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Radnice informuje
Ostopovická náves ve finále soutěže
„Nejkrásnější náměstí či náves“

Ostopovická náves se líbí i za hranicemi naší obce! Rozhodnutím odborné poroty postoupila mezi finalisty soutěže „Nejkrásnější náměstí či náves“, kterou vyhlásil
dvouměsíčník a internetový portál Moravské hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství. O vítězství v soutěži rozhodne hlasování veřejnosti, které potrvá až do 15.
října. Hlasovat pro naši náves můžete i Vy – odkaz na
hlasování naleznete na internetových stránkách obce.

Rekonstrukce chodníků na ulicích Školní a U Kaple

Zahájení školního roku 2015/2016

V srpnu proběhlo v prostorách obecní knihovny za účasti
projektantů veřejné projednání prvního návrhu rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na ulici Školní
a U Kaple. Kromě chodníků se projekt zaměřuje také
na obnovu a sjednocení zeleně na záhonech lemujících
obě ulice a posunutí stávajícího přechodu pro chodce
blíže k ulici Vinohradské. Projednání se zúčastnilo velké množství občanů a na základě jejich připomínek byla
mimo jiné upravena šíře a povrch vjezdů k jednotlivým
nemovitostem, způsob odvodnění chodníků či umístění
a výsadba na některých záhonech. Upravený návrh je k
dispozici na stránkách obce i na obecním úřadu a případné další připomínky k projektu uvítáme do konce září.

Svoz odpadu v roce 2016

V minulém čísle jsme Vás informovali o plánovaných
změnách v systému odpadového hospodářství obce. Záměrem bylo zavést od příštího roku nový systém svozu
a vážení směsného komunálního odpadu, kdy by každá
domácnost platila za množství skutečně vyprodukovaného odpadu. Protože se však do výběrového řízení přihlásila pouze jediná firma, rozhodla se rada obce výběrové
řízení zrušit. Zavedení vážení odpadu se proto z časových
důvodů o rok odkládá a stávající systém svozu odpadu
bude beze změny pokračovat nejméně do září 2016. Na
tuto dobu byla vybrána opět firma A.S.A., která nabídla
nejnižší cenu za likvidaci a svoz odpadu na příštích 12
měsíců. Výběrové řízení na svoz a vážení odpadu bude
znovu vypsáno v první polovině příštího roku.

Kultura na konci léta

Konec léta a začátek podzimu nabídl již tradičně celou
řadu kulturních akcí v přírodě v okolí obce. Počasí letos přálo festivalu Husa na dálnici a diváci si tak mohli
užít řadu představení včetně inscenace „Moc art aneb
Amadeus v Brně“ v podání divadla Husa na provázku.
Fotografie z festivalu naleznete na obálce tohoto zpravodaje. A úspěšně proběhly i festivaly
Lesní párty a Paf na konci léta, které mohly oslovit především mladší publikum.

ta Partner. V praxi to znamená, že poštovní služby v obci by
od příštího roku provozovala třetí osoba, rozsah služeb by
však zůstal zachován. Provozovatelem pošty může být jak
soukromá osoba, tak i obec a i tuto možnost bude na svém
příštím zasedání zvažovat zastupitelstvo obce. Výsledek
jednání však bude znám až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, a proto Vás o dalším fungování pošty v obci budeme podrobněji informovat až v příštím čísle Ostopovického
zpravodaje.

Sucho v průběhu léta

Letní extrémní teploty se negativně projevily na některých
dřevinách vysazených v obci a okolí. Zejména se to projevilo
na ovocných dřevinách podél cesty k rybníčku v Šelši, kde
část stromů nevydržela i přes pravidelnou zálivku. Z důvodu
vysokých teplot jsme odsunuli i plánované výsadby zeleně
v obci, a to na podzimní měsíce.

Opravený křížek

V průběhu léta byla dokončena oprava nejstaršího křížku
v obci na křižovatce ulic Branky a B. Němcové. Za to, že
všechny drobné sakrální památky v obci a jejím bezprostředním okolí jsou nyní ve velmi dobrém stavu, patří velký díky zejména paní Marii Kubové, která se jejich obnově
systematicky v posledních letech věnovala a pro řadu z nich
zajistila i inanční prostředky.

Obnova parkoviště na ulici Branky

I z důvodu stížností na průchodnost chodníku podél parkoviště na ulici Branky jsme přistoupili k instalaci tzv. „car
stopů“ – zarážek pro parkující vozy, které brání parkujícím
vozům najíždět příliš blízko k chodníku. Kromě této úpravy došlo také k novému vyznačení jednotlivých parkovacích
stání a opraveny byly také všechny příčné prahy na komunikaci v ulici Na Rybníčku.

Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům

Situace válečných uprchlíků se v posledních měsících velmi
zhoršila a Evropa čelí v současnosti nejhorší uprchlické krizi
od 2. světové války. Momentálně probíhá celá řada materiálních a finančních sbírek na pomoc uprchlíkům a naše obec
nabízí odvoz materiální pomoci do sídel jednotlivých sbírek.
Aktuálně jsou potřeba zejména deky, spacáky, karimatky,
hygienické potřeby (dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské vložky, léky, hlavně proti bolestem a nachlazení, obvazy,
náplasti, dezinfekce atd.), sportovní vybavení (míče), hry
(karty, šachy). Shromážděný materiál bude předán dle aktuální situace do sběrného místa Diecézní charity Brno, případně do sbírky v kině Scala. Pomoc můžete nosit na obecní
úřad. Sbírka trvá do konce září, lze však předpokládat, že
bude prodloužena. Za Vaši případnou pomoc předem děkujeme.

Projekt Pošta Partner

Česká pošta nás informovala, že z důvodu malé vytíženosti naší poštovní pobočky uvažuje o poskytování poštovních služeb v naší obci prostřednictvím projektu Poš-

foto Sylva Čížková

Jan Symon

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIV, číslo 3  strana 3

Údržba obce

Zájmové činnosti v Ostopovicích

Dobromysl slaví 15 let

MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum potěší jistě nejmenší děti i jejich maminky,
které se mohou scházet každou středu dopoledne ve staré budově školy. Děti zde mají k dispozici vesele a prakticky zařízený
prostor, ve kterém si mohou hrát, cvičit a vytvářet.

Podzim pomalu přichází a mnozí spoluobčané
nebudou mít radost z nastávajících dlouhých
večerů. A co teprve v zimě! Najdou se však mezi
námi tací, kteří se těší na to, že využijí brzké tmy
či spící zahrádky k tvůrčí aktivitě. Mám na mysli
rukodělné práce. Někdo si najde inspiraci na internetu a tvoří si doma sám, jiný zase rád navštěvuje kurzy různých technik a musí třeba i někam
dojíždět.
Ovšem ostopovické ženy a dívky nemusejí nikam
dojíždět díky dvěma tvůrčím a „akčním“ ženám:
paní Radce Švihálkové a paní Magdě Jelínkové.
Obě zmiňované dámy se již před 15 lety rozhodly
vést spolek, ve kterém své svěřenkyně učí a budou učit rozličným rukodělným technikám. Před
několika lety se členky rozhodly, že by spolek měl
mít svůj vlastní název. Tak vznikl Dobromysl,
aneb rukodělná setkání nejen pro dobrou
mysl. Za dobu své existence připravil členkám
nejednu krásnou chvilku strávenou nad výrobkem, který zdobil nebo dosud zdobí jejich domácnost nebo kterým obdarovaly někoho jiného.
Za těch 15 let se členky seznámily s celou řadou
technik od malování na trička přes lept na sklo,
smaltování či pletení z ratanu až po výrobu vánočních ozdob z drátků. Kdybych měla vyjmenovat
všechny techniky, věřte mi, zpravodaj by nestačil.
Tímto chci našim oběma šikovným „učitelkám“
poděkovat za vše, co pro své „žačky“ dělají, a za to,
že mají stále chuť vymýšlet pro nás něco nového
a vše organizovat. My na ně zase s vděčností vzpomínáme, když se svými výrobky chlubíme ostatním.
Přejme si, aby nám i nadále šlo tvoření pod jejich
vedením od ruky ještě mnoho dalších let. A to vše
při kafíčku, vínečku či pivečku ve velkém salonu
U Volejníků.
M. Kozlová

Pytlový svoz – změna termínu v listopadu
Z úterý 17. listopadu 2015, na které připadá státní svátek,
je pytlový svoz posunut na středu 18. 11. 2015.

budou smeteny čisticím vozem. Před průjezdem čisticího
vozu procházíme ulicemi a uliční smetky z chodníků odmetáme. Děkujeme za spolupráci.

Blokové čištění
Od června v obci probíhá pravidelné blokové čištění místních komunikací a chodníků. Žádáme řidiče, aby dbali na
dopravní značení. Rozpis blokového čištění bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce, kabelové televizi
a v místních vývěskách. V průběhu úklidu komunikací je
možné namést případné uliční smetky do silnice, odkud

Rubrika „Údržba obce“
Na internetových stránkách obce jsme založili novou
rubriku, kde naleznete informace o údržbě obce a jejího katastru. Informace budou průběžně aktualizovány.
K dispozici zde bude rozpis blokového čištění, plán zimní údržby a další informace spojené s úklidem a údržbou
obce.
Jan Šebánek

MATEŘSKÁ ŠKOLA
I v letošním školním roce se mohou předškoláci těšit na zájmové
kroužky, které doplňují program naší školky.
• Hravou angličtinu pro nejmenší vede opět paní učitelka Kožuská.
• Malí milovníci tance se mohou vydovádět v kroužku vedeném
Tanečním studiem Kometa Brno.
• Pohybové dovednosti si mohou děti zlepšit i ve cvičení kung-fu.

Výpis usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 6. 2015

- Protokol o otevírání obálek s nabídkami předložených
uchazeči na základě výzvy k podání nabídky na prodej
pozemku p.č. 1491/71 a schvaluje zrušení tohoto výběrového řízení.
- Informace ředitele MŠ a ZŠ Petra Juráčka.
- informaci Petra Martinů ve věci chovatelského areálu
na ul. U Dráhy a pověřuje starostu přípravou případného bezúplatného převodu budovy na pozemku p.č. 87/2
v k.ú. Ostopovice na Obec Ostopovice.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Základní škola nabízí pro své žáky bohatý výběr zájmových aktivit, od sportovních přes jazykové a hudební, až po výtvarné.
• I když se žáci učí anglický jazyk od první třídy ve škole, nabízí
škola také kroužek anglického jazyka, ve kterém si děti budou
moci s paní učitelkou Kožuskou prohloubit své znalosti.
• Angličtinu doplní i druhý jazyk, němčina.
• Pokračovat bude Tancování Stardance, ve kterém se děti naučí
základům společenských tanců.
• Pan farář Koutný povede výuku náboženství.
• Opět bude možnost přihlásit děti do folklorního souboru Háječek.
• Děti, které rády tvoří, si mohou vyzkoušet práci s hlínou v keramickém kroužku s paní učitelkou Hostinskou.
• Sportovních aktivit se žáci nabaží opět ve sportovkách s panem
ředitelem Juráčkem.
• Letos škola nově nabízí i florbal.
• Těm, kteří rádi zkoumají vše kolem sebe, přijde vhod badatelský kroužek pod vedením Antonína Polácha.
• Dramatické ambice dětí potěší otevření kroužku OKD – Ostopovického kreativního divadla.
• Škola též nabízí možnost hry na hudební nástroj.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje
- za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Davida Šmídka a Borise Canova.
- program zasedání zastupitelstva.
- Smlouvu o poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěru
v celkové výši 100.000,-Kč z rozpočtu JMK a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Rozpočtové opatření č. 4/2015.
Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí
- usnesení z jednání rady obce ze dne 4. 6. 2015.

Kříž na Brankách
Památku z roku 1804 uvedl do nové krásy
pan mistr kameník Jaroslav Vítek. Oprava
proběhla úspěšně, počasí umožnilo provést všechny potřebné restaurátorské práce a kříž je opět předán k ozdobě naší vesnice a k duchovnímu zastavení a poučení
kolemjdoucích.
Popis práce na opravě kříže, jehož stav byl
žalostný, uveřejňuje pan mistr sám:
„Dovoz a stavba lešení, hrubé očištění,
postřik impregnačním přípravkem proti mechům a lišejníkům, vysekání starých vadných nebo nevhodných oprav
(cementové nebo vápenné malty), jemné
mechanické dočištění, očištění železných
prvků od koroze a ochranný nátěr zinkovou barvou, nanesení opravných malt
a po jejich zatvrdnutí opracování do
správného tvaru, výroba a osazení pískovcových desek u paty soklu (zakrývají
betonový základ), všechny písmenné a
číselné znaky byly vyčištěny od nesoudržné barvy a znovu vybarveny. Kalich
byl též přezlacen. Sestava kříže není jako
celek původní. Samotný kříž s tělem je

Zastupitelstvo obce Ostopovice doporučuje
radě obce zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Svoz a likvidace komunálního a tříděného odpadu z obce
Ostopovice“.
Zapsala: Radka Švihálková
betonový výdusek (podobný materiál
jako betonové imitace žuly na hřbitovech), od pat těla má jinou barvu a jiné
složení, proto je téměř jisté, že se jedná o opravu. Pravá ruka i s ramenem
kříže byla v minulosti též opravována
(určitě byla ulomená). Střední část kříže (sloupek s letopočtem 1804 a malá
římsa) také není původní. Je z jiného
druhu pískovce než velká římsa a sokl
s nápisem, který jasně udává místo a
dobu zhotovení díla. I přes tato zjištění jsou proporce všech částí téměř
vyvážené a sestava působí solidním
dojmem. Celá sestava je přibarvena
práškovými pigmenty, aby měla jednotný barevný tón. Na celou sestavu
byl nanesen hydrofobní přípravek pro
zvýšení odolnosti proti povětrnostním
vlivům. Doporučená údržba 1krát za 5
roků.“
Jaroslav Vítek, Olomouc
Dík patří všem na OÚ Ostopovice, kteří schválili dotaci na opravu kříže. Úcta
ke kulturnímu dědictví naší obce svědčí
o uvědomělosti těch, kteří obec řídí.
M.K.
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ZUŠ STŘELICE
Základní umělecká škola vede v prostorách Mateřského centra
hudební a taneční obor. Děti se mohou přihlásit na hru na hudební nástroj, zpěv či do tanečků.
SPORT V SOKOLOVNĚ
• Ostopovickému sportu vévodí tradičně národní házená. Pod
vedením zkušených hráčů-trenérů ji mohou trénovat jak chlapci,
tak i děvčata.
• Dále samozřejmě funguje stolní tenis pro všechny věkové
kategorie.
• Každou neděli večer probíhá v sokolovně cvičení pilates pod
vedením cvičitelky Michaely Matečkové.
DALŠÍ AKTIVITY
• Řemeslné, dekorační a jiné rukodělné vyžití pro dospělé poskytuje v Ostopovicích spolek Dobromysl, který se schází jednou
měsíčně v salónku hospody U Volejníků.
• Příjemné a zajímavé podvečery můžete zažívat v nově vzniklém Klubu žen, pro který byl zútulněn prostor v obecní knihovně. Schůzky probíhají jednou měsíčně, více v článku…
SyČ

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIV, číslo 3  strana 5

Svatý Jan Křtitel - patron obce Ostopovice
Jako mladý odešel Jan Křtitel do
pouště, kde se postem a modlitbou
připravoval na své budoucí povolání. Ve věku 30 let se stal kazatelem
a ohlašoval lidem příchod Vykupitele. Svým příkladným a asketickým
životem byl velmi populární. Vyzýval
své početné posluchače k ctnostnému životu, spravedlnosti vůči bližním
a oddanosti Bohu. Stvrdit své odhodlání měli symbolickým ponořením
do vody – křtem. Tak pokřtil i Ježíše
Krista. Janův vliv však nakonec vyvolal nevoli místního vládce Héróda
Antipy.

Svatý
Jan
Křtitel,
v pravoslavné tradici
zvaný též Předchůdce,
je prorok z 1. století, který zaujímá významné místo ve vyprávěních
evangelií.
Je velikým jak svým
posláním, tak dokonalostí, se kterou svému
úkolu dostál.
Narodil se starším
rodičům
Zachariáši
a Alžbětě. Jeho narození zvěstoval archanděl
Gabriel Zachariášovi,
ten jeho zprávě nevěřil, a proto oněměl.
Promluvil až v den,
kdy při obřízce narozeného syna napsal na
tabulku: Jeho jméno je
Jan. Jan Křtitel je mezi
všemi svatými velikou
výjimkou, neboť církevní svátek připadá
na den jeho narození,
tj. na 24. červen, a ne
na den jeho tragického skonu (29. 8.), jak
bývá u většiny světců
zvykem.

V jednom ze svých kázání odsoudil
Héróda Antipu za zavržení zákonité
manželky a následně za sňatek se ženou vlastního bratra. Héródés ho za
tuto kritiku nechal uvěznit. Při velké
slavnosti na den Héródových narozenin byl Héródés tak omámen tancem
Salome, dcery své nové manželky, že
slíbil děvčeti splnit každé přání. Na
popud své matky si Salome vyžádala
hlavu Jana Křtitele. Héródés, ač nerad, musel před hosty splnit svůj slib.
Atributem Jana Křtitele v ikonografii
je velbloudí rouno. Dále ochraňuje celou řadu profesí: tkalce, krejčí, kožešníky, koželuhy, sedláře, vinaře, hospodské, bednáře, kominíky, kováře,
tesaře, architekty, zedníky, kameníky,
majitele biografů, hudebníky, tanečníky a zpěváky atd.
M.K.

O knihovně v Ostopovicích
Knihovna v Ostopovicích měla při posledním statistickém
sčítání ke dni 31. 12. 2014 celkem 5 677 svazků. Je opravdu
z čeho vybírat při půjčování knih. Knihovna nabízí literaturu pro dospělé i pro mládež. Kromě beletrie a naučné
literatury je možné si vypůjčovat i časopisy. Nejžádanější
periodika jsou Reflex, Květy, Zahrádkář, také Domov a zahrada, dTest, Kreativ aj. Pro děti je lákavý např. Čtyřlístek
i Tom a Jerry. Oblíbené jsou také výpůjčky knih z VF, což
je výměnný fond, kterým se rozšiřuje nabídka knih jak pro
dospělé, tak pro děti. Knihy, které zapůjčuje na určité období knihovna v Modřicích, putují mezi knihovnami.
Každý měsíc se objednávají knižní novinky prostřednictvím nabídky z MK Kuřim, která je naším nadřízeným
orgánem. Knihy jsou zde zakoupeny, označeny a obaleny.
Poté jsou rozváženy do místních knihoven v našem okresu. Někdy se ovšem stává, že objednané knihy přicházejí
s menším zpožděním, až poté, co se knihy objevují na pultech v knihkupectví. Přesto je naše knihovna stále doplňována o nejžhavější a nejžádanější knihy na trhu.
Ráda bych upozornila čtenáře, že je možné se prostřednictvím webových stránek knihovny informovat o novinkách, které byly dovezeny do knihovny, nebo si vyhledávat
knihy, které se nacházejí v naší knihovně. Stačí si vyhledat
www.knihovnaostopovice.wz.cz a objeví se vám on-line
katalog. Tam zadáte název knihy, popř. autora a dozvíte se, zda je tento titul majetkem knihovny, dokonce zda
není půjčený, či je vám k dispozici. Na těchto stránkách si
můžete také vybranou knihu rezervovat. Samozřejmě ne
všichni mají možnost pracovat s PC doma, a tak není problém přijít do knihovny, kde máme dva přístroje k vašim
službám. Je také možná konzultace s knihovnicí.
V březnu, měsíci knihy, navštívili knihovnu žáci místní
školy, s nimiž jsme si hezky popovídali o systému knihovny
a půjčování knih. Potěšil mě nebývalý zájem dětí a musím
říct, že v následujících dnech si přišlo mnoho dětí nechat
vystavit průkazku a stalo se tak pravidelnými návštěvníky
a čtenáři. Pak že děti nečtou! Dostaly poučení, jak se knihy
vypůjčují, kdy se vrací, popř. jak je třeba nechat výpůjčku
prodloužit, pokud nestačí ve stanovené lhůtě knihu přečíst. Musím je pochválit a ráda bych je také dala za příklad
dospělým čtenářům, kteří někdy trochu otálejí s navrácením půjčených knih. Připomenu jen v krátkosti, že knihy
se půjčují na dobu 6 týdnů. Je také možné přijít a nechat
si dobu půjčení prodloužit téměř o další měsíc. Ovšem

stává se, že čtenář si půjčí knihu a nepřijde do knihovny
půl roku. Po vypršení výpůjční doby se načítají poplatky
z prodlení. První upomínka je za 10,– Kč, druhá za 20,–
Kč a třetí za 40,– Kč. Mnohdy se stane, že program v PC
hlásí viníka i s poplatkem 80,– Kč. Co na to říct? Zatím
byly tyto pokuty promíjeny, ale bude zapotřebí zavést toto
zpoplatnění. Pokud čtenář pravidelně dochází do knihovny, není vůbec problém mu výpůjčku prodloužit, ale pokud
čtenář nepřijde půl roku, bude muset počítat s postihem.
Problém taky nastává, když je zapotřebí ve stanoveném
termínu vrátit knihy z výměnného fondu. Stanoví se lhůta,
kdy se začnou tyto knihy stahovat z výpůjčního seznamu,
aby se v určeném termínu odvezly do knihovny v Modřicích. Včasné vracení knih je hlavně přínosem pro ostatní
čtenáře, kteří netrpělivě čekají na knižní novinku či prostě
tu knihu, kterou by si také rádi přečetli.
Chceme, aby se čtenáři cítili příjemně v hezkém prostředí knihovny, a proto zamýšlíme vytvořit v zadní místnosti
knihovny čítárnu, kde by se mohlo posedět, přečíst si časopisy, popovídat si o přečtené knize, popř. uskutečňovat zde
různé besedy se spisovateli, dělat veřejná čtení atd. Námětů na různé akce je spousta, jen je třeba mít vhodný prostor
pro tyto činnosti.
Připojuji také informaci pro eventuální nové čtenáře, že
roční poplatek za půjčování knih pro dospělé je 40,– Kč,
pro děti do 18 let 20,– Kč a pro důchodce 30,– Kč.
Na závěr předkládám seznam knižních novinek za posledních 14 dní.
A. Vamberová

Ochutnávka z novinek knihovny:
Peter May – Výjimeční lidé
Vlastimil Vondruška – Zločin na Bezdězu
Michal Viewegh – Zpátky ve hře
Richard Sklář – Vila na Sadové
Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch
Petr Šabach – Rothschildova flaška
Deborah Rodriguez – Kavárnička v Kábulu
María Dueňas – Mise zapomnění
Joanna Bator – Pískový vrch
Jo Nesbo – Policie
Gisela Pauly – Porodní bába na Syltu
Nora Roberts – Rodina Stanislaských
A mnoho dalších…

Výstava panenek, medvídků, postýlek, pokojíčků a jiných hraček

autorem dřevorytu vyobrazujícího Jana Křtitele je Max Švabinský
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Ve dnech 28. 10. – 1. 11. 2015 jste zváni na romantickou
výstavu hraček. Zhlédnete zde nejen hračky, které znáte ze
svého dětství, ale budete mít možnost zapomenout na starosti všedních dnů a přenést se do dob minulých.
Obklopeni knihami si budete užívat příjemnou pohodu
a u šálku voňavé kávy nebo čaje si prohlédnete knihy pro
malé i velké čtenáře.
Pro děti bude připraveno několik překvapení a možností,
jak se zabavit a něco si vyrobit. Na své si přijdou i milovníci

bylinných čajů, sirupů a mastí, které si budou moci zakoupit.
Na všechny návštěvníky se těší knihovnice Alena Vamberová a Klub ostopovických žen, které Vás budou touto
výstavou provázet.
Další informace budou na webu obce, plakátech, popřípadě kabelové televizi.
L. Majdlová
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Povídání o víně - část 6.
Zjednodušeně lze výrobu vína shrnout do následujících kroků.
VINOBRANÍ (SKLIZEŇ HROZNŮ)
Termín sklizně je dán především počasím v daném roce
a stupněm vyzrálosti a cukernatosti hroznů a obsahem kyselin v bobulích. Snahou je obvykle co nejvyšší cukernatost
a rozumný obsah kyselin.

^

Réva vinná se vyskytuje na zemi patrně již více
než 50 milionů let a pro plody je pěstována minimálně posledních 5.000 let. Dnes bych se ve
svém povídání chtěl zmínit o tom, jak se víno
vyrábí. Samotný kvasný proces je v přírodě proces, který probíhá i spontánně, ale výroba vína
je vlastně nejstarší biotechnologický postup,
který člověk začal cíleně využívat.

PŘÍPRAVA HROZNŮ PŘED LISOVÁNÍM
ČERVENÁ VÍNA
Sem patří třídění hroznů (oddělení poškozeBÍLÁ VÍNA
Z
hroznů
s modrými slupkami
Z hroznů se zelenými nebo ných) a drcení (mletí) bobulí hroznů (oddělení
(červená
barviva
se nachází ve
třapin a dřevnatých částí hroznu). Tímto procerůžovými slupkami
slupce
a
těsně
pod ní)
sem vznikne tzv. RMUT (směs moštu a pevných
částí bobulí – dužnina, slupky, pecičky).

^

^

^

^

LISOVÁNÍ
Oddělení tzv. MOŠTU (tekuté části
bobulí) od slupek, peciček a dužniny
působením tlaku (pneumatické nebo
ruční lisy). Zelené odrůdy se lisují
ihned, aromatické odrůdy se nechají
krátce nakvasit.

^

ÚPRAVA RMUTU
Doslazení rmutu při nízké cukernatosti (řepným cukrem nebo
zahuštěným hroznovým moštem).

^

ZATŘÍDĚNÍ A LAHVOVÁNÍ VÍNA
Víno je zatříděno do příslušné kategorie dle vinařského zákona,
přívlastková vína prostřednictvím Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Víno je následně stočeno do lahví a opatřeno příslušným
uzávěrem a etiketou.

^

^

^
^
^

ZRÁNÍ VÍNA
Mladá vína leží po určitou dobu v sudech ve vinných sklepech. Dle
typu a kvality vína od několika měsíců až po několik let. Dojde k vyzrání vína, kdy se jednotlivé složky harmonizují.

Klub žen

60-75 kg moštu (tzv. výlisnost).
Barikované víno (Barrique) je víno, které zrálo minimálně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu 210-250 l, který nebyl použit pro výrobu vína déle než 36 měsíců.
Pravé růžové víno (rosé) vzniká z modrých hroznů metodou krátkého nakvašení rmutu (nebo dokonce bez nakvašení) a pak následnou výrobou jako bílé víno.
Jako Klaret (Claret) je u nás označováno bílé víno vyrobené z modrých odrůd převážně metodou lisování celých
hroznů bez nakvašení rmutu. Proto se můžete setkat např.
s bílým vínem Svatovavřinecké Klaret.

Dne 14. července akční Francouzi dobyli Bastilu, čímž
započala Velká francouzská revoluce. O několik století později ve stejný den roku 2015 založily dvě akční
ženy, Šárka Kopečková a Alena Vamberová, v naší
obci Klub žen. Pro naši obec je to také malý revoluční počin. Podobný spolek tohoto ražení jsme tu u nás
ještě neměli.
Klub je přidružená organizace Svazu žen ČR. Působí samostatně, ale může využívat výhody Svazu žen.
Účastnit akcí se mohou také nečlenky, které ale samozřejmě nemají tolik výhod jako členky. Klub se schází
v zadní části obecní knihovny, která byla upravena za
finanční podpory obce. Čtenáři si zde mohou posedět
nad knížkou a dát si k tomu vodu nebo kafíčko. Místnost působí velmi útulně. Zde se tedy, jak již bylo výše
zmíněno, setkávají jednou za měsíc i členky klubu.
Hlavní náplní této organizace je setkávaní. Program
je vždy pestrý. Již proběhly například večery na téma
Bali a Provence. „Balijský večer“ probíhal tak, že jedna z členek, která navštívila tento odlehlý kout Země,
promítala krásné fotky, připravila ochutnávku tamního, pro nás exotického jídla a dovezla i oblečení
a šperky z tohoto ostrova. Podobně proběhl i večer na
téma Provence, jednoho z krásných míst Francie, se
kterým nás seznámila Šárka.
Dále jsou naplánovány další akce, např. přednášky
na téma zdraví, péče o tělo a duši, meditační večery,
promítání filmů, literární večery, rukodělné dílny, výstava starých hraček, výstava betlémů, degustace vína,
bazar oblečení a doplňků pro ženy atd.

Průměrně se ze 100 kg hroznů získá 90 kg rmutu a z něho

Mateřské centrum Ostopovice
Milé maminky, pozor! Od září se opět otevřou dveře
Mateřského centra. Provozní doba je středa od 9.30 do
11.30. Neváhejte a přijďte se svými ratolestmi. Zacvičíte
si spolu a něco pěkného si vyrobíte v dílničkách. Nově
nás najdete i na Facebooku.

^

^

LISOVÁNÍ
Oddělení mladého vína po úplném
prokvašení od slupek a peciček (klesají
spolu s kvasinkami na dno nádoby). Vzniká tzv. SAMOTOK. Lisování matolinového zbytku musí být opatrné, aby pecičky
nebyly při lisování porušeny, protože by
uvolnily hořčiny do vína.

KVAŠENÍ (FERMENTACE) MOŠTU
Následné spontánní kvašení nebo aplikace čistých kultur kvasinek, mošt kvasí
v sudech nebo tancích, bouřlivá fáze trvá
3-4 týdny (vznik burčáku), dokvášení až
2 měsíce. Při kvašení jsou přeměněny
jednoduché cukry na alkohol.

ŠKOLENÍ VÍNA
Řada procesů, které především chrání víno. Sem patří čiření (např.
přidání vaječného bílku či želatiny), filtrace, stabilizace (ohřev, chlazení, přidání oxidu siřičitého), další stáčení, scelování vín (mísení
vín především u známkových vín; u zahraničních cuvée jsou míseny
většinou již hrozny před samotnou výrobou vína).

NĚKOLIK ZAJÍMAVOSTÍ O VÝROBĚ VÍNA NA ZÁVĚR:

KVAŠENÍ (FERMENTACE) RMUTU
Následné spontánní kvašení nebo aplikace čistých kultur kvasinek, postupné promíchání rmutového klobouku, uvolnění
červených barviv a tříslovin. Kvašení trvá
většinou 5-10 dní u lehčích červených vín,
20-30 dní u těžších červených vín.

ÚPRAVA MOŠTU
Především odkalení (oddělení zbytků
pevných částic), doslazení moštu při
nízké cukernatosti (řepným cukrem nebo
zahuštěným hroznovým moštem) a případné odkyselení nebo okyselení moštu.

STÁČENÍ MLADÉHO VÍNA
Oddělení mrtvých kvasinek (otrávených nadbytkem alkoholu, který
samy vyprodukovaly) od mladého vína, aby nedošlo k jejich rozkladu.
Víno je přečerpáno do jiných nádob (první a druhé stáčení).

Â Â

^

JABLEČNO-MLÉČNÉ KVAŠENÍ
Biochemická přeměna kyseliny jablečné
na kyselinu mléčnou. Tím dojde ke zjemnění a snížení kyselosti. Prakticky jen
u červených vín.

Vinařské přísloví praví: „Vínu je půda
otcem, odrůda matkou a ročník
osudem.“ Pěstování a výroba vína je
činnost nesmírně náročná, kreativní
a velmi záslužná. A vinařům za ni patří
náš dík.
Přeji vám příjemný podzim s lahodným
burčákem a dobrým vínem.
Petr Havliš
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Těší se na vás tety Klára a Míša

Vánoční strom splněných přání
Jistě se mnozí z vás podiví, proč se již v září zmiňuji o Vánocích, ale
vězte, má to své opodstatnění. Ostopovický zpravodaj vychází čtvrtletně, kdyby tento článek vyšel až v prosincovém zpravodaji, bylo by
pozdě.
Již je u nás tradicí rozsvěcování vánočního stromku na 1. adventní
neděli. Letos tato akce připadá na 29. listopad. Při této příležitosti se
obec rozhodla udělat radost dětem z dětského domova na Jílové ulici
v Brně. Dětský domov spadá pod Základní a praktickou školu na Vídeňské ulici. Maximální kapacita dětského domova je 24 dětí. V sou-

M. Kozlová
časné době v něm pobývá 23 dětí. Více informací o dětském domově najdete na adrese www.
videnska.cz. Pokud vše proběhne hladce, tak se
děti spolu s námi zúčastní rozsvěcování stromku
a předvedou i krátký program. Budete mít tedy
příležitost se s nimi blíže seznámit.
S dětským domovem jsme se domluvili na spolupráci. Od paní Mgr. Gráfové (vedoucí dětského domova) dostaneme seznam přání od dětí, ta
posléze přepíšeme na kartičky, na kterých bude
uvedeno přání, jméno a věk dítěte. Všechna
přání se zavěsí na vánoční strom před obecním
úřadem těsně před rozsvícením stromku. Budou
tam viset až do 14. prosince. Kdo bude chtít splnit přání, vezme si ho ze stromečku, koupí a donese dárek na obecní úřad do 18. prosince. Na
dárek se mohou složit rodiny, kamarádi, známí,
spolky, firmy apod.
Děti z dětského domova nemají svoji vlastní rodinu nebo v ní nežijí, tak jim alespoň udělejme
radost tím, že jim splníme jejich přání. Vždyť
není nic krásnějšího, než když vykouzlíte někomu na tváři úsměv a uděláte mu radost. To přece jen zahřeje u srdce… Uděláme-li těmto dětem
radost, zahřeje se jistě víc než jen 23 srdcí…
Začněme novou tradici!
M. Kozlová
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Aktivity seniorů (připravil Jaroslav Trávníček)

Na co také myslet při prodeji nemovitosti
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento článek nemá být, a ani
nemůže být, kompletním návodem, jak co nejdokonaleji ošetřit
prodej té které nemovitosti, ale
klade si za cíl pouze upozornit na
některé otázky s prodejem nemovitostí spojené.
Za prvé bych Vás chtěl informovat, že občanský zákoník, tedy
zákon č. 89/2012 Sb., ve svém
ustanovení § 509 stanoví, že inženýrské sítě, zejména vodovody,
kanalizace nebo energetické či
jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Kupní smlouva na nemovitost by tedy dle mého doporučení měla obsahovat ustanovení,
na základě kterého prodávající
převede nejen pozemek, ale též
inženýrské sítě, které pozemkem
probíhají.

Za druhé bych chtěl upozornit, že
prodávající při prodeji nemovitostí je ze zákona povinen přiznat
a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. Tato informace sama
o sobě nejspíše nikoho nepřekvapuje, avšak zajímavé je, že zákon
umožňuje tuto povinnost převést
na kupujícího. Z řad zákonodárců
se stále silněji ozývají hlasy, které
žádají tuto „vymoženost“ ze zákona opět vypustit. Uvidíme tedy, co
nám v tomto ohledu budoucnost
přinese. Já osobně bych byl pro
zachování možnosti volby, kdo ponese daňovou zátěž, zda kupující,
či prodávající. Mimo jiné také proto, že zejména daňové právní normy by z hlediska zachování právní
jistoty měly být dlouhodobě stabilní a neměly by být měněny ještě
rychleji, než si veřejnost vůbec stačí jejích existenci uvědomit.

Třetím a posledním pozastavením jsou
tzv. energetické štítky budov. Právní
úprava požaduje, aby prodávající při
prodeji nemovitosti předal průkaz energetické náročnosti budovy nebo jeho
ověřenou kopii kupujícímu. Pokud tuto
povinnost prodávající nesplní, pak jej
může postihnout citelná pokuta, pro nepodnikatele až do výše 100.000 Kč. Výše
citovanou povinnost lze nahradit tak,
že prodávající předloží kupujícímu listiny související se spotřebou energií, ze
kterých si kupující bude moci učinit závěr o energetické náročnosti budovy. To
bude spočívat zejména v předložení účtů
za elektřinu a plyn, to však platí pouze
pro bytové jednotky.
Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený
Tel.: 608 706 372
email: info@akhubeny.cz
60200 Brno, Běhounská 4/20

Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový systém?
Kontaktujte mě: 608 887 655 www.pecka.info
Koupím pěknou chatu se zahradou. Voda a el. výhodou. Děkuji. T: 721 195 834
Hledáte fotografa vašich rodinných, svatebních, firemních fotografií? Využijte služeb profesionální fotografky Mirky Brázdové z Moravan, která spolupracuje s Ostopovickým zpravodajem.

www.mirkabrazdova.com

Poznávací zájezd
Ve čtvrtek 11. června měli naši senioři jarní poznávací zájezd s poměrně bohatým programem.
Nejdříve jsme navštívili zámek v Rosicích, který je tamní
dominantou na kopci nad soutokem Bobravy a Říčanského potoka. Jeho poloha svědčí o původně ochranném
charakteru. Zámek nám poskytl, tak jako snad všechny
tyto stavby, zajímavou podívanou.
Poté jsme se přesunuli jen kousek dál, ke Zbýšovu, kde
jsme navštívili Muzeum průmyslových železnic. Tam
byly zajímavosti více pro mužskou část výpravy, ale po
krátké prohlídce, při níž bylo vzpomenuto i některých
dolů, které v této oblasti fungovaly, jsme nasedli do dvou
otevřených osobních vagonů a malá motorová lokomotiva nás vezla asi 45 minut po úzkorozchodném kolejišti
asi 3 km k Zastávce u Brna a zpět. Toto svezení bylo zajímavé, jelo se údolím a kolem jen stromy a příroda. Hned
u výjezdu kříží trať silnici Zastávka - Zbýšov.
Z muzea jsme zajeli do zámecké restaurace v Oslavanech k obědu a poté tam navštívili Muzeum oslavanské

Senioři na dračí lodi
V prosincovém čísle místního Zpravodaje 2013 byla informace o tom, že náš občan – senior Tonda Michálek
– získal medaili na mistrovství světa v jízdě dračích lodí
kategorie senior C, tj. starší 60 let. Vyvolalo to diskuzi,
zda bychom to také mohli zkusit. Když se zjistilo, že zájemců je dost, byl Tonda vyzván, aby domluvil ve veslařském klubu zapůjčení lodě, což se povedlo, a tak začala
příprava.
Zájemci byli svoláni, aby se rozdělili na praváky a leváky dle osobních schopností, a pak bylo posazení na lodi
upraveno i podle váhy – těžší váhy uprostřed. Termín jízdy byl domluven na sobotu 15. 8., a tak ráno jelo autobusem a dál trolejbusem na „veslák“ 22 natěšených seniorů,
jak se svezou na velké lodi. Na „vesláku“ ještě proběhla
ukázka, jak máme pádlovat, bubeník nám bude udávat

energetiky. V Oslavanech byla první parní velkoelektrárna
na Moravě. Fungovala od r. 1913 až do r. 1993 a dodávala elektřinu do širokého okolí. V polovině 20. stol. se k ní
připojila brněnská elektrárna. I Ostopovice po elektrifikaci
obce v r. 1925 tento proud odebíraly. Je zde i ukázka vývoje
elektrifikace celého okresu. Tuto výstavu doplňuje expozice
lampových radiopřijímačů, gramofonů, vysavačů i promítačů a kamer. Dále je tam stálá expozice Hasičského muzea
s ukázkou dřívějších stříkaček, ukázka vývoje hornického
řemesla a vyznavači piva si mohou prohlédnout, jak v zámeckém pivovaru vaří pivo.
Odtud jsme zajeli do Olbramovického sklípku, kde byla připravena ochutnávka několika druhů vína bílého, červeného
i růžového, a pak si každý mohl vybrat to, které mu nejvíce
chutnalo, aby s ním zapíjel nabídnuté typicky vesnické pochutiny z domácí produkce. Obojí všem velice chutnalo.
Po ochutnávce přišel harmonikář, který společnost pěkně
rozezpíval, a tak souběh velmi dobré konzumace a následné
pěvecké pohody oddaloval odjezd domů. Byl to velmi zdařilý
zájezd.
tempo a kormidelník bude loď řídit, čehož se ujal zkušený
Tonda, 20 pádlařů bude loď pohánět. Takto připraveni,
spustili jsme loď na vodu, nasedli a vypluli.
Jeli jsme od veslařského klubu v Pisárkách do Komína k sokolovně, asi 2,5 km proti proudu, ale je to poměrně klidná
hladina s velmi mírným spádem mezi dvěma splavy. Naši
cestu sledovalo z mostů a dostupných míst několik našich
přátel a fandili nám. V restauraci u sokolovny jsme poobědvali, odpočinuli si a jeli zpět. Cesta po vodní hladině má
velmi odlišné okolí oproti cestě po souši. Je to převážně příroda se stromy a keři. Účastníci pohybu po vodě, ať plavci či
na lodi, se vzájemně velmi pěkně zdraví…
Po příjezdu zpět na veslařské stanoviště bylo třeba loď vytáhnout na břeh, vyčistit a předat na její místo. Cestu lodí
i vše potřebné jsme dobře zvládli. Poté jsme tam ještě chvíli poseděli a probrali své zážitky, které byly velice pěkné.
Všem se to moc líbilo a je zájem to opakovat.

Dragon Team Seniors - Ostopovice… 15. 8. 2015

Charitativní projekt „Upleť nebo uháčkuj čtverec“
pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS
v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí je v Africe
kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionu. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou
hodinu a může pomoci zachránit dětský život. Čtverce
jsou pak sešity do dek. Na každou je jich potřeba 35.
Uplést nebo uháčkovat čtverec je věc velice snadná,
ideální pro dospělé i dětské začátečníky. Cílem je vytvořit hřejivý, příjemný a nekousavý čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm. Každému
čtverci je potřeba nechat cca 50cm ocásek pro sešití
s ostatními. Čtverce jsou pak dobrovolníky sešívány
až v Jižní Africe.

Své upletené nebo uháčkované čtverce, prosíme, noste průběžně do školy nejpozději do 30. listopadu 2015. Všechny čtverce
pak pošleme do Jižní Afriky na náklady ZŠ a MŠ Ostopovice.
Informace o akci a jejím průběhu naleznete na webu školy.
Zpráva o výsledném počtu čtverců bude zveřejněna na vánočním jarmarku.

DĚ
KU
JE
ME!

Případné dotazy směřujte na Mgr. Renatu Czelisovou – třídní učitelku z 2. třídy. Pro více informací navštivte stránky
https://upletctverec.wordpress.com/ nebo se přidejte ke skupině na Facebooku Upleť nebo uháčkuj čtverec.
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Podzimní aktivity
V tomto roce máme ještě připraveny dvě akce. Ve středu 11. listopadu již tradiční Martinské dostaveníčko U Volejníků
a v pátek 4. prosince Mikulášskou zábavu s nadílkou, taktéž U Volejníků.
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Z naší školy
Jako vlaštovky houfující se na drátě
Jako vlaštovky houfující se na drátě v podzimních paprscích…
tak vypadalo první zářijové ráno před naší školičkou. Bylo nás
hned několik stovek, 73 dětí mateřské školy, 87 dětí základní
školy, desítky rodičů, prarodičů, známých, pedagogové a další
zaměstnanci ostopovické školy, nechyběl pan starosta a k naší
radosti nově ani pan farář František Koutný.
Štěbetání malých i velkých vlaštoviček přerušily tóny zobcových fléten, na které naši učitelé s nasazením sobě vlastním zapískali známou lidovku Adámku náš. Bezprostředně po písni se
ujal slova starosta obce Jan Symon, který popřál dětem úspěšný vstup do nového školního roku a promluvil také o nutnosti
jejich přípravy do dnešního složitého světa. Pan farář navázal
promluvou inspirující se slovy z Bible. Člověk je Bohem vyzýván k podmanění světa, nikoli však ve smyslu jeho ovládání, ale
objevování jeho zákonitostí.

Hlavními aktéry dne však nebyl nikdo jiný než naši
prvňáčci, kteří vyzbrojení novými školními taškami za doprovodu svých rodin, žáků pátého ročníku
a paní učitelky vystoupali do hnízdečka v nejvyšším
patře budovy. Tam na ně kromě dárečků čekaly první
společně prožité chvíle.
Za všechny zaměstnance školy přeji nám všem, aby
proces učení a objevování byl nejen pro děti radostný,
ale především přínosný pro celý život. Přeji dětem,
aby nebyly jako ten Adámek a chodily do školy včas
a připravené. K tomu především v prvních chvílích
potřebují nejen kvalitní školu, ale i kvalitní podporu
rodiny.
Těšme se na společné zážitky a objevy, které školní
rok jistě v míře vrchovaté přinese.
Petr Juráček, ředitel školy

2. TŘÍDA

3. TŘÍDA

Stejně jako letošním prvňáčkům,
i nám o rok starším začal nový
školní rok 2015/2016. Do naší druhé třídy nás chodí celkem 19 dětí,
z toho 9 děvčat a 10 hochů. Setkáváme se ve stejné učebně jako loňský
školní rok, ale máme novou třídní
učitelku. 1. září jsme měly slavnostní zahájení před budovou školy a na
chvilku jsme nakoukly i do třídy.

Jak zahájili školní rok čtvrťáci?

PO PRÁZDNINÁCH (L. Stehlík)
Vyběhaní, vykoupaní,
vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo,
sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese,
ve škole teď scházíme se.
Čilí, zdraví, osvěžení,
s chutí zase do učení.

V prvních dnech jsme se nejen seznamovaly, ale pracovaly jsme i na
pravidlech naší třídy. To proto, aby
nám v kolektivu bylo dobře a také
abychom uměly předcházet nepříjemným situacím. Nyní opakujeme
znalosti a dovednosti z 1. třídy a věříme, že z nás ve 2. třídě budou dobří kamarádi, učení nás bude bavit
a půjde nám pěkně od ruky.

Také třeťáci se po letních radovánkách
sešli pospolu v nové prostorné třídě. Na
rozdíl od let minulých je bude v novém
školním roce více provázet anglický jazyk a naučí se (či zdokonalí) svůj plavecký styl v bazénu ZŠ Labská.
Hned v prvních dnech nového školního
roku předvedli, že jsou správní kamarádi, kteří se dokážou domluvit na pravidlech, umí si poradit navzájem i obhájit
svůj postoj. Ať se daří!

Děti z 2. třídy ZŠ a MŠ Ostopovice

Mgr. Milena Šilhánová, třídní učitelka

Školní rok jsme zahájili dobře. Už
jsme se naučili pár nových věcí. Naučili jsme se líp jezdit autobusem a říkat nová anglická slovíčka. Taky jsme
si psali školní přání.
N. Krapková
Máme suprovou paní učitelku. Je moc
hodná. Naše třída je moc hezká, ale
malá. Není taková, jako ty předchozí.
N. Lidická
Nový školní rok jsme zahájili obalováním učebnic a sešitů. Nic moc. Skoro
samá nuda.
J. Rotter
Ve čtvrté třídě to je super! Prvňáci,
druháci, třeťáci, těšte se! Netěším se,
až někteří čtvrťáci a někteří páťáci odjedou do Anglie.
K. Canová
A na závěr páťáci vzkazují:
Zdravím Ostopovice. Těšil jsem se na
školní rok a moc se mi daří.
V. Starý

1. TŘÍDA
Prvňáčci společnými silami vytvořili ostrov, na kterém se toho hodně odehrává.
Dokážete spočítat všechna slova začínající
na písmeno O?
Na ostrov svítí sluníčko. Na obloze plují
mráčky. Lodě na oceánu připlouvají a odplouvají.
Ovce běhají po ostrově. Ovčák Ondra odpočívá, tak mu obr Oliver hlídá ovce. Dává
pozor, aby žádnou ovci nezašlápl. Některé
ovce spí. Opice skotačí kolem. Obr má opice rád, tak si je hladí.
Malí okouni plavou za svým tátou. Orel letí
po obloze. Ovoce už opadává. Obr Oliver
musí ovoce posbírat.
Mgr. Michaela Hostinská, třídní učitelka

Školní rok jsme zahájili tím, že jsme
přivítali prvňáčky a odvedli je do třídy. Ve škole se mně líbí, ale nerada
jsem ve zpravodaji.
B. Kondvárová
Myslím si, že jsme školní rok zahájili dobře. Já si myslím, že se většina
z nás těšila na informatiku.
J. Chaloupková
třeťáci

Školní družina

Začátek školního roku v MŠ

Po letních prázdninách se osazenstvo školní družiny jaksepatří
omladilo. Děti vesele objevují staré i nové hračky, vyrábí a užívají si společnosti svých kamarádů. Také v letošním roce pokračujeme v kampani Celé Česko čte dětem, a tak se děti mohou
těšit na Malá i Velká čtení.

Po téměř dvou měsících mateřská škola v Ostopovicích opět ožívá. Je zapsáno 73 dětí, z toho
22 budoucích školáků. I přes počáteční slzičky si
už nyní užíváme školkové zábavy. Těšíme se na
akce, které společně prožijeme. V nejbližší době
nás čeká brigáda na zahradě a Hrncování - tvořivá dílna, kde si s rodiči nazdobíme plechové
hrnce a hrníčky do zahradní kuchyňky. Přejeme
všem dětem v tomto školním roce hodně úsměvů a příjemných zážitků nejen ve školce.

V loňském roce nás pravidelně navštěvovali členové ostopovického Klubu seniorů, za což jim patří náš VELIKÝ DÍK. Rádi
uvítáme, když i nadále budeme v této spolupráci pokračovat.
Za ŠD, SyČ
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A. Doležalová
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Husa na dálnici 2015
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foto Mirka Brázdová

Mladé hody 2015

foto Mirka Brázdová
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