zahájení bylo předtančení
mladého páru s ukázkou různých tanečních stylů, což se
všem velmi líbilo. Nechyběla ani bohatá tombola a nabídka zákusků. Sál byl pěkně nazdoben od plesu obecního zastupitelstva, s jeho výzdobou senioři podstatně pomohli.
V dubnu se konal jednodenní poznávací zájezd na jižní
Moravu a 19. května zájezd na Baťův kanál. Ve Strážnici v přístavišti nastoupili účastníci zájezdu na loď Amos
a absolvovali hodinovou plavbu s výkladem o okolí. Odpoledne pak ještě navštívili strážnický skanzen. Na září se
připravuje 4denní zájezd do Českého ráje. 10. listopadu
bude U Volejníků obvyklé Martinské posezení s hudbou

krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie,
cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština), pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní
exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických
kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu
přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou
využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od
října do května. Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního
důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2016/2017 stanoveno na
800 Kč. Absolvent U3V MU obdrží osvědčení na slavnostní
promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2,
Brno) nebo elektronicky od 2. května 2016 do 30. června 2016. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich
aktivit najdete na www.u3v.muni.cz.

a 6. prosince tamtéž Mikulášská zábava s nadílkou. Mimo
tyto připravené akce ještě pojedou v srpnu zájemci na dračí lodi po řece Svratce z Pisárek do Komína a zpět. Bude
také uspořádána alespoň jedna beseda pro seniory na aktuální téma. Senioři se budou také přiměřeně zúčastňovat
všech společenských akcí pořádaných v obci.
J.T.

Chovatelská aktivita
Český svaz chovatelů Ostopovice uspořádal ve středu 25.
května večer v chovatelském (dříve zahrádkářském) domku přednášku o správném krmení drůbeže a králíků. Této
zajímavé přednášky se zúčastnilo 20 posluchačů. Podobné
osvětové akce se budou konat i v budoucnu.
J.T.
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Povídání o víně - část 9.
ITÁLIE
V předchozím díle Povídání o víně jsem se začal věnovat vínům a
vinařstvím zahraničním a sdělil jsem základní informace o Francii
jakožto největší vinařské velmoci. Dnes bych rád navázal povídáním o Itálii, která je francouzskému vinařství velkým konkurentem. Vinařství má v Itálii tradici starou asi 4000 let. Systematicky
začali zakládat vinice Etruskové již asi 1000 let př. n. l.
Několik zajímavostí v číslech:

Itálie je aktuálně největším výrobcem vína na světě.
Po roční přestávce se opět v roce 2015 Itálie vrátila do čela a s produkcí
téměř 50 mil. hl vína předstihla Francii.
Italové vyrobí více než 20 % celosvětové produkce vín.
V Itálii je okolo 700 000 ha vinic (4. největší vinohradnická plocha
ze všech zemí světa).
Itálie byla tradičně největším vývozcem vín (asi 23 mil. hl), v roce
2014 ji ale předstihlo Španělsko.
Průměrný Ital vypije asi 40 litrů vína ročně (9. místo na světě, suverénně první je Vatikán s více než 60 litry na osobu).
V celkové spotřebě vína je Itálie na 3. místě na světě za USA a Francií.
Apelační systém rozlišující kvalitu vín:
Itálie se může pochlubit tím, že zavedla vůbec první apelační systém na
světě (v Toskánsku již v roce 1716). Základy soudobého italského apelačního systému vznikly v roce 1963 a ten je v mnohém podobný francouzskému systému. Apelační systém má 4 základní kategorie:

Nejznámější odrůdy vín v Itálii:
V Itálii se pěstuje údajně téměř 2000 odrůd,
což je výrazně nejvíc ze všech zemí světa.
Řada z nich jsou odrůdy původní, které se
jinde nevyskytují. Neznámější a nejdůležitější
jsou tyto odrůdy:
1)
Modré odrůdy
Sangiovese, Nebbiolo, Barbera, Alicante,
Montepulciano, Merlot, Dolcetto, Grignolino,
Cabernet Sauvignon
2)
Bílé odrůdy
Pinot Grigio, Chardonnay, Moscato, Trebbiano, Chianti bianco, Soave, Prosecco
Vinařské oblasti Itálie:
Itálie má 20 správních celků (krajů), z nichž
každý je zároveň vinařskou oblastí. Nejvýznamnější jsou tyto oblasti:
Toscana (Toskánsko, jedna z nejkrásnějších
vinařských oblastí světa, je neodmyslitelně spjata s odrůdou Sangiovese, která dává
vzniknout více než 50 % všech vín), Piemont
(nejprestižnější oblast, např. známé Barolo
a Barbaresco), Emilia Romagna (odsud je
např. známé Lambrusco), Abruzzo (proslavila ji odrůda Montepulciano), Lombardie,
Venetia (Benátsko, zde se pěstují hlavně
bílé odrůdy), Sicilia (Sicílie, odsud je známá
Marsala, oblíbené víno generála Nelsona).

Tipy na léto

Když je venku pěkně

Léto je již v plném proudu, rovněž prázdniny již klepou na
dveře, tak co takhle několik tipů, jak příjemně strávit volnou chvilku. Jelikož akcí a míst, která stojí za to navštívit,
je opravdu hodně, uvádím jen jejich kratší výčet, a to na Brněnsku a v okolí.

Eldorádo (Líšeň, eldorado-brno.cz) - areál s dětskými
atrakcemi, Jungle Park (Pisárky, junglepark.cz) – lanové centrum, Lanové centrum Proud (lanovecentrum.cz/cs/brno), Dětské hřiště a parková dráha
Olympia (Modřice, smpd.cz/olympia/olympia.html),
Fun Park Brno (Královo Pole, funparkbrno.cz), Army
Park, (Ořechov u Brna, armypark.cz), Permonium
(Oslavany, permonium.cz) – zábavní park, Živá voda
(Modrá u Uherského Hradiště) - botanická a sladkovodní expozice pro rybáře a milovníky přírody, Westernové městečko (Boskovice, westernove-mestecko.cz),
Westernové městečko Šiklův mlýn (Dolní Rožínka, sikland.cz), Fotopark Krokodýl (Dolní Rožínka,
sikland.cz).

Nejen pro špatné počasí
Bongo (Horní Heršpice, bongobrno.cz), Wikyland (Modřice, wikyland.cz), Bruno (Slatina, brunofamilypark.cz) –
zábavní parky pro děti „pod střechou“.
Modelový svět na ul. Josefská (Brno-střed, modelovysvet.
cz) - hlavně pro kluky a tatínky nebo pro ty, kteří mají rádi
modelářství.
Technické muzeum a jeho technická herna (Královo
Pole, technicalmuseum.cz), VIDA Brno (Pisárky, vida.cz),
Moravské zemské muzeum (Brno-střed, mzm.cz) - pro
ty, kdo rádi bádají a objevují, Muzeum polních a průmyslových železnic Drásov (Drásov, feldbahn-museum.eu),
Muzeum průmyslových železnic (Zbýšov u Brna, areál
MPŽ Důl Jindřich, mpz.cz), Muzeum letecké a pozemní
techniky (Vyškov, lhs-vyskov.cz).
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora, hvezdarna.cz) – akce pro děti i dospělé. Za zmínku
stojí akce, která se bude konat v noci z 20. na 21. července,
tzv. Lunární noc, dále v noci z 12. na 13. srpna bude probíhat tzv. Lov padajících hvězd.

Objevování italských vín a vinařských oblastí
mohu vřele doporučit. Je málo tak krásných
vinařských oblastí, jako je např. Toskánsko či
Piemont. Rozhodně je ale třeba věnovat výběru italských vín velkou pozornost, protože
kvalitativně jsou v italských vínech obrovské
rozdíly.

Návštěva hradů a zámků v okolí – hrady Veveří, Bouzov, zámky Lysice, Rosice, Lednicko-valtický areál atd. Více
informací se dozvíte na adrese hrady.cz. I zde stojí za
zmínku akce jako Hradozámecká noc, která letos připadá na 27. 8. 2016, a Letní kulturní festival na hradech Veveří
(12. - 13. 8.) a Bouzov (26. - 27. 8.). Více na moravskehrady.
cz. Draxmoor (Dolní Rožínka, sikland.cz) – strašidelný
zámek.

2)
IGT (Indicazione Geografica Tipica): zemská vína, nově
se má tato kategorie dle legislativy EU označovat IGP (Indicazione Geografica Protetta = víno z chráněné zeměpisné oblasti).

A tradičně jedno přísloví na závěr:
„Je mi líto lidí, kteří nepijí víno. Když se ráno
probudí, vědí, že lepší už to po celý den určitě
nebude.“

Archeopark Isarno (Letovice, isarno.cz) – keltská osada
v bývalém lomu, Skanzen Strážnice (Strážnice, skanzenstraznice.cz), Archeologická expozice v Dolních Věstonicích (rmm.cz).

3)
DOC (Denominazione di Origine Controllata): vína
kontrolovaná podle původu, doby zrání, maximálních výnosů, technologie, kvality apod. Vín DOC je v Itálii 330. Nově by tato kategorie
měla být označována DOP (Denominazione di Origine Protetta = víno
z chráněné oblasti původu). Nová legislativa EU je platná od 1. 8. 2009,
ale obdobně jako francouzští vinaři i ti italští neoficiálně svá vína i dále
značí především původním označením.

Přeji vám krásné léto, třeba i s kvalitními
italskými víny. A nezapomeňte navštívit některou z výborných letních degustačních akcí
v Brně, např. Víno z blízka v Otevřených zahradách (www.vinozblizka.cz) nebo třeba degustace v Moravské bance vín či výstavu vín
Grand Prix Austerlitz (viz www.bankavin.cz).

4)
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita): takto je označováno to nejkvalitnější víno, s přísnou kontrolou odrůd, původu, výnosů a výroby. První získalo označení DOCG
Barolo z Piemontu v roce 1983, brzo následovaly Barbaresco, Brunello
di Montalcino a Vino Nobile di Montepulciano. V současné době má 74
vín apelaci DOCG. Podle legislativy EU má tato skupina zaniknout a být
začleněna do kategorie DOP.

Petr Havliš

1)
VDT (Vino Di Tavola): stolní vína, která se smějí vyrábět
ve všech oblastech za poměrně tolerantních podmínek. Světovým unikátem italského vinařství jsou exkluzivní „stolní“ toskánská vína, která obsahují mezinárodní odrůdy jako Merlot či Cabernet Sauvignon,
a proto nemohou být dle platné legislativy v kategorii vyšší. Tato vína
jsou označována jako Supertoskánci (např. vína Sassicaia, Ornellaia,
Solaia a další). Jsou to nejdražší stolní vína na světě.
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Dinopark Vyškov (Vyškov, vyskov.dinopark.cz),
Zoopark Vyškov (Vyškov, zoo-vyskov.cz), ZOO Brno
(Brno, zoobrno.cz), ZOO Hodonín (Hodonín, zoo-hodonin.cz), ZOO Lešná (Zlín, zoozlin.eu).
Letní kino Špilberk (Brno-střed, kultura-brno.cz),
Letní kino Semilasso (Královo Pole, semilasso.cz),
Letní kino Brno-střed (Brno-střed, kinobude.cz).
Aquapark Kohoutovice (Kohoutovice, aquapark-kohoutovice.cz), Přehrada, Infinit Maximus (Bystrc, infinit.cz/brno-prehrada), koupaliště Starý Lískovec, Wellness Kuřim (Kuřim, wellnesskurim.cz),
Aqualand Moravia (Pasohlávky, aqualand-moravia.
cz), Koupaliště Biotop Brno-jih (Horní Heršpice,
brno-jih.cz/koupaliste-biotop), Riviéra (Pisárky, rivec.
cz). Další tipy naleznete na „seznamových“ mapách, změníte mapu na letní a tam najdete veškerá koupaliště, jak
přírodní, tak umělá.
Naučná stezka Macocha, NS Kobylí, Mandloňová NS u
Hustopečí, NS Rakovecké stráně a údolí bledulí u obce
Ježkovice, NS Babí lom v Brně, Národní přírodní rezervace a naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence
(velmi doporučuji) u Ivančic (obec Budkovice, Rokytná),
NS Krajinou Výhonu v Židlochovicích, NS Rajhradsko,
Přírodní park Bobrava – NS Bučín.
Ať už si vyberete nebo ne, přeji všem pohodové prožití
léta.
M. Kozlová

koupaliště Riviéra v Brně (foto: Anna Vavríková, MAFRA)
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Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl

Právní poradna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dnešním díle zaměříme svou pozornost na právní úpravu povinností majitelů psů.
S pořízením nového psa se pojí povinnost majitele ohlásit tuto skutečnost příslušnému obecnímu úřadu.
Majitelovi psa totiž vzniká povinnost
platit obci, v níž má svůj trvalý pobyt,
poplatek ze psů. Tento poplatek vybírají obce, což jím umožňuje zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o
místních poplatcích se poplatek ze
psů platí ze psů starších 3 měsíců.
Stejné ustanovení zákona o místních
poplatcích říká, že od poplatku je
osvobozen držitel psa, kterým je:
•
osoba nevidomá,
•
osoba bezmocná,
•
osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P,
•
osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu výše uvedených osob,
•
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo
•
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis (např. zákon o myslivosti).
Výši poplatku ze psů stanoví zákon o
místních poplatcích pouze obecně, a
to jako sazbu až 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého a
každého dalšího psa může obec horní
hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní výši poplatku ze psů si stanoví
pro své území samotná obec obecně
závaznou vyhláškou v mezích zákona
o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška také stanoví
splatnost poplatku ze psů. V případě, že nebude poplatek zaplacen včas

nebo ve správné výši, vyměří obecní
úřad majitelovi psa poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek, a to dle
ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
Obecně závazné vyhlášky mohou stanovit držitelům psů další povinnosti,
zejména povinnost:
•
vést psa na vodítku,
•
vést psa tak, aby nedošlo ke
střetu psa s jinou osobou nebo zvířetem,
•
odklízet po svém psovi všechny nečistoty,
•
neponechávat psa mimo dohled,
•
nepřivádět psa na dětská
hřiště, pískoviště, sportoviště a další
místa opatřená upozorněním na zákaz
vodění psů.
Pokud majitel psa neodklidí po svém
psovi nečistoty, zanedbá tím povinnost úklidu veřejného prostranství,
dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být na základě ustanovení § 47 odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, uložena
pokuta do výše 20.000,- Kč. Pozor!
Od 01. 10. 2016 bude platit, že spáchá-li majitel psa takový přestupek opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se mu pokuta
do 30.000,- Kč.

Nedodrží-li majitel psa jinou povinnost stanovenou mu obecně závaznou
vyhláškou obce, dopouští se přestupku proti pořádku ve věcech územní
samosprávy, za což mu podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona o přestupcích,
hrozí pokuta do 30.000,- Kč.
Chce-li majitel dostát svým povinnostem a současně nevést psa na vodítku,
musí využít míst určených k volnému
pobíhání psů. Zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, umožňuje obcím vydat obecně závaznou vyhlášku upravující pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství a vymezující prostory pro volné pobíhání
psů. Volné pobíhání psů na místech k
tomu neurčených přitom může vyjít
draho, ve správním řízení totiž hrozí
na základě ustanovení § 27 odst. 12
písm. c) výše uvedeného zákona pokuta do výše 50.000,- Kč.
Ačkoliv majitelům psů za porušení jejich povinností hrozí vysoké sankce,
nejčastěji dochází k ukládání těchto
pokut přímo na místě, v tzv. blokovém
řízení. V takovém případě lze uložit
pokutu do výše 5.000,- Kč. Mnohokrát postačí na místě i domluva a pokuta uložena není.
Na závěr si dovolím uvést, že dodržováním výše uvedených povinností
majitelé psů ušetří nejenom peníze,
nýbrž se vyvarují i jiných nepříjemných situací.

Inzerce:

Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní
fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už
nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když
jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen
teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek
odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe to začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách
www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich
spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu.
Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s
úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky
totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde
z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad
a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši
a nepatří ani do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť,
kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a
odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

k nim domů,“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického
oddělení ELEKTROWIN, a. s., Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do
kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých
si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených
kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh,
jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost
s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já
jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto
projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je
potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což
přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují
obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil,
byl Fond ohrožených dětí.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře na ulici Družstevní,
za viaduktem. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec
Ostopovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale
navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.
Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a
dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.

Rychlá pomoc s počítačem a kamerovým systémem. Kontakt: 608 887 655,
www.pecka.info
Koupím RD se zahradou v Ostopovicích
možná výměna za DB 3+1 ve Starém Lískovci + doplatek, tel.: 608 420 339
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6bm

č
od 24,- K
vč.DPH

KDE NÁS NAJDETE:
AA+STAVEBNINY KONSYS s.r.o., Kamenice 4, Brno-Bohunice
tel: +420 730 896 587, email: brno@aastavebniny.cz

Ceny platí do 30. 6. 2016 nebo do vyprodání zásob.

lý

Sněhobí

489,- Kč
vč.DPH

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 6:30 - 17:00
So 7:30 - 11:30

www.aastavebniny.cz
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Křemičitý písek
KMB KP401
25 kg

...se získá

Zámková dlažba BROŽ
šedá
200/165/60 mm

...se uspoří
primární
suroviny

(naproti Kauﬂandu)

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...

Kamenice 4,
Brno-Bohunice
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NOVĚ
OTEVŘENO
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Z naší školy
Školní ohlédnutí
Červen – pro pedagogy měsíc, kdy se vše dovršuje a uzavírá. Červen – pro žáky měsíc, kdy se odpočítávají dny do
prázdnin. Pro žáky i pedagogy je to však měsíc, kdy společně
prožívají nevšední akce, mají společné zážitky.
Než se však dostaneme k červnu, projdeme společně 9 měsíců. V minulém čísle jsme Vás seznámili se zajímavostmi,
které jsme si připravili v únoru a březnu – masopust, Noc
s Andersenem, Divadelní festival, háčkování, vzdělávání seniorů, setkávání s rodiči.
Měsíc duben byl ve znamení příchodu Dne Země. Tentokrát
celou akci dostali na starost naši páťáci, kteří se postarali
o vše – od propagace a organizace až po závěrečný úklid.
Naši druháci navštívili Jezírko – ekologické centrum. Někteří žáci se chystali na přijímačky – dvě naše úspěšné absolventky tak budou od září navštěvovat primy osmiletých
gymnázií. Eliško a Janičko, gratulujeme! Na konci dubna
proběhly třídní schůzky Trojlístek, kterých se účastní rodiče,
žáci a učitelé. V květnu následovaly ve školce besídky ke Dni
matek a celodenní výlet na zámek Milotice. V ZŠ jsme vedle
výuky v lavicích a Ostopovicích zavítali do Brna za architekturou – katedrála, Jurkovičova vila, Biskupské gymnázium a další. Červen je ve škole vedle závěrečných písemek
a zkoušení ve znamení školy v přírodě. Tento rok strávíme
5 dnů v Nesměři u Velkého Meziříčí. Stihneme však také navštívit ateliér sochaře Patrika Vlčka, hasiče, muzeum, VIDA
centrum a jiné. A konec školního roku? Setkání s rodiči na
besídce a akademii, pasování na školáky, pasování na čtenáře, obhajoba ročníkových prací a loučení s našimi páťáky.
Škola je však také o práci se sešitem, v lavici, na koberci,
v terénu. Výlety a exkurze jsou doplněním a završením toho
všeho. V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit několik novinek. V MŠ jsou to smíšené dvě třídy, ve kterých

jsou děti nejmenší i starší. V ZŠ je to především výuka
matematiky dle metody profesora Milana Hejného ve
všech ročnících. Tato metoda klade mnohem větší důraz
na samostatnost žáků, jejich hledání cest k výsledku a
spolupráci. Ve škole se již vystřídalo několik kolegů z jiných škol, kteří chtějí metodu vidět v praxi a hledají u nás
inspiraci. Nadále probíhá dělená výuka hodin angličtiny.
Od příštího školního roku chceme počet hodin angličtiny
navýšit.
A co je nového z materiálního pohledu? Od zimy využíváme novou cvičnou kuchyňskou linku, kterou jsme si
nechali udělat dle našeho návrhu. Můžeme proto vařit
a péct a následně pak jíst vlastní dobroty! V červnu začneme rekonstrukci dvora u jídelny. Poprosíme rodiče
o pomoc a společně tak odstraníme starou křivou dlažbu,
firma nainstaluje odvodnění a dlažbu novou. Přesuneme
místo pro kola a koloběžky. Vznikne tak bezmála 100 m2
bezpečné plochy pro cvičení, fotbal a další dovádění. Vše
by mělo být k 1. září hotové.
Nic není samo sebou. Proto především děkuji pedagogům a dalším zaměstnancům školy za společný rok, který plně věnovali dětem a svým povinnostem. Velice si
cením, že se nám podařilo vytvořit společenství 22 lidí,
kteří společně směřují k jednomu cíli, kterým je výchova
a vzdělání našich dětí. Poděkování patří rodičům, kteří
nás podporují fyzicky, slovně, ptají se a zajímají. Děkuji našemu zřizovateli, Obci Ostopovice, za podporu a
spolupráci. Děkuji Klubu seniorů za pomoc při školních
akcích a čtení dětem v družině. Děkuji dalším přátelům,
partnerům a našim dárcům.
Přeji nám všem příjemné letní dny a budu se těšit na
nový školní rok, který zahájíme 1. září v 8.00 před budovou školy.
Za zaměstnance školy Petr Juráček

Čtením a psaním ke kritickému myšlení
řeší ve výuce třeťáci témata běžných dní…

My tento týden hrajeme soutěž, kdo co nejmíňkrát
bouchne dveřmi.
Alenka Dobšíková, žákyně 3. ročníku

PŘILBA
Přilbu je dobré použít na kolo. Přilba drží pevně, ale musíte ji
utáhnout. Mít přilbu je velmi dobré. Přilba je užitečná. Když ji
stáhnete, tak tlačí. Může být velká. Ale může být i barevná. Může
i dost ochránit.
Tom Řičánek, žák 3. ročníku
KLIKA
Nebude se bouchat s dveřmi, ale bude se mačkat klika. Klika je
k tomu, aby se tiše otevíraly a zavíraly dveře. Nemusí být vždy
klika, ale může být koule. Dveře s koulí se musí otevírat klíčem.

OBĚD
Když po všech pěti hodinách zazvoní, jdeme
na oběd do jídelny vedle školy. O víkendu nebo
o prázdninách jíme oběd doma nebo na chatách.
Po obědě jdeme do družiny nebo domů a já si říkám, že oběd byl velký a dobrý. Rád piju mléko
nebo kolu. Baví mě jíst rýži.
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Jéňa Fiala, žák 3. ročníku

Za architekturou města Brna

27. 5. 2016 jel 5. ročník na výlet do Biskupského gymnázia - BIGY,
potom do Rádia Proglas a přes Wilsonův les do Jurkovičovy vily.
V Biskupském gymnáziu jsme se dozvěděli, kde jsou různé třídy a také
že jsou tam třídy, ve kterých je vždy jiný jazyk. Tatínek Jany Chaloupkové Pavel nás zavedl do Rádia Proglas, ve kterém pracuje. Vysvětloval
nám, jak se co používá, jak se stříhají chyby z toho, když někdo udělá
chybu ve vyprávění atd. Janička Chaloupková a Eliška Trčková si mohly vyzkoušet mluvit do mikrofonu. Nakonec jsme se rozloučili. Šli jsme
přes Wilsonův les do Jurkovičovy vily. Tam jsme si dali svačinu. Jak
přišla průvodkyně, tak nám povykládala něco o Dušanu Jurkovičovi.
Například že měl 3 syny a manželku. Také jsme se dozvěděli, že postavil Jurkovičovu vilu a vedlejší dům. Jediný strom, který ho přežil,
je ořešák. Paní průvodkyně nám ukázala celý dům, kde co měli, jak se
jim žilo atd. Nakonec jsme se s paní průvodkyní rozloučili a jeli + šli
jsme zpět do školy.
Barbora Kondvárová

Gymnázium

Na gymnázia jsme se hlásili tři od nás ze třídy.
Já – Jana Chaloupková, Eliška Trčková a Ela
Symonová.
Kam jsem se hlásila? Biskupské gymnázium a
Gymnázium kapitána Jaroše.
Myslím, že každá z nás měla 18. 4. (státní
termín zkoušek) trochu trému. Sedět ve třídě s několika lidmi, které neznáte, není moc
příjemné. Navíc se s nimi nemůžete seznámit,
protože 2-3 hodiny v kuse jen píšete a píšete,
a když dopíšete, jdete domů.
A kam nakonec půjdu? Na Gymnázium kapitána Jaroše.
Jana Chaloupková

Náš spolužák z Německa

Den Země začal 22. 4. a měli jsme na starosti jeho organizaci. Příprava a těžká práce byla před námi. Poprosili jsme pana starostu o stoly.
Dále jsme poprosili paní Balážovou o volnou jídelnu na pečení. Pekly
jen holky. Pekly muffiny a barevnou buchtu. Vyráběli jsme plakáty na
různá stanoviště a poprosili jsme 1. až 4. ročník o výrobky. Chystali
jsme přihlášky pro pořadatele a akce mohla začít. 5. ročník zorganizoval celou akci. Udělali jsme hodně. Bára, Janička a Eliška pekly, Ela
prodávala, David a Maty měli florbal, Chlupík, Řiči, Bára, Janička měli
házenou, Paťa a Seky měli fotbal, Dan Tureček měl motorky a Vašek
tenis a florbal. Akce se nám jako 5. ročníku hodně povedla.

Marc Ulrich
Hallo ich heisse Marc.
Ich spiele Fussball und Klavier.
Ich wohne in Miltenberg.
Ich bin 11 Jahre alt.
Marc je jedenáctiletý kluk, který umí česky.
Bydlí v Miltenbergu.
Přijel nám ukázat prezentaci o Německu a
my mu zase ukázali školu. Jeho maminka je
z Ostopovic, proto je žákem naší školy.
Prošli jsme si s ním i okolí Ostopovic. Myslím,
že se dozvěděl hodně, tak jako my.

David Berka a Matyáš Kamenický

Patrik Štoček

Den Země v rukou 5. ročníku

Práce se sochařem

Pan sochař Patrik Vlček tu u nás byl 1. dubna,
8. dubna, 18. dubna, 10. května. A 17. června
přijedeme my za panem sochařem do jeho ateliéru do Vránova mlýnu, kde budeme odlívat
naše obličeje z hlíny. U nás ve škole jsme s ním
malovali na papír panovníky a také jsme je modelovali ze sochařské hlíny. Naučil nás malovat
např.: Karla IV., Jana Lucemburského, Karla I.,
Františka Josefa I., Elišku Přemyslovnu, Zitu,
Blanku z Valois, císařovnu Alžbětu. Potom jsme
si z nich mohli vybrat, jakého nebo jakou budeme dělat z hlíny. Na konci roku budou naše díla
vystavena ve vstupu do školy.
Václav Starý

Truhláři ve škole

Dne 20. 5. k nám přišli dva truhláři z firmy
ACER Woodway. Ve firmě pracuje bratr pana
ředitele. Živě nám ukázali, jak se dělají malé
lavičky a jak se vyrábí prolízačky a další věci.
V průběhu toho, jak pracovali se dřevem, jsme
šmirglovali kus dřeva do doby, až byl hladký,
šroubovali, vrtali, ofukovali a prohlíželi různé
druhy dřeva. Na konci jsme na dřevo napsali
nápis a oni ho vyřízli.
Lukáš Sekanina

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXV, číslo 2  strana 15

Z naší školy

5. ročník: Co nám naše škola dala? A co si z naší školy odnášíme?
Úvodní slova
Jak ten čas letí. Jako by to bylo včera, když jsme stáli před školou
s nůžkami v ruce, před červenou páskou s pocitem, jaký si málo lidí
dokáže představit. Je to pocit, že se zase posunujete dál. Přišli jsme
do třídy a tam stála, mladá paní učitelka, byla milá a laskavá. Sotva
jsme se rozkoukali, byli jsme ve druhé třídě. Čas plynul jako voda
v potoce a najednou byl konec školního roku. Tehdy nám oznámili, že paní učitelka odchází. A nastala 3. třída. Všichni jsme se báli,
protože z hodné paní učitelky byl pan učitel. Na první pohled vypadal rázně, ale byl docela vtipný a skoro vůbec nebyl přísný. Čas je
jak stroj, nikdy se nezastaví a najednou jsme čtvrťáci. V půlce roku
odešla Ela do domácího učení a nakonec i Domča s Honzou. A jsme
páťáci, v listopadu nám pan učitel oznámil, že odchází do jiného
zaměstnání. A tak je náš třídní pan ředitel. Těmito slovy jsme vám
chtěli naznačit to, že když zakopnete, musíte se zase zvednout a jít
dál. My a naše třída jsme to dokázali a jsme pořád jedna parta.
Eliška Trčková
V této škole jsem se naučil číst, psát, počítat, zajímavosti o ČR. Našel
jsem si tu hodně kamarádů a jsem rád, že jsem mohl chodit do této
školy.
Daniel Řičánek
Potkala jsem nové kamarády, naučila jsem se vycházet se všemi, jací
jsou, neměnit je a raději někdy změnit své chování. Naučila jsem se:
počítat, psát, číst, něco o přírodě, něco o králích a knížatech, poznávat dopravní značky, atd. Také jsem se díky učivu této školy dostala
na Gymnázium kapitána Jaroše.
Jana Chaloupková
Tato škola MŠ a ZŠ Ostopovice je krásná a dala mně více, než jsem si
myslel. Chtěl bych poděkovat mamce - Silvii, taťkovi - Radovanovi a
mé milované sestře - Lucii, která mě hlavně naučila angličtinu. 5 let
jsem tu a rád bych poděkoval i všem učitelům, kteří mě učili. Konkrétně bych chtěl poděkovat hlavně panu učiteli/asistentovi, že mě
naučil lépe pracovat na počítači ve Wordu a v PowerPointu.
Lukáš Chlup

V této škole jsem se naučil číst, psát, počítat atd.
Jakub Meloun
Škola mi dala trochu rozum a trochu samostatnost. Ve škole se mi moc líbí s kamarády. Jsem
tu 5 let a budu odcházet na jinou školu. Hodně
jsem se tu naučil a prožil jsem tu i moc srandy a
zábavy.
Matyáš Kamenický
ZŠ Ostopovice mi dala to, co potřebuji do života.
Václav Starý
Na začátku první třídy jsme byli rádi, že stříháme
pásku. Já jsem se naučila hodně věcí a poznala
jsem, co je to kamarádství a kteří jsou kamarádi.
Také jsem se naučila ovládat svoje chovaní. Tato
škola pro mě byla pokrokem k tomu, abych se
dostala na tu práci, kterou chci vážně dělat.
Barbora Kondvárová
Škola mi dala spousty skvělých i špatných věcí.
V této nově zrekonstruované škole jsem pět let a
byl jsem i u slavnostního otevření, jsem tady už
pět let. Škola mě naučila vše, co mohla. Pamatuji
si i tu starou budovu, kde jsem chodil do školky.
Čas plyne rychle a doba v této škole byla krátká.
„chodýl jzem sem dlho a naušil jzem ze tocho
chotne.“
David Berka

Návštěva Jezírka
V dubnu 2016 se vydal 2. ročník na pobytový ekologický
program „Zakletý les“ podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu „Výchova a podpora
vzdělanosti v oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity“. Program se realizoval
v Lipce – na pracovišti Jezírko.
11. dubna 2016
My jsme byli v zakletém lese. A abychom se tam mohli dostat, naučili jsme se zaklínadlo a takto je: Abrakadabra hexum téde, pavouk husté sítě přede. Drápy, kopyta, hadí jed,
ať jsme v lese kouzel hned.
Marek Chaloupka

14. dubna 2016
Mrakožrouta jsme nakonec nechali trpět. A taky jsme mu
ukradli mraky. Potom jsme si balili věci. Skládali jsme
les. Budili jsme sluníčko.
Filip Král
Pobyt jsme si všichni moc užili a domů jsme přijeli se
spoustou znalostí, dovedností a nezapomenutelných zážitků. Na webu základní školy si můžete prohlédnout i
pěkné fotografie.
Za 2. ročník Mgr. Renata Czelisová

12. dubna 2016
Dneska jsme se učili mluvit se zvířaty. Viděli jsme sojku Štěbetalku. Šli jsme do zakletého lesa. Pletli jsme pletýnku a
dělali jsme bylinkový čaj. Hledali jsme bylinky do čaje. Hráli
jsme hry a hráli jsme na čmelíky.
Karolína Bednářová
13. dubna 2016
Dneska nás doprovázel jezevec Josef. Hráli jsme hru, že
jsme měli lžíce a nesli jsme vajíčka a ořechy. Pak jsme šli
do zakletého lesa. A byla tam nora pro jezevce. My jsme do
ní lezli. A tam jsme hráli hru, že jsme byli jezevci a museli
jsme vzít kostku a donést ji na potravu. A pak jsme šli hledat
hmyz a já jsem našel 2 hovnivály, 1 pavouka a 1 svinku. A
pak jsme šli dělat pracovní list. A dělali jsme stromy.
Adam Trčka

Jsem rád, že jsem mohl strávit 5 let v této krásné
škole. Spoustu mi toho dala, například jsem se
naučil lépe pracovat s počítačem a našel jsem si
kamarády.
Lukáš Sekanina
ZŠ Ostopovice mi přinesla více, než jsem si mohl
přát. Díky ostopovické škole jsem se dostal na
dobrou školu.
Daniel Tureček
ZŠ Ostopovice mi dala mnoho zajímavých a důležitých informací do života, mnoho super zážitků
a kamarádů. Jsem moc ráda, že jsem tu mohla
strávit 5 let.
Eliška Trčková
V úterý 24. května 2016 jsem poprvé strávil celé
vyučování se svou kmenovou 5. třídou v ostopovické škole. Konečně jsem poznal všechny spolužáky a hned jsem se s nimi i skamarádil. Byl to
pro mě první školní den v češtině. Hodně jsme
si povídali, smáli se a nakonec jsme šli na výlet,
kde mi děti ukázaly okolí Ostopovic. Všechno se
mi líbilo.
Marc Ulrich
(žák naší školy, trvale žije v Německu)
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Z naší školy
Otestujte své znalosti stejně jako žáci naší školy
1. Kdy se narodil Karel IV.?

19. Kolik váží zhruba žezlo?

2. Kolik let už uplynulo od narození Karla IV.?

20. Vědci se domnívají, že perly na žezle jsou (odkud)

3. Jak se jmenoval otec a matka Karla IV.?

21. Kolik váží jablko?

4. První manželka Karla IV. se jmenovala:
Blanka, Anna, Jana. (označ správnou odpověď)

22. Nařídil Karel IV. vyrobit novou korunovační korunu?
		ANO NE

5. Kolik měl Karel IV. manželek?

23. S kým se oženil Jan Lucemburský?

6. Kolika jazyky mluvil Karel IV.?

24. Jak se jmenoval jejich nejstarší syn?

7. Jaké klenoty nechal Karel IV. vyrobit?

25. Jaké jméno přijal v dospělosti?

8. Co bylo na místě budoucího Kamenného
(Karlova) mostu?

26. Karel IV. se oženil se třemi ženami
		ANO NE

9. Jak dlouho se stavěl Kamenný (Karlův) most?

27. Jak se jmenovala Karlova poslední manželka?

10. Z čeho se stavěl (Kamenný) Karlův most?

28. Kolik existuje klíčů od trezoru s korunovačními klenoty?

11. Kde jsou uloženy korunovační klenoty Karla IV.?

29. V kterém roce bylo pětisté výročí narození Karla IV.?

12. Kolik měl Karel IV. dětí?
13. Které číslo vyjadřuje římská číslice IV?
14. V kolika letech se Karel IV. oženil se svou první ženou?
15. Kde žil Karel IV., když byl mladý?
16. Jak se jmenovaly poslední dvě Karlovy manželky?
17. Postavil Karel IV. Karlštejn?

ANO

NE

18. Nechal Karel IV. vyrobit korunovační klenoty?
		ANO NE

Omyl na Karlštejně
Kdysi na Karlštejn nemohly ženy – to se traduje dodnes
a nejeden laik je s to tomu uvěřit. Však ho v tom utvrzuje
i Vrchlického veselohra Noc na Karlštejně. Není to pravda, na Karlštejn měly ženy přístup stejně jako na kterýkoli
jiný hrad. Zmatek v tom udělal už v 16. století Václav Hájek
z Libočan, který ve své kronice zmínil hrad Karlík. Ten stál
1) České korunovační klenoty nebyly nikdy uloženy na Karlštejně.
					 ANO – NE

nedaleko odsud a podle Hájka měl sloužit jako noclehárna
pro dámy, které přes den navštěvovaly své druhy na Karlštejně. Ženy se po hradě pohybovaly volně, přístup jim byl
zakázán jen do jednoho patra Velké věže, kde sídlili obránci cenného pokladu, nesměly však na hradě přespávat.

3) Směly na Karlštejn ženy?

ANO – NE

2) Noc na Karlštejně napsal
a - Jaroslav Vrchlický
b - Jan Neruda
c - Karel Čapek

4) Jak se jmenoval hrádek, kde měly ženy noclehárnu?
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Kolik váží zhruba žezlo?

Z historie ostopovického Sokola

fotografie k článku na straně 5
(poskytl pan Viktor Bečka)
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