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Nový stroj sníží prašnost v obci

Nový čisticí vůz v akci

Asi už nikoho nepřekvapí informace, že se Ostopovice nachází v oblasti s dlouhodobě významně
zhoršenou kvalitou ovzduší. Úrovní prašnosti se Brno a jeho bezprostřední okolí, včetně Ostopovic, může směle srovnávat s průmyslovou severní Moravou. Jak je to možné?
Výfukové plyny aut, otopné systémy domácností, průmyslové emise – to vše vytváří prach, který
se usazuje na zemi spolu s ostatními druhy odpadů, a tak vážně ohrožuje naše zdraví. Pozorováním bylo zjištěno, že vliv pevných prachových částic na zdraví závisí především na jejich velikosti. Větší částice se zachycují na chloupcích v nose a nezpůsobují větší potíže. Částice menší než
10 mikrometrů, někdy též označované PM10, pronikají za hrtan do dolních cest dýchacích. Zde
se mohou usazovat v průduškách (PM2,5), pronikat do plicních sklípků (PM1) nebo až do krve
(nanočástice) a způsobovat zdravotní problémy, jako jsou nemoci dýchacích cest, srdce nebo
rakovina.
Snižování prašnosti je poměrně složitý a dlouhodobý proces. Kromě výsadby zeleně, která prach
absorbuje, je možné pozitivních výsledků dosahovat mj. také pravidelným úklidem silničních
komunikací. Jen zametání ulic však není samospásné a v některých případech mohou být zametací stroje dokonce zdrojem víření těch nejmenších a nejškodlivějších prachových částic. Většina
zametacích strojů totiž využívá k zametání nečistot podtlaku a prachové částice váže na rozprašovanou vodu. Přitom se však nepřikládá velká důležitost takovým aspektům, jakými jsou
opětovné emise (re-emise) částic PM10 a menších do okolního prostředí. Ty totiž, vzhledem ke
svým malým rozměrům, nejsou vodou absorbovány. Tyto hmotné částice se po sběru ze silnice
znovu uvolňují do atmosféry vysokou rychlostí, a tím podstatně zvyšují hladinu koncentrace
nejmenších prachových částic. Jinými slovy, tyto zametací stroje provádí zametání pouze toho,
co je vidět; to, co není vidět, se znovu vrací do ovzduší.
V loňském roce jsme již v Ostopovickém zpravodaji informovali o získání dotace právě na snižování prašnosti v obci od Státního fondu životního prostředí. Dotace byla poskytnuta právě na
pořízení zametacího vozu se schopností zachycení i těch nejmenších částic polétavého prachu.
Ve výběrovém řízení, ve kterém byla hodnotícím kritériem kromě ceny stroje právě také schopnost filtrace polétavého prachu, zvítězila nabídka čisticího vozu Dulevo 200 Quatro. V polovině
února byl pak tento vůz konečně dodán a již o několik dní později tak mohl vyrazit na svoji první
čistící misi po místních komunikacích.
Velkou výhodou zametacího vozu Dulevo je využití unikátního mechanicko-sacího principu,
který umožňuje výrazné snížení podtlaku stroje. Nečistoty jsou totiž do sběrné nádoby dopra-
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pokračování z titulní strany...

Jan Symon

Obec informuje
Vodné a stočné v letošním roce nezdraží

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIII, číslo 1  strana 2

Vodné a stočné na období od dubna 2014 do března 2015 zůstává stejné
jako v loňském roce. Zastupitelstvo pouze přikročilo k zaokrouhlení celkové částky na 73,40 Kč vč. DPH. Mimořádné výdaje, které v loňském
roce vznikly zejména v důsledku rozsáhlejší havárie vodovodního řadu
na ulici Osvobození, byly hrazeny z rezerv vytvořených v minulých letech. Tato částka by se měla na účet hospodářské činnosti navíc v průběhu roku vrátit ve formě pojistného plnění.

Rozpočet na rok 2014

Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet obce
na letošní rok s celkovými výdaji ve výši 20.950.000,- Kč. Předpokládané příjmy rozpočtu dosahují v tuto chvíli 19.231.000,- Kč. Tato částka
by však ještě v průběhu roku měla narůst o dalších cca 2,3 mil. Kč z již
schválených dotací na projekty Separace a svoz odpadu a Rozšíření kapacity sběrného dvora.
Mezi nejvýznamnější plánované investice v letošním roce patří rekonstrukce parku na ulici U Kaple, pořízení zametacího vozu (hrazeno převážně z dotace SFŽP), obnova veřejného osvětlení na ulici Krátké a celá
řada drobnějších oprav chodníků a místních komunikací (B. Němcové,
Osvobození, Vinohradská, Lípová). V průběhu roku bude také zahájena
projektová příprava na vybudování oddílné kanalizace a komunikace na
ulici Nové.

Pěšiny a naučná stezka na Přední hoře

Mnoho příznivců si již stihlo nalézt nové pěšiny
v lese na Přední hoře. A to ještě ani neproběhlo
slavnostní otevření stezky, které plánujeme na měsíc květen. Kromě příjemné procházky v dříve jen
těžko přístupném terénu se návštěvníci mohou těšit
také na krásné výhledy na Ostopovice a ještě se navíc dozvědět něco o fungování lesa a jeho obyvatelích. Celkové náklady na vybudování stezky dosáhly
530 tis. Kč a 80 % z této částky je hrazeno z dotace
od Státního zemědělského intervenčního fondu.

Konkurz na vedení MŠ a ZŠ Ostopovice

V jarních měsících proběhne také plánovaný konkurz na vedení MŠ a ZŠ Ostopovice na období
2014-2020. Konání konkurzu vyplývá ze školského
zákona. Stávající ředitel Mgr. Petr Juráček potvrdil, že bude svoji funkci obhajovat. Zastupitelstvo
už nyní obdrželo a projednalo dopisy na podporu
stávajícího ředitele od kolektivu pedagogů ZŠ a jednoho z rodičů. Ostopovická škola prošla v průběhu
minulých let řadou změn a aktivně se zapojuje do
dění v obci. I proto je pochopitelné, že plánovaný
konkurz vyvolává u zaměstnanců školy i některých
rodičů určitou nervozitu. Věřím však, že po řádném
proběhnutí konkurzu se emoce opět zklidní a škola
bude pokračovat ve své důležité a záslužné činnosti.

Bezpečnost a kriminalita v obci za rok
2013

Dle informací Obvodního oddělení policie Rajhrad
bylo v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 šetřeno na teritoriu obce Ostopovice 19 trestných činů,
přičemž u žádného z těchto trestných činů nebyl
zjištěn pachatel. Mezi trestnými činy převažovaly
krádeže vloupáním a ostatní krádeže. Co se týče
přestupků, celkem bylo za uvedené období policií
šetřeno 24 přestupků, z čehož byl u 15 přestupků
zjištěn pachatel. Objasněnost přestupků činila 62,5
procenta. Dále bylo v blokovém řízení na teritoriu
obce Ostopovice řešeno 75 přestupků. Z hlediska
skladby přestupků převažovaly již tradičně přestupPytlový sběr odpadu
Bez větších potíží probíhá od konce ledna pytlový svoz separovaných slo- ky v dopravě, následované přestupky proti občanžek odpadu z jednotlivých domácností v obci. Za první tři svozy bylo se- skému soužití a přestupky proti majetku.
Jan Symon
sbíráno přes 600 kg plastového odpadu a 1500 kg papíru. V souvislosti
s pytlovým sběrem proto upozorňujeme na tři chyby, které se objevují
opakovaně a komplikují následnou evidenci a zpracování odpadu:
1. Pytle jsou opatřeny přetrženou či jinak poškozenou etiketou s čárovým kódem – při rozsáhlejším poškození tato etiketa nejde načíst.
Řešení: roztrženou či jinak znečitelněnou etiketu nahraďte etiketou
novou, v případě deštivého počasí etikety ještě přelepte čirou lepicí
páskou.
2. Pytle jsou naplněny nesešlapanými PET lahvemi – nesešlápnuté
lahve a další plastové obaly zabírají mnoho místa a prodražují svoz.
Plastovým odpadem naplněný pytel by měl vážit 3-4 kg.
Řešení: PET lahve po sešlápnutí opět uzavřít víčkem, z pytlů při plnění opakovaně vymáčknout přebytečný vzduch. Podrobnosti naleznete na instruktážním videu na stránkách obce.
3. V pytlích s vytříděným papírem se objevuje nevhodný obsah –
např. mastný a jinak znečištěný papír, plast, hliník, nápojové kartony, vata či hygienické vložky.
Řešení: plast, hliník i nápojové kartony jsou vytřiditelné složky odpadu, mastný či jinak znečištěný papír a papírové obaly, stejně jako
vata či hygienické vložky patří do směsného komunálního odpadu.

Výpis usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva obce konaného dne 19. 12. 2013
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vovány prostřednictvím mechanického dopravníku ve středu stroje.
Celý systém je navíc doplněn o speciální filtr s membránou od společnosti Gore, která umožňuje zametání i zcela bez použití rozprašované vody. Ne náhodou jsou proto tyto stroje často využívány k úklidu
v provozech, kde k zametání není možné používat kropení vodou,
např. v cementárnách. Možnost zametání za sucha tak kromě úspory
vody stroji umožňuje i úklid při teplotách pod bodem mrazu. Součástí stroje je i sací hadice vhodná například na podzimní úklid listí.
Úklid místních komunikací tak bude díky novému stroji jednodušší
než kdy dříve a věříme, že zlepšení bude patrné už během prvního
roku.

Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Ladislava Polcara a Jana Kubíčka.
● program zasedání zastupitelstva.
● Rozpočtové opatření č. 6/2013.
● Rozpočtové opatření č. 7/2013.
● Rozpočtové provizorium a jeho pravidla na rok 2014 na dobu nezbytně nutnou
do schválení rozpočtu na rok 2014.
● Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a pověřuje starostu jeho podpisem.
● Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Ostopovice.
● Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která stanovuje výši místního poplatku pro občany obce pro rok 2014 na
600,– Kč.
● revokaci usnesení ZO č. 5.1.- 3/2013 ze dne 27. června 2013, kterým byla schválena nabídka Společenství vlastníků Na Rybníčku 11 – 17, 664 49 Ostopovice, ze
dne 25. 6. 2013 na koupi pozemků p.č. 31/2, 31/3, 31/4 a 31/5 v k.ú. Ostopovice
k záměru, který byl zveřejněn od 29. 5. 2013.

Â

ské sítě na ulici Větrná mezi Občanským sdružením IS Ostopovice, se sídlem Anenská
11, 602 00 Brno, IČ 26649934, zastoupené Ing. Pavlem Fotijevem, Ph.D., jako dárcem na straně jedné a obcí Ostopovice jako obdarovaným na straně druhé a pověřuje
starostu jejím podpisem.
● Dohodu o zajištění údržby pozemní komunikace na ulici Větrná mezi Občanským
sdružením IS Ostopovice, se sídlem Anenská 11, 602 00 Brno, IČ 26649934, zastoupeným Ing. Pavlem Fotijevem, Ph.D., a obcí Ostopovice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
● záměr zakoupení dětských ostopovických slavnostních krojů pro folklorní soubor
Háječek a pověřuje radu obce zajištěním výběru vhodného dodavatele.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí

● usnesení z jednání rad obce ze dne 19. 9., 10. 10., 31. 10., 8. 11., 14. 11. a 28. 11. 2013.
● informativní zprávu o aktuálním dění v MŠ a ZŠ Ostopovice – viz příloha č. 6 tohoto
zápisu – a vyslovuje uspokojení nad dosaženými výsledky.

Zastupitelstvo obce Ostopovice volí

● za přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pana Ing. Václava Starého, narozeného 28. 5. 1974, bytem Ostopovice, Větrná 407/19, na funkční období 2014 – 2018.
						
zapsala Radka Švihálková

Návrh rozpočtu Obce Ostopovice na rok 2014

Tříkrálový koncert DNA
„Dej Nám Akord“ toto volání natěšených
zpěváků, prezentované také zkratkou DNA,
si jako název zvolilo vokální uskupení,
kterému patřil letošní tříkrálový koncert
v ostopovské kapli. Možná by se slušelo říci, že
patřil těm asi 45 návštěvníkům, kteří si zpívání bez doprovodu nástrojů přišli poslechnout.
A určitě nelitovali. V předvečer svátku Tří králů
tak mohli poslouchat spirituály a koledy, naše
i zahraniční, novodobé i ty prověřené staletími. Čtveřice ženských a stejný počet
mužských hlasů zněla při skladbách starých mistrů, černošských otroků i našich
lidových Vánoc. Při těch je, byť o něco nesměleji, provázela také odezva publika.
A z publika to už v průběhu koncertu stejně
jako po jeho skončení znělo jen a jen chválou.
P.CH.

Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 27. 2. 2014
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Pavla Papajoanu
a Pavla Chaloupku.
● doplněný program zasedání zastupitelstva.
● Rozpočtové opatření č. 8/2013.
● finanční příspěvky z rozpočtu obce na rok 2014 dle soupisu.
● změnu Návrhu rozpočtu obce na rok 2014 - zvýšení výdajů v paragrafu 3429
(Ostatní zájmová činnosti) o 10 000 Kč.
● Rozpočet obce na rok 2014.
● Rozpočet sociálního fondu na rok 2014.
● cenu vodného a stočného na období 4/2014 – 3/2015 ve výši:
vodné – 23,83 Kč/m3 bez DPH
stočné – 40,- Kč/m3 bez DPH.
● upravenou Darovací smlouvu na pozemky pod komunikací na ulici Větrná mezi
obcí Ostopovice jako obdarovaným a Ing. Pavlem Fotijevem, Ph.D., bytem Anenská
13/11, 602 00 Brno, Ing. Petrem Špačkem, bytem Herčíkova 2491/1, 612 00 Brno,
Ing. Alešem Tichým, bytem Větrná 402/18, 664 49 Ostopovice, všemi jako dárci,
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí

● usnesení z jednání rady obce ze dne 12. 12., 19. 12., 30. 12. 2013, 16. 1., 30. 1. 2014.
● zadání změny č. 4 územního plánu obce Ostopovice dle přílohy tohoto materiálu.
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje podle ustanovení § 47 odst. (5) stavebního
zákona zadání změny č. 4 územního plánu.
● dopis pedagogů školy ze dne 13. 2. 2014 a dopis Mgr. Ireny Chaloupkové ze dne
12. 2. 2014 a konstatuje, že veškerá agenda týkající se konkurzu na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace obce spadá dle zákona o obcích do působnosti rady obce.

Zastupitelstvo obce Ostopovice ukládá

● starostovi obce zajistit, prostřednictvím pořizovatele, vypracování návrhu změny
č. 4 územního plánu obce Ostopovice autorizovaným projektantem.
● starostovi obce předložit účetní závěrku k rozhodování o schválení po předání
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 kontrolním orgánem.
Tato zpráva bude jako významný dokument dle § 5 vyhlášky č. 220/2013 přiložena
jako podklad pro schválení účetní závěrky.

Zastupitelstvo obce Ostopovice projednalo

● předběžně návrh účetní závěrky za rok 2013 a na základě předložených dokladů
nevznáší požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke
schvalování účetní závěrky.

Zastupitelstvo obce Ostopovice revokuje

● usnesení č. 10.5. – 5/2013 ze dne 19. 12. 2013, kterým zastupitelstvo obce Ostopovice schválilo Darovací smlouvu na pozemky pod komunikací na ulici Větrná mezi
obcí Ostopovice jako obdarovaným a Ing. Pavlem Fotijevem, Ph.D., bytem Anenská
13/11, 602 00 Brno, Ing. Petrem Špačkem, bytem Herčíkova 2491/1, 612 00 Brno,
Ing. Alešem Tichým, bytem Větrná 402/18, 664 49 Ostopovice, všemi jako dárci.
zapsala Radka Švihálková

PŘÍJMY v Kč
Polož
Paragraf ka
Text

3314
3341
3349
3399
3613
3632
3639
3722
3723
6171
6310

****
****
1361
4112
4116
4116
4113
4113
4213
4213
4213
4213
4216
4216
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Částka

Daňové příjmy
Místní poplatky
Správní poplatky
Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotač.vztahu
Dotace na VPP z ÚP
ÚZ 13234 Ná 33 Zd 1
Dotace na VPP z ÚP
ÚZ 13234 Ná 33 Zd 5
Neinv.dotace SZIF ÚZ 89010 Ná 27 Zd 5
Neinv.dotace SZIF ÚZ 89009 Ná 27 Zd 1
Inv.dotace SZIF 80% EU ÚZ 89510 Ná 27 Zd 5
Inv.dotace SZIF 20% EU ÚZ 89509 Ná 27 Zd 1
Inv.dotace na rekonstrukci MŠ+ZŠ SFŽP ÚZ 90877 Ná 54 Zd 1
Inv.dot.Snížení prašnosti SFŽP ÚZ 90877 Ná 54 Zd 1 org.6500
Inv.dotace na rekonstrukci MŠ+ZŠ
ÚZ 15835 Ná 54 Zd5
Inv.dot.Snížení prašnosti SFŽP ÚZ 158333 Ná 54 Zd 5 org.6500
Činnosti knihovnické - poskytování služeb
Rozhlas a televize
Záležitosti sdělovacích prostředků
Záležitosti kultury
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)
Příjem za třídění odpadu
Sběr a svoz ostatních odpadů - sběrný dvůr
Činnost místní správy
Příjmy finančních operací

13,660,000
1,185,000
30,000
278,700
11,600
65,500
56,000
15,000
277,000
70,000
27,300
148,000
464,300
2,509,000
4,000
63,000
2,000
80,000
39,600
12,000
55,000
130,000
15,000
2,000
31,000

Příjmy celkem

19,231,000

VÝDAJE v Kč
Polož
Paragraf ka
Text

Rozhodování o pozici ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice
V době končícího funkčního období současného ředitele školy se Školská rada
rozhodla navrhnout vypsání výběrového
řízení na post ředitele MŠ a ZŠ Ostopovice. Rada obce na základě výzvy Školské rady připravuje konkurz. Paradoxem
jejího rozhodnutí může být fakt, že se
v nominacích členů konkurzní komise
s odvoláním na větší transparentnost soutěže hodlá zříci přítomnosti zástupců obce. Na
jejich místa zamýšlí delegovat odborníky na
školství navržené starostou Janem Symonem.
P.CH.

Částka

1014
1031
2212

****
****
****

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin
Pěstební činnost
Silnice

10,000
20,000
1,646,200

2219
2221
2321
3119
3314
3319

****
****
****
****
****
****

Ost. zál. pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy - IDS
Odvádění a čištění odapadních vod a nakládání s kaly
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kronika

450,000
146,000
150,000
2,425,000
83,000
3,000

3341
3349
3399
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3723

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
*****

Rozhlas a kabelová televize
Ostatní záležitosti sděl. prostředků - Ostopovický zpravodaj
Ostatní záležitosti kultury - kultura v obci
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště
Ostatní zájmová činnost - kluby a sdružení
Nebytové hospodářství - víceúčelová budova Lípová
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odapadů - sběrný dvůr

175,000
87,000
335,500
100,000
166,000
43,000
77,000
660,000
20,000
175,500
3,336,000
20,000
1,162,400
1,222,500

3745
4351
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

****
****
****
****
****
****
****
****
*****
****

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samost.bydlení
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Výdaje finanč. operací
Pojištění
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let ÚZ 98071

5,591,600
25,000
50,000
17,800
940,000
1,569,000
15,000
40,000
180,000
8,500

Výdaje celkem

20,950,000

FINANCOVÁNÍ v Kč
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
8124 Splátky úvěru
Financování celkem

3,052,400
-1,333,400
1,719,000
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● revokaci usnesení ZO č. 5.2.-3/2013 ze dne 27. června 2013, kterým byla schválena kupní smlouva na pozemky p.č. 31/2, 31/3, 31/4 a 31/5 v k.ú. Ostopovice
mezi obcí Ostopovice jako prodávající a Společenstvím
vlastníků Na Rybníčku 11 – 17, 664 49 Ostopovice jako
kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 24.000,Kč.
● Darovací smlouvu na pozemky (viz příloha č. 4) pod
komunikací na ulici Sadová mezi obcí Ostopovice jako
obdarovaným a manželi PaedDr.Ivo Helbichem, bytem Sadová č.p. 374/20, 664 49 Ostopovice a JUDr.
Eliškou Helbichovou, bytem Dukelská 29, 682 01 Vyškov – (jako dárci č. 1), manželi Ing. Ondřejem a Ing.
Evou Vyklických, oba bytem Sadová č.p. 368/18, 664
49 Ostopovice – (jako dárci č. 2), manželi Ing. Alešem
a Ing. Soňou Enenkelovými, oba bytem Sadová č.p.
356/16, 664 49 Ostopovice - (jako dárci č. 3), manželi
Ing. Vítkem a Hanou Tichými, oba bytem Sadová č.p.
364/14, 664 49 Ostopovice – (jako dárci č. 4), PaedDr.
Alenou Jandovou, bytem Sadová č.p. 358/22, 664 49
Ostopovice – (jako dárcem č. 5), MVDr. Miroslavem
Aberlem, bytem Sadová č.p. 361/10, 664 49 Ostopovice – (jako dárcem č. 6), manželi Ing. Ladislavem a
Ing. Hanou Sládkovými, oba bytem Sadová č.p. 366/8,
664 49 Ostopovice - (jako dárci č.7), manželi Ing. Jiřím a Mgr. Pavlínou Brímovými, oba bytem Pavlovská
512/11, 623 00 Brno-Kohoutovice - (jako dárci č.8),
Jiřím Vašínem, bytem Jiráskova 256/57, 602 00 Brno-střed –Veveří – (jako dárcem č. 9), manželi Ivem a Jitkou Stoklasovými, oba bytem Sadová č.p. 365/2, 664
49 Ostopovice – (jako dárci č. 10), JUDr. Lubomírem
Řehůřkem, bytem Sadová č.p. 367/3, 664 49 Ostopovice – (jako dárcem č. 11), manželi MUDr. Doc. CSc.
Pavlem a Květoslavou Matýškovými, oba bytem Sadová č.p. 352/5, 664 49 Ostopovice – (jako dárci č.12),
MUDr. Pavlem Matýškem, bytem Sadová č.p. 347/7,
664 49 Ostopovice – (jako dárcem č. 13), Vojtěchem
Škorpíkem, bytem Sadová č.p. 373/1, 664 49 Ostopovice – (jako dárcem č. 14), společností ARCHATT, s.r.o.,
IČ: 46960180, se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice, jejímž jménem jedná Ing. arch. Marek Tichý –
jednatel, Ing. arch. Petr Řehořka – jednatel a Ing. Jan
Všetečka – jednatel (jako dárcem č. 15), všemi společně jako dárci, a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Dohodu o zajištění údržby pozemní komunikace Sadová mezi firmou ARCHATT, s. r. o., se sídlem v Ostopovicích, Branky 291/16, PSČ 664 49,IČ : 46960180,
jejímž jménem společně jednají Ing. arch. Petr Řehořka – jednatel společnosti, Ing. arch. Marek Tichý
– jednatel společnosti, Ing. Jan Všetečka - jednatel
společnosti a obcí Ostopovice a pověřuje starostu jejím
podpisem.
● Smlouvu o budoucí smlouvě darovací na pozemek
p.č. 1490/84 o výměře 11m2 v k.ú. Ostopovice mezi
Sylvou Glozovou, bytem U Kaple 260/5, 664 49 Ostopovice jako budoucím dárcem a obcí Ostopovice,
U kaple 5, 664 49 Ostopovice jako budoucím obdarovaným na straně druhé a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Darovací smlouvu na objekt komunikace a inženýrské sítě na ulici Sadová mezi obcí Ostopovice jako
obdarovaným a firmou ARCHATT, s. r. o., se sídlem v Ostopovicích, Branky 291/16, PSČ 664 49, IČ:
46960180, jejímž jménem společně jednají Ing. arch.
Petr Řehořka – jednatel společnosti, Ing. arch. Marek
Tichý – jednatel společnosti, ing. Jan Všetečka – jednatel společnosti, jako dárcem a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Darovací smlouvu na pozemky (viz příloha č.5) pod
komunikací na ulici Větrná mezi obcí Ostopovice jako
obdarovaným a Ing. Pavlem Fotijevem, Ph.D., bytem
Anenská 13/11, 602 00 Brno, Ing. Petrem Špačkem,
bytem Herčíkova 2491/1, 612 00 Brno, Ing. Alešem Tichým, bytem Větrná 402/18, 664 49 Ostopovice, všemi
jako dárci a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Darovací smlouvu na objekt komunikace a inženýr-

Tříkrálová sbírka 2014

... my jsme
k vám přišli
z daleka ...

... hned jsme si koně sedlali.
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... do Betléma
mysl naše.
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My tři králové
jdeme k vám ...

Nám třem se
hvězda zjevila ...

Copak ty tam
černej vzadu ...

A já černej
vystupuju ...

A my taky vystupujem
a Nový rok všem vinšujem.

Při 15. ročníku Tříkrálové sbírky
se v Ostopovicích podařilo vybrat
53 341 Kč.

Do téměř každé vodní plochy ryby patří, ovšem v přiměřeném druhovém i velikostním složení. Pokud tam
nejsou, bývá to většinou špatně, pokud je jich tam moc nebo to jsou dokonce invazní nepůvodní druhy, bývá
to většinou ještě horší. A právě druhý případ je pravdou v rybníčku Šelše. Někdo tam totiž přinesl a vypustil
nepůvodní, velice agresivní druh rybičky, která se k nám dostala již před mnoha lety z Dálného východu –
střevličku východní (Pseudorasbora parva) a aby jí tam nebylo smutno, přihodil i zlaté karasy, kteří jsou
vyšlechtěni z dalšího invazního, u nás nepůvodního druhu – karase stříbřitého (Carassius auratus), kterého
tam pro jistotu vysadil neznámý „pachatel“ také. Střevlička východní se vytírá na rozdíl od našich druhů
celoročně, a tak v rybníčku můžete i na podzim vidět malé rybičky ve velikosti sotva 2 cm. Dokáže se tak
velmi rychle namnožit a v rybníčku zničit vše živé. Karas stříbřitý zase využívá ještě záludnější reprodukční
strategii – gynogenezi. Je to obdoba partenogeneze, kdy samička ke svému úspěšnému rozmnožení samečka
vůbec nepotřebuje. Při gynogenezi se jikrnačka (samička) karase stříbřitého vytře „promiskuitně“ s jakoukoliv jinou kaprovitou rybou, dojde k nastartování rýhování vajíčka – a z toho se nevylíhnou kříženci, jak by
se dalo předpokládat, ale samé jikrnačky karasů stříbřitých! Nedojde totiž k oplození vajíčka, mlíčí jiných
kaprovitých ryb pouze nastartuje jeho vývoj. Díky této reprodukční strategii se tak dokáže také velmi rychle
namnožit a na rozdíl od střevličky východní, která dosahuje velikosti maximálně okolo 10 cm, může mít
karas stříbřitý v dospělosti délku i přes 40 cm.
V rybníčku jsou tedy nepůvodní invazní vetřelci, kteří tam nemají co dělat. Střevličky východní se již namnožily na stovky, možná tisíce malých jedinců a příští rok by jezírko zcela vybydlely. Karasi stříbřití zatím
neměli v tomto konkurenčním prostředí šanci, a tak se jejich reprodukce v letošním roce zatím neprokázala.
Jsou ale hrozbou do příštích let.
A jak se nechtěných obyvatel jezírka zbavit? Nejjednodušší je vypustit vodu a nechtěné rybičky odlovit. To
však přináší problém s opětovným napuštěním této vodní plochy, protože je málo vody a rybníček by se
plnil jen velmi pomalu. Jak tedy zakročit proti invaznímu druhu, který v jezírku nechceme? Nejlepším řešením bylo vysadit na ně loni na podzim dravé ryby. Ale pozor, i ty by tady mohly do budoucna škodit! Kdyby
se zde totiž vysadil například okoun říční, na jaře by se zde sám vytřel a pak by vyhubil vše živé, včetně larev
obojživelníků, larev vážek i potápníků, prostě jedno zlo bychom nahradili druhým. Kdybychom tady vysadili
štiku obecnou (Esox lucius), kterou každý zná jako nelítostného dravce, také si moc nepomůžeme. Štika
roste poměrně rychle, na podzim může mít letošní štička, která se na jaře vykulila z jikry, už k půl metru
a malinké rybičky pro ni již přestávají být zajímavou kořistí. Štiky by se tak v jezírku vyžraly navzájem
a moc by nám nepomohly. Ideální je v tomto případě candát obecný (Sander lucioperca). Jeho loňská vysazená násada má nyní něco mezi 10 – 15 cm, roste pomalu a malé rybičky pro něj představují ideální kořist.
Do rybníčku se jich proto vysadilo loni na podzim několik desítek kusů a uvidíme, jak si letos s vetřelci poradí. Nemůžeme ale očekávat, že candát střevličku východní sežere do posledního jedince, dokáže ale radikálně její počet snížit. V budoucnu tak stejně nezbývá, než jednou za čas rybníček slovit a všechny nepůvodní
druhy odstranit.
Do téměř každé vodní plochy ale ryby patří, a tak by se i v tomto rybníčku nějaké rybky, jako nedílná součást
tohoto ekosystému, měly prohánět. Ptáte se proč a jaké druhy? Tak o tom zase až příště.
RZ

Od 4. března 2014 probíhá v brněnském Technickém muzeu výstava o tzv. německé dálnici, která měla vést v bezprostřední blízkosti Ostopovic a dalších
okolních vesnic. Je jí věnována jedna místnost v prvním poschodí, kde pro
nás muzeum připravilo zejména dobové fotografie s doprovodným textem,
plány trasy dálnice a modely mostů, které měly být postaveny na různých
úsecích na Moravě. Význačnou součástí výstavy se staly také archeologické
nálezy, mimo jiné i z okolí Bosonoh, které byly vykopány právě díky přeformovávání terénu, a dobové video práce v kamenolomu.
Osobně musím říci, že mě nejvíce zaujaly fotografie, které se přímo týkaly
Ostopovic, obrázky koupaliště Šelše nebo ubytovny pro dělníky, která tu byla
pro účel stavby zbudována. Pozoruhodné jsou i informace o technické vyspělosti projektu, který by s menšími úpravami obstál i v dnešní době.
Výstava je tedy celkově zajímavá, i když bych ji uvítala v trochu širším měřítku. Na druhou stranu, komu by to nestačilo, může si se stejnou vstupenkou
projít i celý zbytek muzea, což si myslím už je pro každého naprosto vyčerpávající.
Pokud by tedy někoho oslovila myšlenka navštívit Technické muzeum, neváhejte, dveře najdete otevřené kromě pondělí každý den od 9:00 do 17:00 hodin, aktuální výstava o „německé dálnici“ potrvá do 8. června. Více informací
naleznete na internetových stránkách: www.technicalmuseum.cz
SyČ

Aktivity Klubu důchodců

S probouzejícím se jarem bude stále více živo také na
hřišti naší sokolovny. Do druhé časti soutěží vstoupí
všechna družstva házenkářů a házenkářek. Mladší žačky ještě před pokračováním cesty za obhajobou prvního místa v krajské soutěži vyrazí počátkem dubna na
finále zimního halového poháru. Na stejný turnaj se
z jihomoravské oblasti probojovalo také družstvo dorostenců. Třeba také na utkání starších žáků směřujících za vítězstvím v krajské soutěži a k účasti na
červnovém mistrovství republiky se na ostopovickou
sokolovnu můžete vypravit podle naší tabulky:
12. 4.

ml. žáci

8:00 - 15:00

turnaj

st. žáci

15:30

Humpolec

muži

16:30

Humpolec

13. 4.

st. žačky

13:00

Humpolec

27. 4.

dorostenci

11:00

Vracov

st. žačky

13:00

Vracov

st. žáci

9:00

Veselí

dorostenci

11:00

Veselí

17. 5.

ml. žáci

8:00 - 15:00

turnaj

25. 5.

st. žačky

13:00

Olbramovice

4. 5.

Candát obecný

Druhý poločas
házenkářských soutěží

Výbor Klubu důchodců zajišťuje pro naše seniory řadu aktivit odpovídajících jejich věku i možnostem. Pro rok 2014 byly naplánovány tyto akce:
1. února již proběhlo tradiční Plesové dostaveníčko, 6. března bylo také
již obvyklé jarní posezení s hudbou U Volejníků zaměřené ke světovému
dni MDŽ. Na 27. května se připravuje jednodenní poznávací zájezd na
jižní Moravu se zakončením v Bohutickém sklípku, 9. června se plánuje
jednodenní zájezd do termálních lázní - tentokrát do maďarského Moszonmagu. Ve dnech 3. až 5. září se připravuje rovněž již tradiční 4denní poznávací zájezd na Šumavu, 11. listopadu Martinské dostaveníčko
U Volejníků a počátkem prosince trochu rozverný program – Mikulášská
zábava s nadílkou - rovněž U Volejníků.
Mimo tyto aktivity chceme zajistit 2 návštěvy nějakých kulturních akcí
v Brně a besedu pro seniory v místě. Chceme také podporovat účast starších občanů při společenských akcích v naší obci.
Výbor Klubu důchodců již mnoho let připravuje pro důchodce různé
akce, ale nějak o to ochabuje zájem, proto rádi uvítáme podnětný návrh
na zlepšení zájmu. Vždyť se tam sejdou vrstevníci a jistě bude o čem povídat a na co vzpomínat.
Plesové dostaveníčko i při malé návštěvě proběhlo v pohodě a nemalé
oživení přinesla také tombola, v níž bylo přes 100 výher, za něž všem
dárcům děkujeme.
Jarní posezení s hudbou, které se konalo již 6. března U Volejníků,
mělo dobrou účast - téměř jako na plesovém dostaveníčku a proběhlo
v pohodě. Všechny zúčastněné ženy dostaly jako pozornost pěknou růžičku. Snad se to tedy bude zlepšovat.
Závěrem ještě informace, že výbor Klubu důchodců se od 1. května t. r.
přejmenuje na Klub seniorů. Kéž by to přineslo větší zájem o naše akce.
JT

Běh Lužánkami z Ostopovic
Při přípravě prvního ročníku roku 1946 se v brněnském tisku psalo: „Zájem brněnské atletiky je
soustředěn k zahájení jarní sezóny, které bude 17.
března v 10 hodin manifestačním během z různých
konců Brna s cílem v Lužánkách. Zúčastní se ho dospělí, vojsko v lehké polní výzbroji, příslušníci SNB,
ženy, starší dorost a skauti. Po skončení tohoto
běhu bude v Lužánkách uskutečněn vlastní závod,
jehož pořadatelem je Sokol Brno I…“
Následně se organizaci běhu věnoval atletický klub
TJ Zbrojovka Brno. Po revoluci se organizace „navrátila“ zpět k Sokolu Brno I. Brněnští sokolové
tak navázali na úspěšné ročníky z let minulých. Na
přelomu roku 2005/2006 předal Ing. Radim Jetelina (Župa Jana Máchala) pomyslnou štafetu Ing.
Karlu Walterovi a klubu AC TRACK & FIELD Brno.
Tento klub pořádá Běh Lužánkami ve spolupráci
s dalšími brněnskými atlety do současnosti.
(zdroj: www.behluzankami.cz)

Tento přespolní závod je nejstarší na jižní Moravě a právem o něm můžeme
říkat, že je to prestižní mezinárodní akce, která pravidelně startuje atletickou
sezónu – pořádá se v březnu za každého počasí.
Letošní ročník se uskuteční 22. března. Díky registraci, která byla spuštěna již
v říjnu, se běhu zúčastní přes 450 mužů a 200 žen. V dalších kategoriích, které
jsou vypsány od benjamínků (ročník narození 2005 a mladší) až po dorostence, se pravidelně účastní přes 200 nadšených atletů. Při jednotlivých bězích,
které začínají již v 9.00, se závodníci vydávají na tratě od 200 metrů až po start
mužů v 13. 00 na trati 8000 metrů (1 kolo je 1600 metrů). V letošním roce
jsme museli přistoupit na 2 běhy mužů z důvodu velkého zájmu účastníků.
Pro účastníky na vozíku je vypsán samostatný start. Trať závodu je vedena po
nejstarším parku v Brně, který založil Josef II. v roce 1786. Běží se po asfaltu
i zpevněných cestách. Účastníci jsou nejen z České republiky, ale i z dalších
států a různých kontinentů naší planety. Běhu se účastní i zájemci z Ostopovic.
A co obnáší příprava závodu? V posledních letech se akce prezentuje jako závod pro profesionální běžce, zároveň však klademe důraz na malé závodníky
s rodinami, kteří jsou příslibem, že atletika bude mít mezi mládeží své místo.
Zázemí závodu poskytuje budova Střediska volného času Lužánky, pořadatelský tým je složen z více než 40 organizátorů. Běh se připravuje od chvíle, kdy
doběhne poslední závodník předchozího ročníku. Je nutné domluvit termín,
aby nekolidoval s dalšími akcemi, sponzory, partnery, zajištění občerstvení,
věcných cen, zázemí v den závodu, propagaci, elektronickou časomíru a mnohé další. Toto vše by jistě nebylo možné bez nadšení a radosti organizátorů
a dalších spolupracovníků a hlavně - bez spokojených závodníků.
A proč Běh Lužánkami z Ostopovic?
Pořádající atletický klub AC Track & Field Brno se soustředí nejen na organizaci závodu, ale především na vedení dětí ke sportu. V současnosti máme
přes 60 členů převážně z 1. stupně základních škol z Rosic, Brna a od letošního
školního roku i z Ostopovic. V naší škole je sportovní kroužek, který se zaměřuje na všeobecný rozvoj fyzické kondice, účastní se ho 25 žáků. Díky finanční
podpoře klubu můžeme nakupovat sportovní potřeby, které slouží celé škole.
Na závěr školního roku plánujeme pro naše členy, ale i další zájemce klubový
přebor, který se uskuteční na atletickém stadionu Pod Palackého vrchem. Ze
ZŠ Ostopovice pojedeme objednaným autobusem. Žáci se tak budou moci podívat na ovál, kde se konají profesionální závody. Vyzkouší si jednotlivé atletické disciplíny a poměří síly s dalšími závodníky z jiných škol. Pro větší prestiž
závodu pozveme i rodiče a další příznivce, abychom společně udělali mladým
účastníkům důstojnou kulisu.
Již nyní připravujeme společně s dalšími organizacemi Sportovní den pro širokou veřejnost, který plánujeme nad 2. mostem tzv. Hitlerovy dálnice.
Jako nemůže být škola bez žáků, tak nemůže být sport bez sportovců. Nakonec
vždy bude platit staré známé: Sportu zdar a královně sportu atletice zvláště.
Petr Juráček, člen výboru AC Track & Field Brno
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Nedokončená dálnice v Technickém muzeu v Brně

Střevlička východní

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIII, číslo 1  strana 8

Nová obsádka rybníčku v Šelši aneb „Candát versus střevlička“
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Jak to dělají jinde?
Spolupráce školy a seniorů

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jistě mi dáte za
pravdu, že není v lidských silách informovat Vás
o všech úskalích a nástrahách nového občanského
zákoníku, a to nejen z důvodu rozsáhlosti a komplexnosti této nové právní úpravy, ale zejména proto, že
lidská tvořivost a vynalézavost je bezbřehá. I přes posledně vyslovenou myšlenku však mám za to, že je na
místě zde nadnést alespoň některé úvahy týkající se
možných praktických dopadů.
Nový občanský zákoník vychází z principu neformálnosti právního jednání – smlouvy. Tento
přístup vychází z myšlenky svobody člověka. Zde je
kladen důraz na to, aby jedinec byl ve svém rozhodování a jednání co nejméně svazován právní normou.
Připravme se tedy na skutečnost, že nově je možné
uzavřít celou škálu smluv jednoduše po telefonu.
Odhaduji, že řada prodejců čehokoliv, např. domácích potřeb, zájezdů, pojištění, bude této možnosti
hojně využívat. Lze si představit dokonale proškolené telefonisty či telefonistky, kteří Vám budou milým
hlasem nabízet své výrobky a služby. Jakýkoliv Váš
projev souhlasu či zájmu pak může být posuzován
jako Váš svobodný projev akceptace nabídky, a tedy
platné uzavření smlouvy. Nahrávka toho telefonátu poslouží jako důkaz. Nechci zde vyzývat
k tomu, abyste nepřijímali telefonní hovory z neznámých čísel, a pokud ano, abyste se omezili na strohé konstatování „nic nechci“. Situace má mnohem
elegantnější a takříkajíc právní řešení. Ustanovení
§ 1758 nového občanského zákoníku (NOZ)
stanoví, že dohodnou-li se strany na použití určité formy k uzavření smlouvy, pak se má za to, že
nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena.
To platí i tehdy, projeví-li jedna ze stran vůli,
aby smlouva byla uzavřena v písemné formě.
Osobně bych tedy komukoliv, kdo mi bude něco nabízet po telefonu, sdělil, že chci zaslat nabídku písemně a pokud ji budu chtít přijmout, učiním tak
rovněž písemně.
Nový občanský zákoník zavádí dále tzv. postoupení smlouvy, které je jako institut upraveno v § 1895
a násl. NOZ. Tento institut umožňuje jedné ze smluvních stran vyvázat se, či jinak řečeno osvobodit se,
z uzavřené smlouvy a postoupit svá práva a povinnosti na třetí osobu. Prakticky se s tímto můžete
setkat například tehdy, jestliže autosalonu zaplatíte
zálohu na nové vozidlo a autosalon tuto smlouvu
postoupí na další osobu. V tento moment povinnost
dodat Vám auto či vrátit zálohu již nemá autosalon,
ale například nějaká bahamská společnost, na kterou
byla smlouva postoupena. Samozřejmě, že v této situaci zákon pamatuje i na nás občany, a to tak, že
můžeme osvobození autosalonu z uzavřené smlouvy
odmítnout. Pro tuto obranu odmítnutím je však velmi krátká lhůta 15 dnů. Bude tedy vhodné u každé
uzavírané smlouvy sledovat, zda umožňuje citované
postoupení smlouvy, a pokud ano, pak se takovému
smluvnímu ujednání vyhnout.

V městysi Boleradice je zřízena malotřídní škola, do které dochází 33
žáků 1. stupně a 40 dětí do mateřské školy. Škola disponuje budovou,
která se postupně modernizuje, a krásnou Ukázkovou přírodní školní zahradou. Protože se jedná o téměř rodinnou školu, pořádáme často akce
pro rodiče a děti, jsme škola otevřená životu v obci. Nedávno v Boleradicích probíhalo setkání rodáků a školu navštívili nejen místní, ale také
rodáci žijící mimo Boleradice. Vzpomínali s nostalgií na školní zážitky,
výzdobu a vybavení tříd, bývalé učitele… To nás (učitelský sbor) přivedlo
na myšlenku přivést seniory do školy častěji a předat jejich vzpomínky
i životní moudrost našim žákům.
První pokus – uspořádat ve škole Den pro seniory – se nezdařil podle
našich představ. Účast byla slabá, i když energie jsme na přípravu akce
vynaložili habaděj. Proto jsme přemýšleli, jak být konkrétní, s čím užitečným a přitom nenáročným přijít za seniory. Do budovy školy chodí pravidelně cvičit, ale můžeme jim poskytnout také nějakou praktickou pomoc?
A jak oni mohou promlouvat k žákům, byť ještě menším, čím je mohou
zaujmout? Tady se nakonec nápad objevil snadno. Kampaň Česko čte
dětem je mediálně propagována, většina diváků TV stanic už o ní slyšela.
Proč ne tedy Senioři čtou dětem? A jak jsme si s naší verzí poradili? Vytipovali jsme desítku seniorů, které jsme následně oslovili a nabídli jim
termíny, ve kterých by mohli přijít do školy. Většinou se jedná o jedno
pondělí v měsíci. V ten den jsou žáci rozděleni do spojených tříd (jak se
ostatně také vyučují) – na mladší (1. – 3. třída) a starší (4. – 5. třída).
Senioři si připraví dvě ukázky ze svých oblíbených dětských knih. Četba
trvá většinou asi 20 minut, zbývající čas probíhá beseda nejen o knížce.
Besedu moderuje vyučující učitel, ale většinou je velmi spontánní. Děti
se dokáží ptát, komunikují s dospělou osobou bez zábran, ale zdvořile a
slušně. Rázem se čtení mění na výuku komunikačních kompetencí, děti
se dozví o dětství i školních letech seniorů, besedy bývají velmi příjemné.
Každý senior nemá dar vyprávění a s tím se také počítá – pokud beseda
vázne, učitel pomalu povídání ukončí, nechá čtenáře rozloučit se s dětmi
a sám už vyučovací hodinu „dotáhne“.
Takto tedy proběhlo již 6 setkání a děti se těšily na každé další. Že se
přitom seznámily s knihami a byly vybízeny k vlastnímu čtenářství, to
je vlastně jen dalším přínosem těchto setkání. Škola tím získala zajímavé „přednášející“ a pro seniory to bylo nejen setkání, na které se museli připravit, ale i vítaná změna v jejich každodenním stereotypu. Další
akci jsme pro ně připravili na zimní měsíce – uspořádali jsme počítačové
kurzy pro seniory. Zatím vyučuje dospělý lektor, ale v závěru kurzu jsou
připraveny lekce seniorů s žáky. V těch snad budou moci děti předat seniorům vlastní vědomosti a zkušenosti na oplátku za zajímavá setkání
s nimi a s knihou.
Milena Emmerová, ředitelka školy Boleradice

Pohyb je základní podmínkou a současně projevem života. Cvičení na míčích patří k velmi oblíbeným pohybovým
aktivitám populace všech věkových kategorií. Má nesporný
zdravotní význam, ale také velký význam i pro rozvoj jedince. Cvičení nám může přinášet radost z pohybu, příjemný
zážitek při cvičení s přáteli, pocit štěstí a sounáležitosti.
Tento druh pohybu je zábavný, nenáročný, relaxační, ale
můžete se naučit i správně posilovat všechny svaly nebo se
naučíte jen protahovat a uvolňovat zablokované oblasti páteře a jiné části těla.
Cvičení na míčích probíhá v Ostopovicích v budově staré školy
3x týdně. V pondělí dopoledne od 9.30 cvičí paní Libuše
Majdlová spíše protahovací a relaxační techniky i s malými
míčky. Vhodné je pro ženy nad 50 let. V úterý v 18.00 a
ve čtvrtek v 19.00 cvičí paní Šárka Kopečková pro dívky a
ženy od 15-50 let.
Cvičíme s hudbou, na začátku zvolíme zahřívací rychlejší
tempo, poté posilování všech částí těla a na závěr je relaxace
s hudbou. Nově používáme posilovací gumičky a malé míčky. Pokud máte zájem, přijďte si zacvičit, rádi vás uvítáme.
S sebou potřebujete pouze karimatku, oblečení a sportovní
obuv.

Proč jste si vybraly cvičení na míčích?
– Protože je to dobré na záda, na páteř. (Ivona)
– Je to příjemné a uvolňující cvičení. (Jana)
Jak často cvičíte?
– Většinou 1-2x týdně. (Lenka)
– 1x týdně, někdy občas doma. (Sylva)
Jak často byste cvičily, kdybyste na to měly čas, energii a
peníze?
– Asi tak 3x týdně. (Míša)
Pozorujete na sobě nějaký účinek fyzický nebo psychický?
– Ano, pozitivní, že mně už nebolí záda. (Ivona)
– Ano, výborný, začaly jsme cvičit v práci na míčích o přestávce
všichni. (Míša)
Na cvičení se mi líbí nejvíce závěrečná relaxace, protože taková není
v žádném jiném cvičení. (Miriam)
Cvičení máme blízko bydliště, za přijatelnou cenu. (Lenka)

Také v Ostopovicích se cvičí pilates

Já sama jsem začala cvičit na míčích asi před 2 lety, když jsem
hledala, jaký styl sportu by mě nejvíc zaujal. Zkusila jsem to
jednou a už jsem u toho zůstala. Zalíbilo se mi to natolik, že
jsem prošla kurzem, poté jsem nastudovala nějaké sestavy
podle knížky a DVD a zeptala se svých kamarádek, jestli by
chtěly cvičit. Všechny byly nadšené, tak jsem si pronajala od
školy místnost a začaly jsme v malém komorním kroužku
pěti děvčat. Poněvadž se cvičení všem líbilo, tak se zájem
o něj šířil již dál sám. Dnes předcvičuji 2 hodiny týdně a
v každé hodině je zhruba 8-10 děvčat. Používáme i malé míčky
a posilovací gumičky. Velice mě těší, že nás navštěvují i ženy
z okolních obcí, např. St. Lískovce, Nebovid, Troubska.
Je vidět, že když je něco příjemné, ani i vzdálenost není problém. Protože se pořád snažím zdokonalovat, učit se něco
nového a předávat vše, co je dobré, ostatním lidem, tak nyní
studuji čínské zdravotní cvičení Qigong. Je to nádherné
uklidňující cvičení vhodné pro všechny věkové kategorie,
dokonce i pro muže a děti. Už se těším, až budeme Qigong
cvičit i v Ostopovicích.

V tělocvičně ostopovské sokolovny probíhají pravidelně každou neděli večer (od 18,30 hod.) pod vedením certifikované instruktorky otevřené lekce pilates, metody tělesného
cvičení vhodného pro každého bez rozdílu věku či pohlaví.
Od jiných cvičebních směrů se pilates odlišuje zejména tím,
že se primárně zaměřuje na posílení středu těla -- břišních
svalů, svalů pánevního dna a zádových svalů, odstraňuje
svalové dysbalance způsobené jednostrannou zátěží (např.
sporty jako golf, tenis) a aktivuje vnitřní svaly, čímž účinně odstraňuje bolesti zad. Rozvíjí koordinaci, rovnováhu
a pružnost. Tři významné aspekty, které běžným lidem zvyšují kvalitu života díky zlepšení stavu tělesné schránky,
u vrcholových sportovců pak výrazně přispívají k rozvoji pohybových vlastností a narušení pohybových stereotypů,
které je brzdí v dalším sportovním rozvoji. Metoda pilates
nezatěžuje kloubní aparát. Pohybuje se v optimální tepové
frekvenci pro spalování tuků, čímž přispívá k tvarování přirozeně štíhlé postavy. S ohledem na řečené lze cvičení pilates zejména doporučit jak osobám s bolestmi zad, s nadváhou, maminkám po porodu, seniorům, tak i sportovcům
a všem, kteří chtějí posílit a vytvarovat hezké a především
funkční tělo. K cvičení potřebujete pouze podložku. Cvičí
se v pohodlném oblečení, naboso nebo v ponožkách. Přijďte alespoň na chvíli zapomenout na starosti všedních dní
a ověřte si, zda je pravdou motto pilates: „Po deseti lekcích se
budete cítit lépe, po dvaceti lekcích budete lépe vypadat, po třiceti lekcích budete mít nové tělo.“

Šárka Kopečková, www.relaxostopovice.com

Michaela Matečková

Názor cvičitelky

foto Miroslava Vavriková

Anketa s našimi cvičícími od 20-70 let
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Cvičení na míčích

Některá úskalí nového občanského
zákoníku - část I.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…
V prosincovém zpravodaji jste si mohli přečíst příspěvek o Sfumatu® - metodě čtení a psaní, kterou letos v plné šíři zažívají na vlastní
kůži ostopovičtí prvňáčci. Provází je bezpečným osvojováním písmen, což je podstatný krok pro zvládnutí čtecího návyku a vytvoření zájmu o psaný text i do budoucích let (nejen školních). Dítě
rozpoznává písmena a k jejich grafické podobě (grafému) přiřazuje
zvuk (foném), který hlasitě vysloví. Přiřazování funguje i v opačném
směru – od fonému ke grafému. Dítě je schopno ke slyšenému zvuku přiřadit grafický záznam. Tato dovednost se v různé intenzitě
a náročnosti procvičuje formou didaktických her při postupném
osvojování písmen během 1. ročníku (některé děti se spontánně
o tuto dovednost pokoušejí již před nástupem do základní školy).
Bylo by však naivní si myslet, že veškeré učení přichází až s proměnou dítěte na školáka. Ze dne na den. Předpoklady k budoucím úspěchům se utváří a formují ve velmi raném věku dítěte. Čili v rodině.
Od bezpečného zvládání lokomoce vlastního těla, pohybu v prostoru,
hrubé motoriky, ke stále více specifickým pohybům jemné motoriky.
Všechno souvisí se vším, tělo pracuje v jednotě. Tak jako ruce a prsty
získávají nezbytnou zručnost třeba pro zvládnutí zápisu grafému do
písanky, potřebují mluvidla natrénovat správné postavení při tvoření odpovídajícího fonému. Pokrok je přímo úměrný vynaloženému
času při tréninku. Čím více procvičujeme, tím více a dříve zažijeme
úspěch. Jak se do lesa volá…

V únoru letošního roku jsem měla možnost nahlédnout do běžného
života ostopovické základní školy v rámci své poslední pedagogické
praxe. Tento krásný měsíc jsem strávila v prvním ročníku u paní učitelky Mgr. Mileny Šilhánové.
Mé studium se již blíží ke konci, a proto jsem nejen pozorovala život
třídy, ale aktivně jsem se do něj zapojovala a vedla některé vyučovací
hodiny. Díky skvělému kolektivu třídy a jejímu vedení jsem se stala
jejím plnohodnotným členem. S žáky jsem kromě běžné výuky absolvovala bruslení v Lužánkách a zajímavou přednášku o Indonésii
a Sumatře. Abychom si všichni zážitky pana cestovatele pořádně užili, připravila jsem dětem celodenní integrovanou tematickou výuku,
ve které jsme stihli doletět letadlem na Sumatru, poznat zvířata žijící v tropickém deštném lese, odplout na další indonéské ostrovy,
poznat místní obyvatele a navíc se včas vrátit k našemu obědu do
školní jídelny.
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V rámci hodnocení a sebehodnocení jsem se od žáků dozvěděla, jak
se jim má výuka líbí a zda se jim při ní daří. Dokonce i od některých
rodičů jsem získala pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že nás společná práce všechny velice těšila, a za sebe mohu říci, že se budu ráda
do Ostopovic vracet.
Během svého studia jsem měla možnost navštívit mnoho základních škol v oblasti svého bydliště, ale i ve městě Brně. Zcela upřímně
mohu říci, že právě tato praxe pro mě byla nejpřínosnější. Poprvé
jsem viděla moderní přístup k výuce využívající didaktických her,
činnostního učení a netradiční výuku čtení SFUMATO. V učitelské
praxi se často objevuje názor, že nejlepší je osvědčený a léty prověřený postup předávání hotových znalostí, ale zde jsem viděla, že odvaha ke zkoušení nových věcí dokáže téměř nemožné. Do této školy se
totiž každý den těší nejen učitelé, ale i děti.

Ráda bych touto cestou poděkovala panu řediteli, který mi
zde praxi umožnil, a celému kolektivu základní školy, zejména
paní učitelce Šilhánové a její skvělé třídě za krásně a inspirativně strávenou poslední pedagogickou praxi.
Eva Pelikánová
studentka pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Zažíváme období přehnaného pedocentrismu, rodičovská veřejnost
často měří úspěšnost dítěte a „kvalitu“ rodiče počtem kroužků, aktivit a tréninků všemožného zaměření. Děti jsou zbavovány časového prostoru pro zaměstnání vlastní fantazie, nedokážou si pak ani
samy spontánně hrát. Pokud se vyskytne volno v týdenním nabitém
programu, sáhnou pohodlně po tabletu. Bohužel. (Kde jsou knedlíky
našeho dětství uplácané z bláta a kamínků? Kam se ztratil zájem některých dětí zkusit si něco vyrobit vlastníma rukama?)
Chybí také čas a chuť povídat si spolu. Rozvíjet slovní zásobu dětí,
přirozeně dle jejich zájmu otevírat obzory poznání. Mluva je základem dorozumívání ve společenství lidí (i dětí). Vývoj řeči má mimořádný význam, protože ovlivňuje kvalitu myšlení, poznávání a učení.
Řeč je také důležitá pro utváření sociálních vztahů, způsobů chování
a postavení ve skupině. Dítě, které mluví nesrozumitelně, je v nevýhodě. Když okolí jeho řeči neporozumí, je nuceno využívat řeč těla,
zlobí se, je frustrované. Některé děti se v důsledku opakovaných řečových neúspěchů stáhnou do sebe, straní se okolí, trpí pocity méněcennosti a nepochopení. Obavy z nedorozumění při komunikaci
mohou vyústit až v úplnou nemluvnost v určitém prostředí (zejména ve škole). Řeč je navíc důležitým projevem vývojové úrovně. Dítě
málo či nesprávně mluvící může být dospělými i dětmi podceňováno, hodnoceno jako podprůměrné či opožděné. Spolužáci mohou

dítě s narušenou komunikační schopností vyčleňovat ze svého
kolektivu. Řečový handicap tedy může negativně ovlivňovat
sociální interakci, vývoj osobnosti, učení i profesní orientaci
a uplatnění.
Mezi dětmi jsou slovní hry velmi oblíbené (např. vymýšlení
slov na náslovnou hlásku, slovní fotbal na poslední písmeno či
slabiku…). Pokud má dítě problémy s fonematickým sluchem
(schopnost rozlišit pořadí hlásky ve slově sluchem) v kombinaci se špatnou výslovností, každým dalším dnem bez nápravy
si chyby fixuje. Často dochází k jeho omylům s velkým rizikem
demotivace pro další práci. Přitom již učenci historie prohlašovali, že co se dítě naučí do šesti let, je nejdůležitější (dnes
se mnohdy tato věková hranice v odborné literatuře ještě snižuje). Správný řečový vývoj je tedy nutné stimulovat už od
raného věku. Rodina by měla poskytovat dítěti vzor správné
výslovnosti, rozvíjet zvukovou rovinu, obohacovat slovní zásobu apod. Na rodinu by měla později navázat mateřská škola
a pokračovat ve stimulaci řečového vývoje tak, aby do základní školy přicházely děti s dostatečně rozvinutou komunikační schopností a správnou výslovností. Nechávat řešení až na
dobu zahájení školní docházky, kdy si dítě zvyká na jiný denní
režim i jiný styl práce, je krátkozraké.
Z naléhavé potřeby včasné a neodkladné nápravy, která leží
každodenně hlavně na bedrech rodičů (návštěva logopeda jednou do měsíce zázrak sama nezpůsobí), nabízíme následující
informace. Nechť pomohou těm, kteří chtějí svému dítěti dopřát pevné místo mezi jeho kamarády.
V předškolním období je nejčastější poruchou řeči dyslalie
(neboli patlavost). Jedná se o poruchu artikulace, kdy je narušena výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek rodného jazyka. Ostatní hlásky jsou v tomto případě vyslovovány
správně dle příslušných jazykových norem. Na vzniku dyslalie
se může podílet dědičnost. Důležitější ovšem je vliv prostředí.
K vadám výslovnosti dochází v nevhodném výchovném prostředí. Zanedbávající výchova, trestání, napomínání, výsměch,
nesprávný mluvní vzor, to vše ovlivňuje fixování nesprávné
výslovnosti. Jako další příčiny vzniku dyslalie jsou uváděny
zejména poruchy centrálního nervového systému, narušené
sluchové a zrakové vnímání či změny na mluvních orgánech.
V případě, že dítě v 5 letech ještě neumí správně tvořit všechny
hlásky, je vhodné poradit se s logopedem, zda se u dítěte jedná o přirozenou odchylku ve vývoji řeči, nebo se jedná o vadu
výslovnosti (dyslalii).
V České republice pracují logopedi ve třech rezortech. V rezortu ministerstva zdravotnictví zajišťují logopedickou péči logopedi v poradnách při zdravotnických zařízeních, v soukromých
logopedických poradnách nebo na klinikách. V rámci rezortu
ministerstva školství pracují logopedi ve speciálních mateřských a základních školách pro žáky s vadami řeči nebo ve speciálních logopedických třídách v rámci těchto škol. Při speciálních školách jsou také zřizována speciálně pedagogická centra,
která slouží jako poradenský orgán pro rodiče, dále pro učitele mateřských a základních škol, kteří mají děti s vadami řeči
ve svých třídách. V případě, že se porucha komunikační schopnosti vyskytuje u dítěte s jiným postižením, zabezpečuje péči
o něj logoped působící v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí.
Sepsaly třídní učitelky ZŠ Ostopovice, speciální pedagožky
Mgr. Michaela Hostinská a Mgr. Milena Šilhánová
Použité zdroje:
BEDNÁŘOVÁ, V., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let.
Brno: Computer Press, 2008.
KLENKOVÁ, J., KOLBÁBKOVÁ,H. Diagnostika předškoláka
– správný vývoj řeči. Brno: MC nakladatelství, 2005.
KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido,
1998.
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Návštěva Sumatry
s panem Zajíčkem

Čas bylinek - Řeřicha setá

Pan Zajíček byl na Sumatře jeden měsíc. Na Sumatře
je problém, že se kácí deštné lesy kvůli tomu, že lidé
potřebují více a více oleje z palmy olejnaté. Také je
problém, že palma olejnatá stíní ostatním rostlinám.
Pan Zajíček přijel na Sumatru v období dešťů. Sice týden před odletem Sumatru zasáhla bouře, ale domorodci mu řekli, že takové sucho v období dešťů nikdy
nebylo. Pan Zajíček také objevil jeskyni. Jakmile do ní
vešel, uviděl netopýry a obrovské kořeny fíkusů. Také
našel strom, který nedávno navštívil medvěd. Poznal
to podle toho, že tam včely měly rozbité hnízdo. Medvěd celý strom úplně rozdrásal.
David Dostál, 4. ročník

Oblíbená bylinka, která je bohatým zdrojem vitamínů. Řeřicha obsahuje nejen vitamin C, ale také vitamin B1 nebo beta karoten. Posiluje
imunitu a mnozí věří, že tělo chrání před rakovinou. Hodí se nejen
jako zpestření salátů, ale i do teplé kuchyně.
Řeřicha posiluje imunitu, pomáhá při trávení a má blahodárné účinky na celý lidský organismus, především na funkce jater a ledvin.
Řeřichu také můžeme konzumovat při nachlazení, prospívá právě
díky vitaminu C. Pomáhá léčit kašel a skvěle se hodí také při detoxikačních kúrách.
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Na rozpáleném oleji orestujte na plátky nakrájený pórek. Zhruba po
pěti minutách ho zalijte vodou a chvíli poduste. Přidejte brambory
a vývar a vařte tak dlouho, dokud nebudou brambory měkké. Poté
přilijte mléko a nadrobno nasekané řeřichové lístky a rozmixujte.
Přidejte sůl a pepř, ozdobte celými lístky a můžete polévku podávat.

Minulý prosinec až leden tohoto roku byl pan Zajíček
na ostrovech náležících státu Indonésie. Na své velké
pouti za dobrodružstvím potkal mnoho zvířat, rostlin,
rozvodněných řek a hodných lidí. Jednou byl v jeskyni plné netopýrů, jindy viděl hada bičovku. Naštěstí se
mu nic nestalo. Pan Zajíček také viděl plantáže s palmou olejnatou. Palma olejnatá se tam používá snad na
vše. Používá se do kosmetiky, v kuchyni atd. Jednou se
procházel pralesem s vysokým porostem, kde bydlí obrovské pijavice, které se vrhnou na kolemjdoucího člověka. Při své pouti pralesem narazil na spousty druhů
opic, hmyzu a plazů. Zdejší obyvatelstvo bylo k panu
Zajíčkovi velmi vstřícné a toho si vážím.
David Šuman, 5. ročník

Řeřichová pomazánka s celerem

Velice jednoduchý recept z řeřichy. Budeme potřebovat pouze lučinu, řeřichu, celer a smetanu. Lučinu smícháme se smetanou a vmícháme nadrobno nasekané lístky řeřichy, poté přidáme nastrouhaný
celer. Ochutíme solí a pepřem a podáváme s čerstvým pečivem.

Pěstování řeřichy

Pěstování řeřichy je jednoduchá záležitost, není zapotřebí ani zemina. Řeřicha nám vyroste i v obyčejné vatě, kterou dáme do misky
nebo na tácek a navlhčíme ji. Klíčem k úspěchu je umístit misku
nebo tácek na místo s dostatkem světla a tepla. Na vatu nasypeme
semínka řeřichy a každý den „zaléváme“, aby vata zůstala stále vlhká. Bylinka vyroste už za týden.

V úterý 4. 3. nás navštívil Ing. Roman Zajíček, aby
nám popovídal o Sumatře a ukázal pár zvířat. Začalo to
tím, že přijel do Jakarty, kde se ubytoval. Lidé tam byli
velmi příjemní a pozorní. Jakarta je mnohamilionové
hlavní město Indonésie. Indonésie má neuvěřitelných
230 milionů obyvatel.
Zaujali mě živočichové. Například orangutaní samice
Mina, tisíce netopýrů v jeskyni, veliký pavouk atd. Potom mě zaujaly kaučukovníky, skořicovníky a palmy
olejnaté, které zabraňují růst rostlinám pod nimi. Lidé
si staví zajímavé domy s ohnutými střechami a některé i ze zvláštních materiálů. Zaujal mě i liánový sloup,
který byl původně strom, který liány obtočily a následně udusily.
Jáchym Vérosta, 4. ročník

Řeřichový salát s kerblíkem a ředkvičkami

Natvrdo uvařená vejce oloupeme a nakrájíme na větší kusy. Ředkvičky nakrájíme na tenké plátky a připravíme si očištěnou a omytou
řeřichu a kerblík. Na ořechovém oleji opražíme píniové oříšky a poté
necháme ochladit. Do misky se všemi ingrediencemi (kromě vajíček)
vmícháme ocet, pepř, sůl a podle potřeby cukr. Připravíme do misek,
zakápneme ořechovým olejem, navrch přidáme vejce a podáváme.

Studená křenová omáčka s řeřichou

Jednoduchá omáčka, jejíž příprava vám zabere nanejvýš deset minut. Křen oloupeme a najemno nastrouháme na struhadle a smícháme s jogurtem a majonézou, cukrem, citronovou šťávou a podle
chuti osolíme a opepříme. Na závěr vmícháme najemno nasekanou
řeřichu. Smetanu, kterou předem necháme vychladit, vyšleháme
do polotuha a přidáme do omáčky. Omáčka se nejvíce hodí k masu
nebo rybám.

V úterý 4. 3. pan Zajíček přišel do školy, protože nám
chtěl povyprávět o Sumatře. Na Sumatře pan Zajíček
viděl mnoho věcí a živočichů. Potkal tam orangutany,
pavouky a Minu! Mina je hodně nebezpečná orangutanka, která málem zabila několik lidí. Pan Zajíček potkal i další zvířata, například pijavice! Pralesní pijavice
jsou potvory. Vyprávěl nám, že pijavice žijí na větvích
a když někdo kolem nich projde, skočí na něj. V pralesích žijí i šelmy, například tygři.
Lukáš Lebeda, 4. ročník
Pan Zajíček měl dva živočichy. Hada a krokodýla. Krokodýl byl ještě mladý, měl dva roky. Přivezl ho v bedně.
Krokodýl byl v klidu, nebyl agresivní. Zajímavost je, že
se krokodýli domlouvají ve vajíčku, kdy se vyklubou.
Vajíčko krokodýla je tvrdé, hada nikoliv. Jedovaté
hady poznáte v přírodě podle zbarvení. Červená, žlutá
a černá říkají, že je had jedovatý. Had útočí, pouze když
se cítí ohrožený.
Kryštof Koňák, 4. ročník

Francouzský koláč s řeřichou

Slané francouzské koláče jsou velice oblíbené a často jednoduché na
přípravu. Zkuste řeřichový. Nejdříve nakrájejte šunku na kostky a
řeřichu nadrobno. Připravte si listové těsto, rozložte ho do dortové
formy a natřete po celém povrchu hořčicí. V misce smíchejte smetanu, vajíčka, ochuťte solí a pepřem. Nejdříve do korpusu vložte šunku
s řeřichou a poté zalijte připravenou směsí a zapečte v troubě.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/cas-bylinek-zkuste-pet-jednoduchych-receptu-z-rerichy-ppz-/dobra-chut.
aspx?c=A130408_155837_dobra-chut_ape
Daniel Tureček, 3. ročník, Lukáš Lebeda, 4. ročník
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Krémová řeřichová polévka

Březen - měsíc knihy
Nabídka knih pro děti malé i trochu starší.
Lenka Kosková-Třísková

Anička, žabičky a jejich přátelé

Kniha určená začínajícím čtenářům vypráví o docela obyčejné holčičce Aničce,
která jednoho léta prožije neuvěřitelné dobrodružství. Nikdo netuší, že žabičky, které jsou nakreslené na Aniččiných holínkách, mohou obživnout, když
chtějí. Společně s ní a s dalším neobvyklým tvorem, který se narodil v trávě
za starou kůlnou, zažijí během prázdnin spousty legrace i napínavých chvil.
Alois Mikulka

Prodejci jsou připraveni
od vás odebírat malé elektrospotřebiče přímo
na prodejnách bez nutnosti nákupu
nových spotřebičů.

Pohádkový lunapark

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIII, číslo 1  strana 17

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXIII, číslo 1  strana 16

Alois Mikulka, brněnský malíř a autor desítek dětských knih, vytvořil pro děti
novou obrázkovou knížku. Stejně jako v opravdickém lunaparku tu najdeme
přehršel roztodivností. Soubor rozdělený do tří částí nabídne dětem zábavné
obrázky rozmanitých krajin s veršovaným popisem, jedenáct krátkých vtipných pohádek a navrch jeden extra dlouhý příběh o začarovaném lese.
Anna Novotná

Kdo jinému jámu kopá

aneb lehko i vážný slovník pořekadel, přirovnání a přísloví.
Přísloví, pořekadla a přirovnání jsou součástí naší kultury. Tato půvabná,
hravě provedená knížka plná známých českých přísloví a ilustrací je určena
nejenom dětem. Každé přísloví obsahuje krátký srozumitelný výklad, základní
heslo k vyhledání a ilustraci.
Marek Cpin, Miloš Knor, Ester Kočičková, Marie Ludvíková, Tomáš Matonoha, Václav Neužil, Lukáš Pavlásek, Lumír Tuček, Petr Vydra, Jakub Žáček...

Prdlé pohádky

Jeden scénograf a devět komediálních herců, které znáte z pořadu Na stojáka, vyměnili mikrofony za počítačové klávesnice a na světě jsou úplně nové
pohádky pro všechny děti od pěti let. V knize na vás čeká úplný horor jedné Špagety; Princezna, která ukradla zuby; Jednohlavý drak a jeho tři konce;
Pohádka o perníku, po kterém je hned celý svět lepší; Tři sestry; Princezna s
vysavačem; Medvědi; knedlík jako Nejlepší koření; Princezna s plnovousem a
Nebojácný Venda.
Ján Uličianský

Analfabeta Negramotná

Nejúspěšnější slovenská kniha pro děti roku 2012 vychází nyní i v Čechách.
Příběh vypráví o jedenáctileté Betce nazývané Analfabeta Negramotná pro
její nezájem o čtení jakéhokoliv druhu. Těsně před Štědrým dnem ji omylem
zamknou v knihovně a začnou se dít věci! V tichém šeru knihovny z knih vystupují světoznámé postavy jako Pinocchio, Pipi Dlouhá punčocha nebo Harry
Potter, kteří jí pomáhají vyřešit její životní záhady. Tento dobrodružný příběh
je určen dětem od 9 let. Díky nenásilnému a přitom silnému didaktickému
poselství si kniha získala oblibu také na školách.
Juraj Šebesta

Když se pes směje

Tomáš je kluk z bratislavského sídliště, zrovna mu bylo patnáct, kapesné je
směšně malé, otec a matka prudí. Prostě těžký život. Za slupkou drsňáka,
který pro sprosté slovo nebo nějakou jízlivost nejde daleko, je ale pořád jen
poctivým a hodným klukem, který si chce užívat života, randit, jezdit na kole,
chatovat s kámošema a mít kolem sebe lidi, které má rád.
Juraj Šebesta

Venusshe (Perný týden)

Komiksový román pro teenagery a jejich politováníhodné rodiče je volným
pokračováním knížky Když se pes směje. Hlavní hrdinka Lucka chystá oslavu
svých třináctých narozenin a řeší, koho pozve. Určitě dvě nejlepší kámošky
a taky o rok staršího Lukáše, s kterým by chtěla být víc než jen kamarádka.
Doma je to k nevydržení, její rodiče by nejraději řídili každý její krok, pořád
mají obavy, aby si pro život vybrala to nejlepší, a sledování televize a facebook
to určitě není. Ještěže je tu dramaťák a pes Gismo…
připravila HH

U všech
zodpovědných
prodejců!
Platí zejména pro velké obchodní řetězce.

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz

xVelká velikonoční křížovka

Luštitelská soutěž „O velikonočního beránka“
Milí luštitelé, poprvé máte možnost luštit s námi
o ceny! Vyluštěte velikonoční tajenky, kvízy
a křížovky. Vyplňte kupón luštitele a vhoďte jej
do losovacího zařízení ve vchodu školy. V pondělí
14. dubna proběhne slosování. Vylosovaný vítěz
bude na Velikonočním trhu ve středu 16. dubna
slavnostně odměněn pečeným beránkem, zkrátka nepřijdou ani ostatní luštitelé.
S námi vyhrává každý!

1. CO SNÁŠÍ SLEPICE?
2. BUCHTA VE TVARU MALÉ OVCE
3. VELIKONOCE JSOU NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ…
4. VELIKONOCE JSOU LIDOVÁ TRADICE
5. VELIKONOČNÍ ČTVRTEK NEBOLI…
6. HÁZENÍ DO VODY NEBOLI…
7. NADŘAZENÉ SLOVO SLOVU ROHLÍK

X

uKde je Kryštof?

V bludišti na obrázku jsou některé křižovatky označené obrázky. Kryštof u první křižovatky odbočil doprava, potom doleva, potom doleva,
potom doprava a potom doleva. Na které křižovatce je Kryštof nyní?

vDoplňovačka
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Jaké číslo byste doplnili místo otazníku ?

Zelený čtvrtek = 5
Velikonoce = 5
Velký pátek = 4
Vajíčko = 3
Beránek = 3
Mrskačka = ?

15.SLADKÝ VELIKONOČNÍ BOCHNÍK
16.DŘEVĚNÝ NÁSTROJ KTERÝ DĚLÁ RÁMUS

A) 5 B) 3 C) 2

(David Šuman, 5. ročník)

TAJENKA:
yPašijový týden

1.
CO Spojte
SNÁŠÍ dny
SLEPICE?
Zadání:
se zvyky.

A) králíček
B) velikonoční košík
C) vajíčko
D) keř s vajíčky
E) kuřátka

Vyhledej 8 slov, která(Martin
se vztahují
tématu
Sova,k 5.
ročník)„Velikonoce“

wVyhledávačka

Vyhledej 8 slov, která se vztahují k tématu „Velikonoce“
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(Kryštof Koňák, Jakub Šmídek, 4. ročník)

Kryštof Koňák, Jakub Šmídek, 4. ročník

(Jáchym Vérosta, Jan Hladký, Šimon Veselý, 4. ročník)

Sazometná
2. BUCHTA VE TVARU
MALÉstředa
OVCE
Zelený čtvrtek
Velký
pátek KŘESŤANSKÉ…
3. VELIKONOCE JSOU
NEJVĚTŠÍ
Bíla sobota
4. VELIKONOCEBoží
JSOU
LIDOVÁ
TRADICE
hod
velikonoční
Velikonoční pondělí
5.
VELIKONOČNÍ
ČTVRTEK
NEBOLI…
(Martin
Živěla, 5. roč.,
David Polcar,
4. roč.)
Pašijový týden
6. HÁZENÍ DO VODY NEBOLI…

svěcení pokrmů
večer se rozezní zvony
jíme zelené pokrmy
neobděláváme zem
velikonoční pomlázka
nesmíme se mračit

KUPÓN LUŠTITELE

Zadání: Spojte dny se zvyky.

7.zVajíčka
NADŘAZENÉ
SLOVO
ROHLÍK
Na kterém
Na
obrázku
kterém je
obrázku
více
vajíček
jeSLOVU
vícečerných
vajíček
než
černých
bílých?
bílých?
Martin
Živěla
5.než
roč.,
David Polcar 4. roč.Jméno luštitele:
Na kterém obrázku je více vajíček černých než bílých?

8. NA VELIKONOCE PEČEME SLADKÉ UZLÍČKZ, KTERÉ SE JMENUJÍ...

Kontakt na luštitele (email nebo telefon):

9. O VELIKONOCÍCH SE ZPÍVAJÍ…
10. KVĚTY VRBY

a)

a)

b)

b)

11. NA VELIKONOCE MALUJEME…

A

C

D

E

Vajíčka (zakroužkuj správné řešení)
A

13. DEKOROVÁNÍ NEBOLI…

d)

B

Správný výsledek Doplňovačky (zakroužkuj)
A
B
C

12. ZA VYMRSKÁNÍ DOSTÁVÁME…

14. 21. BŘEZNA ZAČÍNÁ…
c)
c)

Kde je Kryštof? (zakroužkuj správnou odpověď)

d)

B

C

D

Zde napiš 8 nalezených slov z Vyhledávačky:

15. SLADKÝ VELIKONOČNÍ BOCHNÍK
16. DŘEVĚNÝ NÁSTROJ KTERÝ DĚLÁ RÁMUS
Jáchym
Vérosta,
Jan Hladký, Šimon Veselý, 4. ročník
(Tomáš
Strachoň,
5.ročník)

Tomáš Strachoň,
5.ročník 5.ročník
Tomáš Strachoň,

Tajenka z Velké velikonoční křížovky:
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8. NA VELIKONOCE PEČEME SLADKÉ UZLÍČKY,
KTERÉ SE JMENUJÍ...
9. O VELIKONOCÍCH SE ZPÍVAJÍ…
10. KVĚTY VRBY
11. NA VELIKONOCE MALUJEME…
12. ZA VYMRSKÁNÍ DOSTÁVÁME…
13. DEKOROVÁNÍ NEBOLI…
14. 21. BŘEZNA ZAČÍNÁ…

Pozvánka na výstavu
Během jara několikrát slaví své svátky ženy – 8. března je Mezinárodní den žen a druhou květnovou neděli Svátek matek. Ženám je věnována i prodejní výstava obrazů, která právě probíhá
v restauraci Plameňák na ulici Anenská 4 v Brně. Od 21. března
do 4. dubna zde můžete zhlédnout díla autorů výtvarného spolku Pátečnice, který tuto tradiční benefiční výstavu uspořádal
ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou, nadačním fondem
a Klubem pacientů mnohočetný myelom. Výtěžek z prodeje bude
věnován ve prospěch nadace. Výtvarný spolek Pátečnice je společenství převážně žen, které se pod vedením pana učitele Tomáše
Vrány více než 10 let scházejí každý pátek v podvečer v ZUŠ Jaroslava Kvapila, kde po pracovním týdnu relaxují výtvarnou tvorbou. Obrazy některých členek tohoto spolku můžete vídat v restauraci U Volejníků, kde dotvářejí příjemnou atmosféru.
HH
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DEN ZEMĚ
v Ostopovicích

16. 4. a 25. 4. 2014
Středa 16. 4. 2014

Velikonoční trh, školní dvůr, od 12.00:

- rukodělné výrobky žáků školy
- sazenice, řeřichové misky
- dobroty ostopovických hospodyň
- velikonoční tvoření
- slavnostní předání cen úspěšným luštitelům soutěže „O velikonočního beránka“

Pátek 25. 4. 2014
Zahájení cyklistické sezóny a jarní
dílny, od 14.00, areál školy

Výtvarný spolek Pátečnice,
Česká myelomová skupina,
nadační fond
a Klub pacientů
mnohočetný myelom
Vás srdečně zvou
na benefiční výstavu obrazů

ŽENY
Vernisáž se bude konat
v pátek 21. 3. 2014 v 17:30
v restauraci Plameňák,
na ulici Anenská 4 v Brně
Hudebně doprovodí
skupina Údolní
Výstava bude přístupná do 4. dubna

SEŠLOST - Sdružení občanů pro kulturu ve Střelicích
pořádá:

Velikonoční jarmark

v neděli 6. dubna 2014 od 13.00 hodin do 17. 00 hodin
Kde: OÚ Střelice u Brna

Perníčky, kraslice, pedig, ruční šití, paličkování,
obrázky, dřevěné hračky, šperky ... a další řemesla.

Frgále, sýry, uzeniny ... a Dílnička pro děti
Srdečně zvou pořadatelé -- Sešlost

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Ostopovicích nebo okolí do 15 km.

Tel.: 606 321 101
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