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Taneční vzpomínka
na léta minulá
Se Slovy „Tak to už jsem dlouho
neviděl!“ hodnotila většina návštěvníků únorového maškarního plesu výzdobu sálu naší
sokolovny. Atmosféru let nedávno minulých zde připomínaly desítky většinou už muzejních exponátů jako jízdní kola,
rádia nebo vysavač, stejně jako
„pan Vajíčko“ z televizní reklamy. A nejen tyto předměty,
retro vzpomínání (zejména na
léta 70.) byl věnován celý večer,
stejně jako už neodmyslitelná
vystoupení. A tak tanečníky
pobavilo vystoupení „Helenky
Vondráčkové“, „Elvise Presleyho“ nebo svérázná koláž z filmu
Hříšný tanec, muzikálu Starci
na chmelu či úspěšných večerů
Možná přijde i kouzelník.
O dva dny později se pak na
stejném místě pustili do maškarního reje také naši nejmenší. Dětský karneval se nesl ve
znamení velkého prádla, překážkové dráhy, ale i závodů F1.
P.CH.

Radnice informuje
Oprava vodovodního řadu na ulici Osvobození

V průběhu měsíce ledna se projevila porucha na vodovodním řadu
na ulici Osvobození. Oprava probíhala ve dnech 28. a 29. 1. Vodovodní řad se v místě opravy nachází více než 5 m pod povrchem komunikace. V této hloubce došlo k popraskání litinového potrubí a
následně úniku vody do podloží, což následně poškodilo také přilehlé garáže. Komplikovaná oprava se protáhla na dva dny a část ulice
Osvobození a ulice Uzavřená proto musely být zásobovány vodou
z cisteren. Děkujeme proto za trpělivost všem občanům, kterých se
odstávka vody dotkla.

Organizace práce v obci

V průběhu měsíce února jsme začali nově organizovat úklidové
práce v obci. Ulice jsou rozděleny mezi jednotlivé pracovníky, kteří
za jejich úklid a údržbu zodpovídají. Příslušné pracovníky můžete
také přímo kontaktovat telefonicky. Konkrétně ulice Lípová, Nová,
Osvobození, Uzavřená, Družstevní, U Dráhy, Školní a alej Bosonožská má na starosti pan Marek Čoupek – tel.: 777 412 207. Ulice
B. Němcové, Polní, Krátká, Vinohradská, Branky, Na Rybníčku, U
Kaple a pěšinu podél železniční trati do St. Lískovce má na starosti
pan Stanislav Neubauer – tel.: 775 539 230. V měsících březen a
duben bude probíhat zkušební provoz tohoto systému, proto může
dojít ještě k drobným změnám.

Vodné a stočné

Rostoucí náklady a také nutnost nově do kalkulace vodného a stočného zahrnovat i náklady na odpisy majetku způsobily, že po dvou
letech bylo zastupitelstvo obce nuceno rozhodnout o navýšení ceny
vodného i stočného. Pro období od dubna 2013 do března 2014 proto platí následující ceny:
Vodné 27,37 Kč vč. DPH
Stočné 48,98 Kč vč. DPH
Vodné + stočné celkem 73,35 Kč vč. DPH
pokračování na straně 2 ...

Kabelová televize rozšiřuje nabídku
programů
Od března dochází k dalšímu rozšíření programové nabídky kabelové televize. Na základě požadavků od uživatelů jsou nově k dispozici digitální programy ČT1 HD,
Nova HD, Fanda, Pohoda, Smíchov, Telka (MUX 3 na kanálu E9), Prima Love, Óčko, Šlágr a Prima ZOOM (MUX
4 na kanálu E10). V případě problémů s naladěním nových programů se můžete obracet na technika kabelové
televize pana Matulu na tel.: 604 919 004.

Schváleno zadání nových Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
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Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo na konci
února nové zadání krajského územního plánu – tzv. Zásad územního rozvoje JMK (dále jen ZUR JMK). Znění
nového zadání bohužel nezohlednilo většinu požadavků,
které Obec Ostopovice vznesla spolu s dalšími obcemi
z jihu brněnské aglomerace, ani argumenty Nejvyššího
správního soudu, který původní ZUR JMK zrušil v červnu
loňského roku. Smyslem našich požadavků je zejména plnohodnotné srovnání variant dopravní koncepce a řešení
neuspokojivé kvality ovzduší v obcích na jihu Brna. Krajští zastupitelé i krajský úřad tak i nadále ignorují skutečnost, že občané na jihu Brněnska (včetně Ostopovic) jsou
přinejmenším posledních 15 let nadlimitně zatěžováni
hlukem a prachem. Přesto stále věřím, že krajští politici
dříve či později dostanou přece jen rozum a začnou se
špatnou kvalitou ovzduší i dopravním plánováním seriózně zabývat.

Obec získala dotaci na pořízení čisticího
vozu
Když nám se zlepšováním ovzduší nepomůže Jihomoravský kraj, musíme si pomoci sami. Obec Ostopovice uspěla s dotační žádostí na projekt „Snížení prašnosti v obci
Ostopovice“ a v průběhu letošního roku tak budeme moci
pořídit speciální čisticí vůz, který bude průběžně kropit a
vysávat místní komunikace v naší obci, což by mělo vést
ke znatelnému snížení prašnosti. O podrobnostech projektu Vás budeme informovat v některém z příštích vydání zpravodaje.

Zimní a jarní úklid

Letošní zima nám několikrát přinesla také výraznou nadílku sněhu, se kterou se museli potýkat pracovníci obce.
Vydatně jim v tom pomáhala také řada občanů úklidem
na chodnících před vlastními nemovitostmi. Za tuto pomoc velmi děkujeme. V současnosti pracovníci obce postupně na ulicích zametají posypový materiál a jarní úklid
obce by měl být završen blokovým čištěním, které proběhne ve čtvrtek 28. 3. 2013.

Výpis usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce dne 11. 3. 2013
Zastupitelstvo obce Ostopovice schvaluje

● za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Pavla
Papajoanu a Jana Kubíčka
● program zasedání zastupitelstva
● Rozpočtové opatření č. 7/2013
● Účetní závěrku za rok 2012
● Hospodářský výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2011, který
činí zisk 358 081,62 Kč
● cenu vodného a stočného na období 4/2012 – 3/2013 ve výši:
vodné - 23,8 Kč/m3 bez DPH
stočné - 39,98 Kč/m3 bez DPH
● Hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Ostopovice,
okres Brno – venkov, p. o., za rok 2012, který činí 88 838,89 Kč, a souhlasí s přesunutím financí do rezervního fondu organizace
● rozpočet obce na rok 2013
● rozpočet sociálního fondu na rok 2013
● záměr rekonstrukce prostoru návsi dle studie „Ostopovice U Kaple“
autorů Ing. Arch. Tomáše Rusína a Ing. Adolfa Jebavého a pověřuje
radu obce zajištěním dalších stupňů projektové přípravy
● nabídku Obce Sobotovice na odkup vanového kontejneru o objemu
9 m3 k záměru zveřejněnému dne 30. 1. 2013 za kupní cenu 5000,- Kč
bez DPH.
● Smlouvu č. 014130003546/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Ostopovice a společností E.ON Distribuce, a.s.,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
● Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k energetické stavbě SB-2107-080 „Ostopovice, Krátká, stav. úprava NN“ mezi
obcí Ostopovice a společností E.ON Distribuce, a.s., a pověřuje starostu
jejím podpisem.
● předložení žádosti o dotaci na projekt Technické zhodnocení základní
a mateřské školy Ostopovice podávanou v rámci Regionální operačního
programu Jihovýchod, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel. Žadatelem o dotaci bude Mateřská škola a Základní škola
Ostopovice.
● spolufinancování projektu Technické zhodnocení základní a mateřské
školy Ostopovice až do výše 100 % celkového finančního krytí projektu
● předložení žádosti o dotaci na projekt Komplexní úprava křižovatky
v centrální části obce Ostopovice podávanou v rámci Regionální operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel
● spolufinancování projektu Komplexní úprava křižovatky v centrální
části obce Ostopovice až do výše 100 % celkového finančního krytí projektu

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere na vědomí

● usnesení z jednání rady obce ze dne 3. 12. a 20. 12. 2012 a 28. 1. a

21. 2. 2013
● Předpokládané výnosy a náklady na hospodářskou činnost na rok
2013
Zapsala: Radka Švihálková

Den Země a Vlajka pro Tibet

Stalo se již tradicí, že naše obec se připojuje k mezinárodním kampaním Vlajka pro Tibet a Den Země. Dne
10. března tak na budově obecního úřadu zavlála pestrá tibetská vlajka a v sobotu 23. března bude v době od
20:30 do 21:30 hodin vypnuto veřejné osvětlení v obci.

Prezidentská volba

Dovedete je k medaili?

Vážení spoluobčané, poprvé v historii samostatné České republiky jsme měli možnost zvolit si
svého prezidenta. Volba byla dvoukolová. Do
prvního kola prošli buď stranickým výběrem,
nebo minimálně s 50 000 podpisy občanů tito
kandidáti: Jana Bobošíková, Přemysl Sobotka, Táňa Fischerová, Zuzana Roithová, Vladimír Franz, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Karel
Schwarzenberg, Miloš Zeman.

Tuto otázku směřujeme hlavně na trenéry mladých házenkářů a házenkářek, kteří
a které budou i letos usilovat o úspěch jak v krajské, tak i celostátní soutěži. Mladší žáci posílení stříbrem ze zimního halového poháru ČR v Plzni zkusí vybojovat
vítězství v kraji a s ním také postup na mistrovství republiky. Mladší žačky, které si finále zimního halového poháru ČR zahrály také, se pokusí udržet druhou
příčku v soutěži a zajistit si tak postup na letní pohárový turnaj. Ve stejné pozici
je také družstvo starších žáků, někteří jeho hráči budou bojovat také v soutěži
dorostenců. Muži pak mají v plánu vítězství ve všech jarních utkáních a tím také
v krajské soutěži. Otázku z titulku směřujeme také k fanouškům, kteří by ostopovské házenkáře a házenkářky mohli v jarních bojích o důležité body podpořit.

U nás v Ostopovicích se voleb v prvním kole,
které se konalo 11. a 12. 1. 2013, zúčastnilo 889
občanů z 1301 – tj. 68,33 % těch, kteří měli právo
volit. Odevzdáno bylo 885 platných hlasů. Bylo
vydáno 5 ks voličských průkazů. Zvítězil Karel
Schwarzenberg s 343 hlasy, získal tedy 38,8 % z
celkového počtu platných hlasů. Druhý skončil
Miloš Zeman se 168 hlasy, tj. 19 % z celkového
počtu platných hlasů, třetí Jiří Dienstbier se
127 hlasy, čtvrtý Jan Fischer se 104 hlasy, pátá
Zuzana Roithová se 60 hlasy, šestý Vladimír
Franz s 32 hlasy, sedmý Přemysl Sobotka s 23
hlasy, osmá Táňa Fischerová s 20 hlasy, devátá Jana Bobošíková s 8 hlasy. Do druhého kola
postoupili pánové Karel Schwarzenberg a Miloš
Zeman.
Druhé kolo se konalo 25. a 26. 1. 2013 a zúčastnilo se ho 881 občanů z 1303 – tj. 67,61 % občanů, kteří měli právo volit. Odevzdáno bylo 877
platných hlasů. Bylo vydáno 37 ks voličských
průkazů. Zvítězil Karel Schwarzenberg s 536
hlasy, tj. 61,12% z celkového počtu platných hlasů. Druhý skončil Miloš Zeman s 341 hlasy, tj.
38,88 % z celkového počtu platných hlasů.

Přijít můžete už v neděli 21. dubna, kdy na domácím hřišti nastoupí dorostenci a také muži proti Jihlavě. V sobotu 27. 4. hrají ml. žáci na hřišti 1. NH Brno
a žačky ve Vracově. O den později (nedělě 28. 4.) můžete v Ostopovicích fandit
dorostencům i mužům, ty čeká brněnský Draken. Utkání s Moravskou Slavií čeká
na našem hřišti v neděli 5. května starší žáky a muže. Sobota 11. 5. nabízí turnaje
žaček na Drakenu (Brno) a ml. žáků v Humpolci, v neděli 12. 5. pak st. žáci a
muži cestují do Vracova. O týden později, v sobotu 18. 5., budou hrát v Humpolci
žačky, ml. žáci pojedou na Moravskou Slavii (Brno). V neděli nás pak na hřišti v
Ostopovicích čekají utkání st. žáků, dorostenců i mužů proti Drakenu. Po dalších
sedmi dnech (neděle 26. 5.) hrají naši st. žáci a dorostenci doma s týmy z Veselí.
Posledním dnem krajských soutěží pro nás bude sobota 1. 6. Žačky odjedou do
Olbramovic a naše hřiště bude patřit dopolednímu turnaji ml. žáků a odpoledním
zápasům st. žáků, dorostenců i mužů proti Humpolci.
Aktuální pozvánky na jednotlivé zápasy najdete na vývěsce před sokolovnou
a také na www.tjsokolostopovice.cz
P.CH.

V Ostopovicích přesvědčivě zvítězil Karel
Schwarzenberg, na rozdíl od výsledků voleb
v celé České republice.
Volební komise navštívila i občany, kteří se
nemohli do volební místnosti dostavit osobně.
V prvním kole navštívila 9 občanů, ve druhém
kole 22 občanů. Nejstaršímu občanu, který se
voleb zúčastnil, bylo 88 let, nejstarší občance 92
let.
Volební komisi a všem občanům, kteří se voleb
zúčastnili, patří poděkování za jejich bezproblémový průběh.
Ing. Jiří Ochvat

stříbrní ml. žáci z finále zimního poháru ČR v Plzni ( foto Pavel Krejčík)

Tříkrálová sbírka 2013
Na podporu služeb pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi a rovněž na podporu aktivit pro děti pořádá vždy na počátku roku Charita ČR Tříkrálovou sbírku. V rámci už 13. ročníku lednového koledování se více než padesát tisícům koledníků a dalších dobrovolníků podařilo vybrat bezmála 77 milionů korun. V brněnské diecézi to bylo 18 085 610 Kč,
z toho v Brně a okolí se vybralo 1 558 567 Kč, v Ostopovicích jsme dopomohli částkou 45 928 Kč.

Zpětný odběr fotovoltaických panelů ve
sběrném dvoře.

Záměr organizátorů spojit dávnou a mnohde už opomíjenou tradici s pomocí potřebným naplnili mnozí. Nejeden z dárců přidal k
finančnímu příspěvku do zapečetěné pokladničky také nějaký ten pamlsek malým koledníkům - čokoládu, oplatek, bonbóny, jablíčka
či pomeranče. A tak z jejich úst opakovaně zaznívala pochvala „Lidi jsou štědří a hodní.“ A přidáme také dík hlavního koordinátora
Tříkrálové sbírky Marka Navrátila: „Děkuji všem, kteří výsledku sbírky jakkoli pomohli, a za vše, co pro letošní výsledek udělali.
Zvláštní dík však zasluhují dárci a také velcí i ti menší koledníci. Důvěra, odvaha a opravdová podpora všech je pro nás velkým závazkem a výzvou.“

Jan Symon

Oblastní charita Brno použije prostředky z letošního ročníku Tříkrálové sbírky na opravu prádelny Charitní pečovatelské služby,
vybudování společenské místnosti v Chráněném bydlení sv. Anežky, rekonstrukci objektu pro lidi bez domova na Bratislavské ulici,
vybudování výtahu ve středisku Effeta pro lidi s mentálním postižením a také na provoz Nízkoprahového denního centra či Denního
centra pro lidi bez domova.
P.CH.

Od dubna se rozšiřuje paleta odpadů, které je možné
odevzdávat ve sběrném dvoře, o fotovoltaické panely.
Umožňuje to dodatek smlouvy, uzavřený se společností
ASEKOL. Odevzdávání solárních panelů je stejně jako
v případě ostatních komodit bezplatné.
poutavý výstup na Retroplese (foto Radovan Chlup)
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Radnice informuje - pokračování z titulní strany...

Pozvánky kulturní komise

V prosinci loňského roku jsme s pásmem vánočních písní a koled vyjeli i mimo naši obec. První vystoupení bylo ve Starém Lískovci
v Domově pro seniory, druhé ve střelickém Zámečku v domově pro osoby se zdravotním postižením a třetí bylo v Maloměřicích v
Domově důstojného stáří Betanie. Rády bychom poděkovaly všem pedagogům a rodičům, kteří nám s nadšením pomáhají a podporují nás, ale zejména Janě Spiříkové, Katce Klementové, Silvě Chlupové a panu Františku Pacalovi. Všechno to prosincové cestování
s námi podstoupili a věřte, že to chvílemi bylo velmi hektické, například když měl ranní autobus do Střelic půlhodinové zpoždění.
Dovolte, abychom se s Vámi podělili o ohlas na maloměřické vystoupení, který nám zaslala paní Mgr. Pavla Váňová, předsedkyně OS
Betanie.
Za soubor Barbora Opršálová a Silvie Páčová

I v roce 2013 se můžete v Ostopovicích těšit na společná setkání pořádaná kulturní
komisí. Začátek roku byl, jak je již tradicí,
odstartován obecním plesem, na kterém se
hosté i pořadatelé bavili do brzkých ranních
hodin. Za všechny pořadatele bych moc
ráda poděkovala všem, kteří pomáhali při
přípravách plesu, a taky těm, kteří přispěli
krásnými a hodnotnými dary do tomboly.
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Na konci dubna, v pátek 19. a v sobotu 20.,
oslavíme Den Země. V sobotu dopoledne
proběhne u kapličky jarmark, kde budou
rozestavěny stánky s domácími dobrotami,
rukodělnými výrobky nebo sazenicemi rostlin. Tato akce bude zpříjemněna vystoupením dětí folklórního souboru Háječek. Pátek odpoledne se ponese v duchu dopravní
výchovy. Poté budeme společně s maminkami z mateřského centra pálit čarodějnice.
A než začne předhodový shon, přivítáme
nové občánky Ostopovic.

foto: autor neznámý

Poděkování Háječku
Se zpožděním, ale konečně také v tištěné podobě, rádi přinášíme reakci předsedkyně OS Betanie, křesťanská pomoc, na prosincové
vystoupení Háječku. V textu, který Pavla Váňová uvedla slovy „Děti z Vaší školy nám na naší předvánoční besedě předvedly pořad,
který nás naprosto okouzlil,“ píše: „Když přijdou na nějakou akci zazpívat děti, bývá úspěch zaručen. Už jenom jejich svěží přítomnost působí povzbudivě a na případné nedostatky programu nebo nepřesnou intonaci se vůbec nehledí. Dospělí, a zejména ti, kteří
už jsou dospělí hezky dlouho, si vybaví svá vlastní školní léta, zavzpomínají s trochou nostalgie a tleskají upřímně bez ohledu na
dokonalost hudebního výkonu.
Děti z Ostopovic, které přišly zazpívat na předvánoční besídku brněnské Betanie do Maloměřic, ovšem nepatří do popsané kategorie. Když se objevily v sálku za maloměřickou radnicí, bylo to jako zjevení. Nejedny oči drobátko zvlhly nečekanou radostí. Všichni
totiž byli v krojích, a byla to přirozená skupina větších i menších dětí, jak to jistě kdysi bývalo. A nebyl s nimi nějaký „pedagogický
dozor“ nebo dirigent, který se postaví zpředu. V autentickém kroji byla paní učitelka, která hrála na housle na kraji a dávala pozor
na nástupy, paní učitelka, která zezadu pomáhala zpívat a hlavně udržovala temperament chlapečků v žádoucích mezích, a také
vzadu trochu schovaný výborný doprovazeč na klávesy (někdejší harmonium by se těžko dopravovalo), a konečně i sólista na
fanfrnoch a zpěvák. To byl parádní představitel starší střední generace a živý doklad, že lidová hudebnost v Ostopovicích vyrůstá
z dobrých domácích kořenů.
Ale největší kouzlo byly děti samotné. Byly oblečeny do stylizovaných krojů, holčičky měly hlavu zavitou do bílého šátku, bílou
košilku se stužkou v barvě proužků na sukni (červenou, modrou, zelenou) a bílou zástěrku, kluci byli také v bílém a všichni měli kloboučky, ti větší každý jiný. Už první optický dojem byl okouzlující. V těch šátcích byly děvenky jedna jako druhá, jakoby podobné,
takové čisťounké babulenky k zulíbání. Za nimi se postavili chlapci, a od prvního okamžiku musel pozorný divák pojmout hluboký
obdiv k těm, kdo nacvičili pořad a dokázali zvládnout zjevné přebytky energie mladistvých interpretů. Však byla také některá čísla
dynamická -- třeba písnička, při které si zpěváčci navzájem předávají do kruhu klobouky. Ale působivý efekt jednoho programového čísla se zapálenými svíčkami (byť i ve válcovitých kalíšcích) byl pro jistotu svěřen jenom dívkám...
A konečně k pořadu samotnému. Na dramaturgickou koncepci se většinou u podobných pořadů příliš nehledí. Prostě písničky a koledy tak, jak se podaří je nacvičit. Ale Ostopovičtí byli nároční. Až na jednu starou polskou vánoční píseň, kterou zazpívala jedna z
větších dívek v dobré polštině, to byly samé staré moravské koledy. Jejich výběr, úprava a nastudování prozrazovaly veliký přehled
o hudební literatuře daného žánru. Nebyl tam jediný ústupek v zájmu líbivosti, celý pořad působil přirozeně, rozmanitě a celistvě.
V takové malotřídce se sejdou děti hudebně nadané i méně nadané, není to nějaká výběrová škola, a o to cennější je výsledný efekt,
kdy děti zpívají čistě, dobře a se zjevnou radostí. Dovedu si představit, jaké to stojí úsilí, a jak také musí spolupracovat rodiče těch
školáků. Od výdajů na kroje, přes organizaci volného času přezaměstnaných dětiček, až po žehlení svátečních košilek.
Ale je to nevyčíslitelný vklad do rozvoje těch malých osobností. A nepochybně i důvod k zasloužené hrdosti ostopovických občanů.
Žijí sice na samém jihozápadním okraji Brna, nebýt dálnice by s ním obec pomalu mohla splynout jako tak mnoho okrajových
komunit. Ale mají svou identitu a skvělé pedagogy v nevelké škole. Kdybych byla dramaturg brněnské televize, zařadila bych tento
pořad bez jediného zaváhání do vysílání na příští Vánoce.“
P.CH.

Zmíněné hody se letos chystají na víkend
21. -- 23. června. K tanci a poslechu se na
Vás všechny už těší muzikanti z Bystřické
kapely, kteří se v loňském roce opravdu
osvědčili, a to jak na předhodové páteční
zábavě, tak na celonedělní slavnosti. Na
hody se také těší naši stárci, někteří z nich
letos dokonce oslaví deset let „stárkování“
v Ostopovicích. I na hody letos děti z Háječku připravují nové vystoupení.
Po letním odpočinku, stejně jako v předešlých letech, pozveme naše jubilanty na
posezení do místní restaurace. Nemohu nezmínit, že předešlá setkání s jubilanty byla
vždy velmi milá a zajímavá. Je až s podivem,
co někteří naši spoluobčané pamatují, co
všechno v průběhu svých let prožili a hlavně, jak srší ve svém věku elánem, vtipem a
optimismem.
A abychom ani na podzim nezapomněli
na naše nejmenší, i v průběhu podzimu budeme vítat nová miminka v obci.
Podzim se už pak nese v duchu předvánočních příprav. Adventní program bývá většinou bohatý, určený pro všechny věkové
kategorie, a nejinak tomu snad bude i v roce
2013. Opět chystáme slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, předvánoční jarmark s
cimbálovým posezením a tříkrálový koncert
v kapličce. A to už se pomalu přehoupneme
do roku 2014 a kolotoč zábavy začne nanovo.
Za celý tým děkuji všem, kteří na kulturní
akce jakkoliv přispívají. Ať už přiložením
ruky k dílu, věcným příspěvkem nebo, a to
hlavně, svou účastí. Na všechny se i letos
moc těšíme a doufáme, že se nám naplánované akce podaří zrealizovat.
Přeji krásné předjarní a jarní dny a těším se
na viděnou.
(za KK) Lenka Lebedová

Rok v zahradě - Co s prořezanými větvemi?
S kvapem blížícím se jarem doléhá téměř na každého zahradníka či zahradnici nutkání
důkladně „uklidit“ zahradu. Neodmyslitelnou součástí takového počínání je prořízka
či zkracování větví dřevin. A řada z nás si pak láme hlavu, co s nimi nebo téměř slovy
klasika: „Kam s nimi?“
Na konci loňského roku schválilo zastupitelstvo obce vyhlášku, kterou se zakazuje pálení zahradního odpadu, což se na čerstvé a mnohdy i olistěné větve taktéž nepochybně vztahuje. Ale co s nimi tedy udělat?
Možností je více a jsou rozhodně mnohem užitečnější a našemu zdraví prospěšnější
než pálení. Tento článek rozhodně nenabídne všechny varianty, pouze některé z nich.

Úkryt pro užitečné pomocníky

Nejméně pracná, navíc pro zahradu a tedy i pro vás velmi prospěšná možnost je ponechat větve na hromadě, ideálně v nejodlehlejší klidné části zahrady. Bohužel tato
varianta je také nejméně oblíbená neb vlastně není tím pravým „úklidem“. Ovšem
taková hromada větví je velmi vyhledávaným úkrytem pro řadu užitečných zvířat „našich důležitých pomocníků“. Jak takový ideální příbytek vyrobíme? Na hromadu
navršíme hrubší i drobnější větvičky z řezu stromů a keřů, můžeme ji pokrýt či prosypat listím, ideální je, když pod hromadou vyhloubíme díru, kterou přikryjeme prknem
a necháme volný vchod. Takový úkryt ocení ježek, ropucha, slepýš, ale i pavouci a
mnoho užitečných brouků. Proto se přimlouvám: ponechte alespoň malou část větví
přirozenému pozvolnému rozkladu, vytvoříte tak ideální úkryt, jehož obyvatelé vám to
mnohonásobně vynahradí.

Vyvýšené záhony

Další možností, jak účelně zužitkovat ořezané větve, je využít je k založení zvýšených
či vysokých záhonů, což je ovšem téma samo o sobě a vyžaduje si podrobnější popis,
proto se k němu vrátíme v některém z dalších zpravodajů.

Štěpka

Další variantou je větve poštěpkovat. Obec Ostopovice zakoupila velmi výkonný motorový štěpkovač, který je možno si oproti vratné záloze 2000,- Kč zapůjčit ve sběrném
dvoře. Zaplatíte pouze za spotřebované pohonné hmoty, které může do štěpkovače
doplňovat výhradně pracovník obce. Tento štěpkovač je co do výkonu a možného průměru větví (maximální průměr dřevní hmoty je 45 mm) nesrovnatelný s běžně dostupnými hobby štěpkovači.
Štěpka má mnoho využití. Pokud máte topeniště neboli kamna na biomasu, dřevní
štěpku můžete používat jako palivo. Dále je štěpku možné také zkompostovat. Tedy
hodit na kompost, kde se na rozdíl od celých větví rozloží výrazně dříve a navíc do
kompostu dodá nezbytnou suchou neboli strukturní složku, která se kombinuje s vláhou a měkkou složkou (např. čerstvě posekaná tráva, dužnaté rostliny apod.), ta by
sama o sobě zahnívala neb by neměla dostatečný přísun vzduchu.

Štěpka jako mulč

Dále je možno štěpku využít jako mulčovací materiál. Co je to vůbec mulčování a
k čemu je dobré? Určitě jste si všimli, že půda v přírodě není nikdy holá, vždy je buď
zarostlá, nebo pokrytá organickou hmotou, jako je listí, jehličí apod. Odkrytá půda
rychle vysychá, přímé slunce hubí prospěšné mikroorganismy, prudký déšť povrch
rozplaví. Proto můžeme půdu chránit zakrýváním nastýlkou neboli mulčem, což může
být například posekaná zavadlá tráva, sláma, shrabané listí, jehličí, kůra nebo i dřevní
štěpka. Vždy je dobré vědět, co, jak a čím mulčovat. Dřevní štěpka je vhodná k nastýlání například kolem jehličnanů, okrasných dřevin, růží, česneku. Na cestičky k potlačení růstu plevelů je ideální. Všechny dřevnaté mulče obsahují velké množství uhlíku
a k procesu tlení je potřeba i dusík, který rostliny nemají, a proto ho odebírají z půdy,
což není v případě pěstování zeleniny vhodné. Pokud tedy dřevní štěpku chceme použít i do záhonů se zeleninou, je třeba ji promíchat s dusíkatou složkou, tedy zelenou
šťavnatou (např. zavadlá tráva, dužnaté rostliny apod.).
Máte i Vy nějaký osvědčený způsob, jak využít prořezané větve či jak s nimi naložit?
Podělte se o něj s námi a napište nám ho na redakční e-mail, rádi jej zveřejníme.
Z.B.
zdroj: H. Vlašínová: Zdravá zahrada, M. L. Kreuter: Zahrada v souladu s přírodou,
R. Hradil: Biozahrada, J. Svoboda: Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a
rodového statku
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Prosincové ohlédnutí Háječku

Cyklistická sezóna se pomalu blíží

MDŽ Klubu důchodců

Filmovými melodiemi ze ZUŠ Střelice

Jaro je za dveřmi a s ním je spojeno i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak
je důležité být v silničním provozu vidět, a měli by mít na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou
pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Zvýšený pohyb cyklistů na silnicích přináší i svá rizika, a proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro ně v silničním provozu platí stejná pravidla jako pro řidiče.

Letošní jarní posezení s hudbou,
konané ve stylu dřívějších MDŽ,
se našim důchodcům opět vydařilo. Asi 50 návštěvníků naplnilo
sál U Volejníků a byla tam navozena pěkná a pohodová atmosféra, k čemuž značně přispěla již
osvědčená a oblíbená hudební
produkce paní Lenky Machové,
která převážně pro naše ženy zahrála i skladby, při nichž se mohlo tančit hromadně, a proto si
děvčata mohla pěkně zaskotačit.
Stejně jako loni nabídl Jaroslav
Coufal, předseda Klubu důchodců, všem ženám jako pozornost
k MDŽ růžičku. K hojné účasti
jistě přispěla i vydařená loňská
akce a snad se také již přidají i
mladší ročníky. Bohatá nabídka
jídel i občerstvení od Volejníků
rovněž nemalou měrou přispěla
k pohodovému večeru. Těšíme
se, že naši důchodci budou využívat i další akce, které pro ně
klub připravuje.
J.T.

Několik žen z Ostopovic i okolních obcí dostalo ke svému svátku opravdu krásný a neobvyklý
dárek. Hudební prožitek v podobě poslechu známých i méně známých filmových melodií, které
jim i dalším posluchačům interpretovali děti a učitelé klavírního oddělení Základní umělecké
školy Střelice.

či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i
ostatní účastníky na silnici.

CHODCI A CYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE NA:
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- Dění ve svém okolí
- Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel – cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění
ostatních chodců …)
- Výstražné signály (majáky, výstražné
znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…)
- Vozidla kolem sebe
- Náhle vzniklá nebezpečí
- Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných
a nepřehledných míst
Do vozovky vstupujte a vjíždějte vždy po
pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem!

Pokud je cyklista pod vlivem takových
látek, ohrožuje sebe i ostatní. V případě
postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče
motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18
let, měla by být pro každého cyklistu samozřejmostí, protože cyklisté společně
s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější.

Je potřeba myslet i na to, že kolo při od
stavení musíme zabezpečit proti krádeži.
Je nutno také připomenout, že cyklisté
nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to není dovoleno speciálním
dopravním značením) a také, že nesmí
jezdit po chodníku či přejíždět přechod
pro chodce.
Důležité je nezapomínat na povinnou
výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů,
stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a
funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu odrazek).

My všichni zúčastnění jsme nebyli jen posluchači, ale také diváky. Každé vystoupení totiž provázela videoprojekce sestřihu filmu, ze kterého píseň pocházela. Představte si ten zážitek – přítmí,
pouze lampička osvětlující nástroj a hráče. Přímo proti vám filmoví hrdinové a scény mnohdy tak
romantické. Hudba je živá, nádherně interpretovaná rukama šikovných malých i větších hráčů,
které osobně znáte a máte k nim leckteří citový vztah.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci hlubokého kulturního zážitku pod vedením
ředitele střelické ZUŠ, pana Roberta Kukly.
A vzkaz našim Ostopovičákům? Eliško Trčková, Davídku Šumane, Jendo Řehořko, Barčo Chvátalová, Kačko Dobšíková, Terko Kuklová, Adélko Kopečková, nejen já jsem na Vás byla pyšná,
na Vás, rodáky z našich Ostopovic.
Ve fotografiích pro vás ostatní na www.zusstrelice.cz
P.T.

Zprávy z naší školy

POZOR - Alkohol či omamné
látky neužívejte před jízdou,
ale ani během ní.

Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou
na silnicích více ohroženější. Jsou méně
soustředěné a nedokáží dobře odhadnout
a předvídat situaci, která může nastat.

Březnový páteční podvečer poprvé v historii ZUŠ patřil tématu filmových melodií z českých i zahraničních filmů. Že to byl nápad opravdu zdařilý, bylo poznat nejen podle počtu diváků, ale i podle nadšení, které z nich bylo cítit. Filmové melodie tvoří polovinu kvality filmu, jak nám sdělila
hned v úvodu paní učitelka Vanesa Grabon. Známe melodie, známe film, známe autora námětu,
známe režiséra, málokdy však hudebního skladatele filmové hudby, proto nám v úvodu každého
vystoupení paní učitelka Grabon skladatele stručně, ale zajímavě představila.
Na koncertě zaznělo 25 písní, z toho 8 z filmů českých. Vystupující žáky od 1. ročníku I. stupně
až po 2. ročník II. stupně doplnily neoddiskutovatelným uměleckým výkonem paní učitelky - již
zmiňovaná Vanesa Grabon a Jaroslava Filipová.

Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:

1. dvě na sobě nezávislé účinné brzy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol
musí být obaleno materiálem pohlcujícím energii
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje
Za snížené viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena)
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na
dobu 1,5 hodiny bez přerušení
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Vážení čtenáři Ostopovického zpravodaje, přinášíme vám informace o naší – vaší škole.
Prožíváme 2. školní rok v naší nově opravené škole a s potěšením můžeme potvrdit, že se sice stále zabydlujeme, ale
zároveň rozvíjíme.
V tomto školním roce se díky dotaci našeho zřizovatele – obce Ostopovice – podařilo vybavit nábytkem vrchní patro
školy, kde máme nyní krásné podium a připravený výstup na budoucí střešní zahradu, která bude sloužit jako venkovní
učebna. Současně byly pořízeny nové stoly a skříně do tříd i kabinetů a kompletně byla vybavena šatna MŠ. Ve spolupráci s obcí podáváme žádost o finance na dovybavení nábytkem, vybudování střešní zahrady a vybavení zahrady herními
prvky a mobiliářem.
Škola však není pouze o krásném prostředí a moderním vybavení. Cílem naší školy je hlavně kvalitní výchova a vzdělávání a k tomu je potřeba především kvalitní pedagogický personál.
Uvědomujeme si, že naše škola leží v blízkosti sídlištních škol, které mohou svádět k zapsání našich dětí jinam. Proto je
v našem zájmu být konkurenceschopní a předkládat našim rodičům i dětem něco navíc. Tvrdíme, že děti potřebují v 1.
a 2. vzdělávacím období (1. stupeň) kvalitní a individuální přístup pedagogů. V podmínkách, kdy je na jednoho učitele
v průměru 15 žáků, se výsledky musí dostavit. Žádné dítě ve škole ani jeho rodiče není schováno v anonymitě a ponecháno bez pomoci. Na tomto faktu stavíme kvalitu, důvěru a spolupráci.
Mottem naší vize je - příměstská komunitní škola, která pružně reaguje na potřeby společnosti, poskytuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových aktivit dětem, jejich rodičům i občanům. I proto škola hledá možnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a finance k pokrytí rozvoje školy z pohledu výuky.
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(NE) BEZPEČNOST – ať už chodci

Realizované projekty vedoucí ke zkvalitnění a ověření úrovně výuky
Ostopovicemi na zelenou – pokračujeme
Projekt Nadace Partnerství – prohloubení dopravní výchovy a povědomí dětí o šetrné dopravě, bezpečnosti na cestách.
Z projektu byly zakoupeny školní koloběžky a bude rozšířen přístřešek pro kola i dětské koloběžky.
Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity
Na náslechy přichází studenti fakulty se svými pedagogy. Získáváme tak zpětnou vazbu od odborníků nejpovolanějších.
Spolupráce s Lipkou – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Na půdě školy proběhne workshop pro pedagogy Jihomoravského kraje v oblasti budování přírodní zahrady.
Společné testování žáků 5. ročníku – srovnávací práce
Již druhým rokem testujeme naše žáky pomocí stejných písemek, které zadávají pedagogové naší spádové školy. Díky

è

pokračování na straně 8 ...

společnému nastavení probírané látky máme přesné výstupy úrovně našich žáků, kteří jsou v českém jazyce a matematice v průměru lepší než žáci z druhé školy. Anglický jazyk v současnosti teprve řešíme.
Fotoškola
Ve spolupráci se Střediskem služeb školám se 2 pedagogové školí ve využívání fotografií a jejich zpracování ve výuce.
StoryLines
Pod vedením neziskové organizace NaZemi se staneme pilotní školou v začleňování moderní metody výuky nejen přírodovědných předmětů formou příběhů a dramatizace.

Co jsou to „Global Storylines“?
V následujícím školním roce se žáci 5. ročníku stanou jednou ze skupin hrdinů skotských příběhů, které k nám připutovaly, aby nám ještě více rozvinuly kompetence v určitých oblastech vzdělávání. Jste-li zvědavi, čtěte o této metodě dále
v textu, který pro nás připravili nositelé tohoto projektu, zástupci nevládní neziskové organizace NaZemi.
P.T.
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Přírodní učebna v Ostopovicích jako místo výchovy a vzdělávání
Projekt financovaný revolvingovým fondem ministerstva životního prostředí vedoucí k úpravě školní zahrady pro potřeby školy i veřejnosti. Vypracujeme také výukové programy, které budou připraveny i pro jiné školy. Již nyní s našimi
žáky chystáme programy pro ZŠ Vedlejší. Na jarní měsíce plánujeme veřejné brigády, kdy budeme vysazovat další zeleň
a upravovat plochu pro školní záhony a plochy pro výuku.

V tomto přístupu (storylines) jsou žáci vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Výuka
příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném
prostředí fiktivního příběhu. Třída vytváří fiktivní komunitu, učitel zahajuje a posouvá příběh, klade před komunitu
problémy, klade klíčové otázky k prodiskutování problému. Žáci v rolích i mimo své role v navazující výuce problém
zkoumají a hledají pro svou fiktivní komunitu řešení.
Příběh je inspirací pro širokou škálu aktivit v různých předmětech: bádání, diskuze, kritické zkoumání informací, psaní
apod. Příběh dává žákům smysluplný kontext výuky, umožňuje propojování předmětů a má velký potenciál pro inkluzi,
protože umožňuje diverzifikovanou práci se skupinami ve třídě. Učitelům přináší metodickou oporu a větší motivaci k
práci s komplexními tématy.

Moderní výukou ke kvalitě na ZŠ Ostopovice
Projekt financovaný ministerstvem školství, který je především zaměřen na zkvalitnění výuky anglického jazyka. V průběhu 2 let projdou pedagogové školy ročními kurzy AJ přímo v naší škole a vyjedou na stáže do zahraničí. Ve výuce
budou pracovat externí lektoři, kteří pomohou nastavit výuku AJ nad rámec průměru ČR. Součástí projektu bude snaha
o výuku AJ již od 1. ročníku.

Příběhy, se kterými pracujeme:
● Obr od Bodláčí hory – téma míru, konfliktu a vyrovnávání se s odlišností
● Vodní zdroje – téma vzájemné závislosti a udržitelnosti
● Jídlo a pěstování plodin – téma nefér obchodu a organického zemědělství
● Naše plodina, naše země – potravinová bezpečnost a vztah k půdě

Uvědomujeme si, že moderní škola se nesmí uzavřít. Kromě kvalitní výuky musí neustále porovnávat, zda zvolené metody a splněné výstupy jsou nastaveny správně. A to je úkol, který vede naše kroky. Proto jsme školou otevřenou a každý
je u nás vítán.
Za vedení školy Petr Juráček

Přínosy pro učitele
● osobnostní a odborný rozvoj
● sebedůvěra v dramatických metodách a jejich užití pro rozvoj dovedností v jiných oborech
● hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti
● pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy
● kolegiální podpora vzájemně se učící komunity zapojených pedagogů

MŠ hlásí: Jak na Nový rok, tak po celý rok
A tak jsme hned první školkový den vyrazili do bosonožského divadla na představení O dvanácti měsíčkách. V lednu také Žabky zahrály rodičům pohádku O Popelce, kterou z důvodu velké nemocnosti dětí v prosinci nemohly zahrát a která se jim velice vydařila.
Odpovědí byly dojaté úsměvy a pár slz na tvářích diváků. V lednu jsme ještě stihli divadlo s představením Devatero pohádek a obvyklým Narozeninovým dnem jsme tento měsíc ukončili. Následující měsíc se nesl v duchu jarních prázdnin.

„Zdá se mi, že nyní daleko víc přemýšlím o našem dopadu na budoucnost – cítím daleko větší zodpovědnost za budoucí
generace a za žáky, protože oni jsou těmi, kdo budou v budoucnu rozhodovat.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ pracující
s Global Storylines)
„Vystoupit ze zaběhnutých praktik není snadné. Po 26 letech učení není jednoduché své zvyky měnit! Ale bylo vzrušující žáky pozorovat, jak pracují s touto metodou. Když se něco vymklo z rukou, vždy šlo děj stopnout a říct 'jak se teď
cítíte?'. Neustálá reflexe byla velice důležitá. To, jak to celé na mě i na děti zapůsobilo a jaký to na nás mělo vliv, bylo
úžasné a překvapující.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ pracující s Global Storylines)
Působení na žáky
„To, že jsou žáci v roli, jim opravdu pomáhá se vcítit do pocitů člověka, který musel opustit svůj domov z důvodu
nedostatku vody. Je to víc, než kdyby se o tom jen učili. Tento přístup budu používat i v budoucnu.“ (skotská učitelka
1. stupně ZŠ)
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Zprávy z naší školy - pokračování ze strany 7

Skotští učitelé popsali, že práce s globálními příběhy u jejich žáků podpořila:
● motivaci pro učení a kritické myšlení – příběhy imaginární komunity probouzejí větší zájem dětí o dění v reálném
světě
● zlepšení vztahů mezi žáky i s učitelem, rozvoj dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím dialogu a spolupráce
● přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování
● sebedůvěru a přesvědčení o vlastní schopnosti aktivně ovlivňovat věci kolem sebe
● rozvoj empatie – schopnosti vcítit se do situace jiného
● rozvoj psaní – příběhový kontext učení poskytuje žákům účel a motivaci
● rámec příběhu umožnil i nesmělým žákům překonat stud a role jim dala hlas
● berou učení za vlastní

Ještě před prázdninami nás navštívili Afričani se svými bubny a kostýmy. Všichni jsme si zkusili na bubny zahrát a tancovat do rytmů
africké hudby. Po prázdninách jsme vyrazili na Hvězdárnu zhlédnout pohádku Splněná přání. Tento měsíc nám završil Karneval, kde
se děti vyřádily v maskách. V rámci karnevalu učitelky dětem zahrály pohádku O třech prasátkách. A tak jsme prožili první měsíce
druhého pololetí. Příště se zase budeme těšit na konec školního roku.
Za učitelky MŠ Petra Borková

Jak projekt probíhá
Každá škola je zastoupena dvěma učiteli. Zapojení učitelé absolvují v první půlroce projektu sérii tří interaktivních seminářů s domácími i zahraničními lektory, které jsou věnované principům globálního vzdělávání, tréninku dovedností
pro zvládání odlišnosti, dramatickým metodám a příběhům Global Storylines. V druhém půlroce budou učitelé se svými
třídami pilotovat první téma metodiky. V průběhu pilotování se zapojení učitelé jednou měsíčně setkávají ke společné
reflexi a výměně zkušeností z výuky. K dispozici mají také možnost individuální konzultace a podpory.
V druhém roce projektu budou pilotovány druhé dva příběhy.
Do projektu se mohou školy zapojit také v rámci druhého kola od jara 2014.

è

pokračování na straně 10 ...

Přínos škole
● posílení prestiže školy díky propagaci a publikování výsledků výzkumu
● potenciál do budoucna pro práci
s vlastními příběhy napříč ročníky a
předměty
● finanční příspěvek škole za suplování
O projektu
„Global Storylines – výuka příběhem“
je tříletý projekt, který od roku 2013
realizuje nezisková organizace NaZemi ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.
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Cílem je podpořit rozšíření participativní výuky globálních témat na 1.
stupni ZŠ, ověřit přístup storylines
jako účinného nástroje pro takovou
výuku a identifikovat, jakou podporu
učitelé pro participativní výuku globálních souvislostí potřebují.
Projekt byl podpořen z prostředků
České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci
Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Indie v Ostopovicích
Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat v Rámcovém vzdělávacím programu – dokumentu, ve kterém školám stát nařizuje, jakými tématy by měli žáci procházet
v rámci vzdělávacích oblastí – konkrétních vyučovacích předmětů.
V dnešní době otevřených hranic je více než nutné poznávat od útlého dětství mentalitu
jiných národů a národností, etnik. Poznávání jiných kultur nás obohacuje a může leckdy
zabránit xenofobnímu smýšlení utvořenému na základě neznalosti.
V naší škole nejenže podporujeme vzdělávání holčičky z Haiti a pravidelně s ní komunikujeme, ale učíme se v anglickém jazyce reáliím anglicky mluvících zemí či přednášíme
vzájemně o zemích, které kdokoliv z nás navštívil. Občas se chceme ale „podívat“ do
země vzdálenější, poznat ji opravdu zblízka, avšak z žákovských lavic. Potom si zveme
cestovatele, kteří měli to štěstí, že tu naši vysněnou zemi poznali a mohou nám ji svým
vyprávěním a prohlídkou artefaktů přiblížit. My učitelé však nenecháváme vše na cestovatelích a již několik dnů před přednáškou nenásilně, ale efektivně vtahujeme děti do
dané země. Po Haiti a Keni přišla na řadu Indie a následné připomenutí dne Vlajka pro
Tibet, který si i my v obci již poněkolikáté připomínáme 10. března vyvěšením vlajky na
obecním úřadu.
Pan Tvrdík, učitel – cestovatel nám svým vyprávěním pomohl překonat v mžiku 6000
km a my ve voňavé kořeněné Indii strávili krásný, prožitky nabitý půlden. Děkujeme.
¨
P.T.

pomáhá a co brání v rozvinutí kompetencí nutných pro participativní výuku globálních témat,

2. jaký je potenciál participativní
metodiky (konkrétně přístupu storylines) pro inkluzi, upevnění vztahů
spolupráce ve třídě apod.
Učitelé budou spoluurčovat, na jaké
otázky chtějí výzkum ve své třídě zaměřit. Zkušenosti z pilotování a výzkumu budou integrovány do vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě
MU.
www.nazemi.cz

Indie z per školáků
Indie má oficiální název Indická republika. Hlavní město je Nové Dillí . Indie je rozdělena na 21 částí. Vlajka je oranžovo-bílo-zelená a v bílé části vlajky je modré kolo. V Indii
žije 1 200 000 000 obyvatel. Je to druhá nejlidnatější země na světě. Mluví se zde asi
400 – 600 jazyky.
Úředními jazyky jsou hindština a angličtina. Mají 5 různých náboženství: hinduismus,
islám, buddhismus, sikhové a džinismus. Indická republika vznikla 15. srpna 1947 – nezávislost na Velké Británii. Nejznámější řeky jsou Indus a Ganga. Indii se také říká, že je
to subkontinent. Na západě leží stepní a pouštní oblast.
(Natálie Putnová, 5. ročník)
V Indii je mnoho různých památek, např. Tádž Mahal. Tádž Mahal nechal postavit panovník Šádžáhán pro svoji ženu. Tato památka je použita jako hrobka. Jeho žena mu
totiž řekla, že pro ni má postavit přenádhernou hrobku. Tato hrobka byla postavena
roku 1631.
(Kamila Klementová, 5. ročník)

V pondělí jsme si povídali o národnostní
menšině Romů a pouštěli písničky Gipsy
Kings. Každý den jsme dostali pracovní
listy. Ve čtvrtek k nám přišel pan učitel,
který byl v Indii. Jedli jsme rýži a různá
indická koření. Paní učitelka nám upekla
indické placky, které jsme si máčeli v různých pálivých omáčkách.
(Jan Vavruša, 4. ročník)
Začátek prezentace byl hezký a příjemný.
Uvařili jsme si indický čaj, který byl moc
dobrý. Nejdříve nám pan učitel Honza
promítl videa a pak teprve fotografie. Nejvíce mě zaujaly památky, jako např. Tádž
Mahal, který měl sloužit jako hrobka pro
jednu osobu, ale nyní slouží pro dvě. Také
mě zaujal strom, který ze sebe tvoří celý
les.
(Jan Řehořka, 5. ročník)
I když jsme tento den neměli český jazyk
a matematiku, tak jsme se učili, ale jen
trochu jinak a zábavněji. Když nesedíme
v lavici a nepíšeme nějakou písemku, ale
učíme se o zemi, je to pořád učení, ať se to
někomu líbí nebo ne.
(Natálie Putnová, 5. ročník)

Recept
Indický bílý čaj Dátá Masala

Indický týden

Na začátku celého týdne jsme začali jakoby poznávat Indii. Něco jsme o ní už věděli, ale
tento týden jsme se o ni zajímali více. Dělali jsme různé hry a ukazovali jsme si na mapě,
kde leží, kolik je tam obyvatel, jaké jsou okolní státy, jaké je moře, které naráží na jejich
břehy atd.
(Tomáš Spiřík, 5. ročník)

Výzkum v rámci projektu

1. jakou podporu učitel potřebuje, co

Moje vysněná země se nazývá The best island a její zkratka je TBI. Je to veliký ostrov
obklopený mořem a je tu zemská přitažlivost. Jsou tu živočichové jako na Zemi, jen jsou
všichni poslušní a hodní. V jedné části ostrova je písek neboli pláž, druhá část ostrova je
hornatá a na třetí straně ostrova jsou nížiny. V hornaté části jsou nádherné vodopády a
průzračné rybníky. I tato země má své hlavní město, to město je ve všech třech částech
ostrova a v každé části má kousek. Jmenuje se Nicowa.
V hlavním městě žije 15 milionů obyvatel a v každé části ostrova navíc 10 milionů, tedy
dohromady 45 milionů obyvatel. Jsou tu rostliny jako na Zemi, v každé rodině je minimálně jedno zvířátko. Mluví se zde jakýmkoliv jazykem a všichni lidé umí všechny
jazyky už od narození. Lidé na TBI mají spoustu památek. Písečná věž v 1. části, zámek
Horátesák ve 2. části. Horátesák je vytesaný z hory a zároveň je ten zámek nejvyšší hora
na TBI. V tom zámku žije královna a prezident TBI. Jsou to manželé. Na TBI se mají
opravdu dobře.
(Natálie Putnová, 5. ročník)

Tádž Mahal

Metodiku příběhů Global Storylines vytvořila skotská organizace
WOSDEC – West of Scotland Development Education Centre ve spolupráci s University of Strathclyde, která s
přístupem storylines pracuje přes 40
let.
Důležitou součástí projektu je výzkum, který bude realizovat Institut
výzkumu inkluzivního vzdělávání při
Pedagogické fakultě MU. Jeho cílem
je zjistit:

TBI – The best island

Jak se žije v Indii už víme, ale jak by vypadala naše Vysněná země?

Létající ostrov

Na tomto ostrově se nelétá, ale tento ostrov létá. Je to malý ostrov, který létá nad planetou Zemí. Když se lidé dívají na oblohu, tak vidí planetu Zemi. Na ostrově je 100 lidí.
Všichni jsou šťastní, že nemusí chodit do školy. Všichni lidé jsou jenom děti. Žádní dospělí tady nejsou. Je tu mnoho živočichů. Každé dítě má vždy svého mazlíčka. Na ostrově jsou samozřejmostí i zvířátka volná bez svého páníčka. Tento ostrov je celý přírodní,
žádné domy ani lidské výrobky. Děti bydlí u různých zvířat v norách. Všichni tady mluví
česky, dokonce i zvířata. Jsou tu nějaké lidské výrobky, ale jenom nějaké, například televize a počítač. Není tu průmysl, protože jsou tu jenom děti. Lidské výrobky děti přivezly
z planety Země a potom se odstěhovaly na Létající ostrov. Je tu plno zajímavostí, třeba
čokoládová kašna, ledový vodopád, stromy plné jídla, jezero plné pitné vody. Děti mají
auta klokany. Někdy děti spí na stromech nebo si ustelou na zemi. Hrad mají z dortu. A
to je vše o mém ostrově.
(Kamila Klementová, 5. ročník)

Detroit rock city

Moje vysněná země by měla být asi taková: Měla by se jmenovat Detroit rock city a na
té zemi by se poslouchal jenom rock a mě a mé kámoše by tam považovali za rockové
bohy! Měli bychom svoje město Fiery Brothers. I svůj vlastní pětihvězdičkový hotel. Náš
prezident by byl slavný KISSÁK Genne Simmons a premiér Paul Stanley. Já a kámoši
bychom byli takovými mladými KISSÁKY.
(Tomáš Spiřík, 5. ročník)

Indický týden byl pro mě hodně zajímavý a velmi zábavný. Nejlépe si pamatuji, že Indové jedí rukama. Je to velmi neobvyklé a zvláštní, protože u nás se jí příborem. Je to
inspirující a každý by si to měl vyzkoušet.
(Tereza Sojková, 5. ročník)

Ingredience: černý čaj, plnotučné
mléko, cukr, koření – kardamom,
skořice, hřebíček, zázvor, bílý pepř.
Svařte 1 l vody s 5 lžícemi cukru. Jakmile voda vaří, přidejte 4 lžíce černého sypaného čaje nebo čaj porcovaný
ve stejném množství. Přidejte také
všechno drcené nebo celé koření.
Nechte chvíli povařit a odstát. Následně ohřejte asi 0,5 – 0,75 l plnotučného
mléka a vlijte do čaje. Opět ponechejte
chvilku stát, aby se koření řádně vyluhovalo do nápoje. Sceďte a podávejte.
Tento čaj je velmi lahodný a je tradičním čajem jogínů. Povzbuzuje metabolismus, činnost srdce, má antibakteriální účinky, uklidňuje a působí
jako afrodiziakum. Jemně pikantní
chuť v létě osvěží a v zimě zahřeje.
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Co jsou to „Global Storylines“?
- pokračování ze strany 9
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Indie v Ostopovicích, autoři: učitelé MŠ a ZŠ Ostopovice

DEN ZEMĚ
v Ostopovicích

19. 4. a 20. 4. 2013

Pátek 19. 4. 2013
Zahájení cyklistické
sezóny s PČR:

- Správné vybavení cyklisty, ukázka hasičského
zásahu, jízdy dovednosti
na kolech a koloběžkách,
odrážedlech, soutěže,
hry ...

Sobota 20. 4. 2013
Jarmark na návsi:

- Rukodělné výrobky
- Burza sazenic, semen, výhonků
a všeho rostlinstva - přebývají vám
sazenice, semena, bylinky, trvalky,
letničky a všemožné jiné rostlinstvo?
Vyměňte je či prodejte na 2. místní
burze rostlin!
- Háječek
- Farmářské dobroty

inzerce:

Relaxační studio MIRKA
nabízí

http://masaze-strelice.webnode.cz/

● Aromamasáž zad
● Klasická masáž zad a šíje
● Bowenova technika
● Lifting obličeje
● Lymfodrenáž dekoltu a obličeje
● Reflexní terapie lymfatického systému na

plosce nohy
● Kineziotaping
● Medová detoxikační masáž
● Prodej bylinkových čajů, rakytníkových sirupů
● Tibetská kosmetika Tiande

Kontakt:

739 240 298
Ul. Nová 288/52
Střelice 664 47
CENA: 300Kč

Vyučený malíř pokojů nabízí své služby. Telefon: 734 419 345 Střelice
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