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Jarní úklid

jarní úklid

První květnovou sobotu proběhl jarní úklid vycházkové lokality na staré dálnici. Jistě většina
z nás ví, že tento násep vedoucí v našem katastru z Ostopovic do Nebovid měl být součástí dálnice směřující z Vratislavi do Vídně v období 2. světové války. Válka naštěstí dopadla ve prospěch
i naší země, stavba zůstala nedokončena, ale nám po ní zůstala přírodní vycházková zóna v nejbližším okolí vesnice.
V této lokalitě bývá opravdu rušno. Potkáte výletníky pěší i cyklisty, jezdce na koních, bohužel
však i řidiče celé plejády typů motorových vozidel. Ne všichni se k tomuto místu chováme ohleduplně a děláme si z něj spíše smetiště. Je to škoda, zvláště když do vesnice s novým sběrným
dvorem je to kousek a v pravidelných intervalech zde bývá přistaven velkoobjemový kontejner na
odpad. V posledních letech tu také přibyly lavičky, nádoby na odpad a informační cedule Naučné
stezky okolím Ostopovic. Tím spíše bychom si tohoto malebného místa měli užívat k rekreaci
a nepoužívat je jako úložiště celých koupelen, pozůstatků z oslav či dědictví po prarodičích.
Během dopoledne jsme s několika dobrovolníky vysbírali a odvezli 2 obecní traktory nepořádku,
pochutnali si na dobré svačině a vybavili se starými plechovými skvosty třeba k pěstování bylinek. To nejdůležitější ale je, že jsme snad alespoň trochu staré dálnici ulevili.
P.T.

Den Země v Ostopovicích 2013 – Zahájení cyklosezóny a Jarmark na návsi
To, že si připomínáme nutnost ochrany naší planety oslavou Dne Země, se v Ostopovicích stává
snad tradicí. Sáhli jsme po loňském modelu rozvrstvit akce do dvou dnů a oslovili k tomu již
osvědčené a spolehlivé spolupracovníky. Vše by proběhlo až příliš hladce, kdyby nám nezařádil
dešťový mužíček a kdyby po krásných jarních dnech nebyla právě na dny 19. a 20. dubna, kdy se
akce měly konat, tak pesimistická předpověď počasí. Nastal rychlý páteční rozhodovací proces,
zda ano či ne, pakliže ano, kam s tím vším – a přijde vůbec někdo? Mile jste nás překvapili. Škola
ožila po oba dva dny ještě více, než je tomu v době vyučovacího procesu, a to i přes to, že chodba
naší krásné školy byla návsí a třídy dopravním hřištěm. Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci a přípravách, i těm, kteří se přišli pobavit.
Za MŠ a ZŠ Ostopovice P.T.

Výpis usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce konaného
dne 30. 5. 2013

Rozšíření provozní doby sběrného dvora

Z důvodu velkého zájmu o služby sběrného dvora byla rozšířena od měsíce dubna jeho provozní doba. Sběrný dvůr je tak nyní veřejnosti otevřen také v pondělí dopoledne, prodloužila se i otevírací doba ve středu,
otevřeno je již od 13:00.
Nová otevírací doba sběrného dvora:
		
Pondělí 9:00-12:00
		
Středa 13:00-19:00
		
Sobota 8:00-11:00

Obnova dětského hřiště v ulici Na Rybníčku
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Obnovy a doplnění herních prvků se dočkalo dětské hřiště v ulici Na
Rybníčku. Kromě opravy stávajících herních prvků a náhrady těch doslouživších na hřiště přibyl také nový dětský domeček. Jakmile to dovolí
počasí, budou instalovány ještě gumové dopadové plochy u houpadel a
dětského kolotoče. Náklady na obnovu hřiště dosáhly téměř 100 tisíc Kč.

Aktualizovaný územní plán na geoportálu obce

Na geoportálu obce je nově k dispozici interaktivní vrstva aktualizovaného územního plánu. Ke zjištění kategorie konkrétního pozemku či plochy v obci a regulací, které pro ně stanovuje územní plán, už tak není
třeba navštívit obecní úřad - stačí jen několik kliknutí na počítači. Geoportál je k dispozici na stránkách obce v záložce „územní plán“, případně
na webové adrese:
http://www.geosense.cz/geoportal/ostopovice/

Obec Ostopovice uspěla s další dotační žádostí

Trpělivost se vyplácí. Až na čtvrtý pokus jsme uspěli se žádostí o dotaci
na separaci a svoz odpadu, která umožní v naší obci zavedení pravidelného svozu vytříděného pytlovaného odpadu (papír, plasty) a zahradního odpadu přímo od domovních dveří. Za tímto účelem bude pořízeno
malé svozové vozidlo a vybavení pro evidenci sváženého odpadu. Součástí projektu je také pořízení celkem 250 ks zahradních kompostérů,
které budou bezplatně zapůjčeny jednotlivým domácnostem, a dále 2 ks
komunitních kompostérů pro bytové domy. Smyslem projektu je zvýšení
podílu vytříděných složek odpadu a naopak snížení produkce směsného
odpadu bez dalšího využití. Projekt by měl ulevit nejen přírodě, ale také
peněženkám občanů - domácnosti, které se do projektu pytlového svozu
zapojí, budou finančně zvýhodněny při platbách za odpad. Projekt bude
postupně zaváděn do praxe na podzim letošního roku a o podrobnostech
se dočtete v příštím vydání Ostopovického zpravodaje.

Den Země - zahájení cyklosezóny a Jarmark „na návsi“

Zastupitelstvo obce Ostopovice
schvaluje
● za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání
zastupitelstva obce Borise Canova a Pavla Papajoanu.
● upravený program zasedání zastupitelstva.
● Rozpočtové opatření č. 1/2013
● Rozpočtové opatření č. 2/2013
●
nabídku manželů Heleny a Ing. Lubomíra
Ottichových, bytem Sadová 345/17, 664 49 Ostopovice,
ze dne 22. 4. 2013 na koupi pozemku p.č. 413/8 v k.ú.
Ostopovice k  záměru, který byl zveřejněn od 19. 3. 2013
doposud.
● kupní smlouvu na pozemek p.č. 413/8 v k.ú. Ostopovice mezi Obcí Ostopovice jako prodávající a manželi
Helenou a Ing. Lubomírem Ottichovými, bytem Sadová
345/17, 664 49 Ostopovice jako kupujícími za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
● kupní smlouvu na pozemek p.č. 257/4 v k.ú. Ostopovice o výměře 860 m2 mezi Obcí Ostopovice jako
kupující a panem Milanem Dejlem, bytem Osvobození
225/7, 664 49 Ostopovice jako prodávajícím za dohodnutou kupní cenu 137.250,- Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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Obec informuje

Zastupitelstvo obce Ostopovice bere
na vědomí
● usnesení z jednání rady obce ze dne 6. 3., 27. 3., 11. 4.,
24. 4. a 9. 5. 2013
● dopis Ing. Františka Strachoně ze dne 18. 3. 2013 a
doporučuje uplatnit veškeré námitky v rámci správních
řízení, která budou následovat v dalších stupních projektové přípravy.
● postup rady obce ve věci sporu se společností Interstav, spol. s r.o.
zapsala Radka Švihálková

Úprava lesních pěšin na Přední hoře

Z dotačních prostředků, tentokrát od Státního zemědělského intervenčního fondu, bude hrazena také obnova pěšin v obecním lese na Přední
hoře. Kromě průklestu náletových dřevin a vybudování schodů v příkrých pasážích budou podél cest umístěny také nové lavičky. Opatření má
za cíl zlepšení možností pro rekreační využití lesa. Práce budou probíhat
v průběhu letních prázdnin a vše by mělo být dokončeno na konci letošního září.

Nový kontejner na textil na konečné autobusu na ulici
Osvobození
V průběhu měsíce června bude v obci umístěn další kontejner na použitý
textil, tentokrát u točny autobusu na ulici Osvobození.

Úklid na staré dálnici

Na začátku května proběhla úklidová brigáda na staré dálnici.
Dobrovolníci, mezi nimiž převažovali naši stárci, zlikvidovali černé
skládky na staré dálnici a podél cesty do Nebovid. V následujících
týdnech bude ještě opravena i samotná polní cesta. Všem zúčastněným
patří velký dík.

Jan Symon

jarní brigáda

foto škola

Čtyřikrát zlato a něco navíc

Nikdo by nevěřil, kolik čarodějnic a čarodějů se najde v nevelké a poklidné vesničce,
jako jsou Ostopovice. Letos 30. dubna se na
dvorku místní MŠ a ZŠ těchto prapodivných
bytostí sešlo hojně. Pravda, většina jich ještě nedosáhla kouzelnické dospělosti 666 let
a průměrná výška činila něco kolem 6,8 MG
(1 Magliášova pavučina = 17,64 cm). Přesto
se drobné hnátečky čarodějnických záprtků
čile chopily kolegyně umístěné pro lepší viditelnost na tyči a donesly ji k místní sokolovně. Zde byla tato reprezentantka černé magie
portálem zvaným táborák přenesena do jiné
dimenze. Mladí kouzelníci pak podstoupili těžkou zkoušku odvahy, chytrosti a jiných
svých čarodějných schopností. Obyčejný
smrtelník by se sotva odvážil projít temnou
slují, na jejímž konci sice čeká magický drahokam, ovšem také jedovatý pavouk zvící velikosti dobře živené krysy. Další úkoly nebyly
o nic jednodušší, spíše naopak.
Ze získaných ingrediencí si pak mladí čarodějničtí učni pod vedením zdatných, v oboru
„kouzelná hůlka a další zhmotňovače přání“
vyškolených specialistek zhotovili kouzelný
amulet. Jeho pomocí se všem povedlo vykouzlit sladkou odměnu -- pilulky štěstí.
Opečené buřtíky většinou v barevné škále černá -- ještě černější byly pak chutnou
a všem požadavkům na zdravou výživu nadpřirozených adolescentních bytostí odpovídající tečkou za dnem patřícím milovníkům
kouzel a fantazie.

Na otázku z minulého zpravodaje „Dovedete je k medaili?“ můžeme po čtvrt roce odpovědět kladně, a to hned několikrát. Povedlo se
to, když výsledky první červnové soboty podtrhly vítězství družstev
mladších žaček, mladších žáků, starších žáků a mužů v krajské soutěži. A kdyby se rozdávaly medaile i za hru rodičů, máme tady další.
O jejich hráčském umění se ostatně po závěrečném turnaji mladších
žáků na našem hřišti mohli přítomní přesvědčit. Až na penalty vyhráli
v tomto premiérovém zápase červení.
Pohled na ostopovické působení na mistrovství republiky pak nabízejí trenéři žákovských týmů:
Starší žáci se po vítězství v oblastním přeboru vydali v závěru prvního červnového týdne do Žatce. Hned v prvním zápase turnaje se proti
nám postavil budoucí vítěz - družstvo Plzně-Újezdu. Po bojovném výkonu jsme nakonec prohráli 15:22. Další zápas proti nám hrálo družstvo Spojů Praha, které jsme porazili 24:19. První sobotní utkání bylo
s dalším favoritem turnaje, tentokrát s východočeským družstvem
Krčína. Po vyrovnaném průběhu zápasu jsme nakonec po chybách ve
druhém poločase soupeři podlehli 18:23. Odpoledne nás čekalo družstvo Žatce, které jsme jasně přehráli 16:11. V neděli jsme se utkali
v přímém souboji o třetí místo se severomoravskou Starou Vsí nad
Ondřejnicí. Po chybách v začátku utkání jsme prohrávali o 5 branek,
ale kolektivním výkonem se nám v průběhu zápasu podařilo snížit
náskok soupeře na dvě branky. Tento rozdíl si přes statečný výkon celého družstva soupeř udržel a utkání skončilo výsledkem 16:19. Naše
družstvo po dobrém výkonu nakonec skončilo na 4. místě. Kvalitu
našich hráčů ocenili trenéři soupeřů při konečném hodnocení hráčů.
Náš hráč Jiří Sojka skončil na 2. místě mezi obránci a David Rejda se
dělil o 1. místo mezi útočníky s hráčem Krčína. Myslím, že náš tým
zanechal na turnaji dobrý dojem a vzorně reprezentoval naši obec.
Za trenéry Petr Pazourek

Irena Chaloupková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Nabízíme služby vedoucí k podpoře samostatného života
v domácím prostředí. Přijedeme za Vámi a zajistíme:
• pomoc při běžných úkonech, při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti
• doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, na procházku...
• dohled na klienta v rodině

Sami si určíte, které služby potřebujete.

Ing. Lenka Andrlová
Lístek, o.p.s.,
Kroupova 102a,
Brno-Starý Lískovec
625 00

Kontaktní telefon:
607 404 271

Vážení občané,
již řadu let se spolu s Vámi snažíme o maximální ekologické využití textilního odpadu. V rámci recyklace a ochrany životního
prostředí jsme ve Vaší obci dne 16. 4. 2013 uspořádali sběr nepotřebného textilu od domovních dveří. Děkujeme Vám tímto za
účast na této akci a doufáme, že i příští spolupráce bude stejně úspěšná. Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále
zužitkovat, a to formou darů ošacovacím střediskům Českého červeného kříže, se kterým naše firma spolupracuje, dále na pomoc
rozvojovým zemím, k výrobě izolací apod.
Textilní odpad, stejně jako plasty, papír, sklo patří do nádob k tomu určených - využívejte proto celoročně i kontejner na textil,
který je umístěn ve Vaší obci.
Děkujeme, že i Vy chráníte životní prostředí.
Firma E+B textil ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna a obecním úřadem v Ostopovicích

Mladší žačky týden poté (14. - 16. 6.) zamířily do západočeských
Přeštic. A právě favorizované družstvo domácích je čekalo hned na
úvod. Pozdějšímu vítězi turnaje jsme podlehli 14:5. Druhé utkání přineslo radost a dva body za vítězství nad středočeským Bakovem nad
Jizerou 10:6. Stejně jako v krajské soutěži se k dobré hře brankářky
a obrany nedokázal patřičnou produktivitou přidat i útok. A tak si
děvčata z prvního podobného turnaje, kterého se zúčastnila, po dalších porážkách od Krčína, Mostu a Chropyně odvezla pohár za konečné 5. místo. Další trofejí, která putovala do Ostopovic, pak byla cena
pro nejlepší brankářku turnaje Kateřinu Dobšíkovou.
Pavel Chaloupka
Mladší žáci sehráli od 14. do 16. června turnaj o mistra republiky
v Praze-Modřanech. Los nám moc nepřál - v prvním pátečním zápase
nás čekal zástupce západočeské oblasti a velký favorit, Plzeň-Újezd.
V deštivém a chladném počasí jsme krok se soupeřem udrželi jen
v úvodním poločase (12:10). V druhé půli rozhodla šňůra pěti rychlých branek soupeře, na které jsme nedokázali odpovědět. Na konci už rozhodnutého utkání tak mohli dostat šanci i nejmenší hráči
týmu. V odpoledním zápase nás čekal domácí Spartak Modřany. Po
výborném utkání jsme celkem bez problémů zvítězili 20:11. Klíčovým
dnem tak pro nás byla sobota -- hrálo se o medaile. V ranním utkání s východočeským Krčínem jsme nezaváhali a hned od začátku šli
do vedení, které jsme udrželi až do konce. V odpoledních hodinách
nás čekal zápas se Šroubárnou Žatec a medaile už byla blízko. Formu
jsme potvrdili a bez větších obtíží vyhráli 23:15, a tím si s předstihem zajistili minimálně bronz. V neděli jsme tak svedli přímý souboj
o druhé místo s favorizovanou Studénkou. V utkání, až do konce vyrovnaném, jsme nakonec podlehli 22:19.
Třetí místo na mistrovství republiky je velkým úspěchem a všechny
nás podpořilo do další, doufáme úspěšné práce s mládeží v Ostopovicích. Sestava bronzového týmu: Jan Fiala, Jan Kačeriak, Jakub
Šmídek, Tomáš Šmídek, Matěj Střelec, Lukáš Lebeda, Jakub Opršal,
Matěj Kraus, David Polcar, Adam Tuška, Martin Živela, Lukáš Chlup
a Daniel Říčánek.
Za trenéry Pavel Krejčík

mladší žačky

mladší žačky v akci

starší žáci

rodiče
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Čarodějnický rej 2013

Letní čtení

Skála
Peter May (nakl. Host)
Skotský ostrov Lewis je krásné, ale drsné a odlehlé místo bez stromů, bičované větry
a pokryté vřesovišti, které obývají rázovití ostrované hovořící gaelštinou. Na ostrov
přijíždí nedávnou ztrátou syna poznamenaný inspektor Fin Macleod, který se má
podílet na vyšetřování brutální vraždy provedené obdobným způsobem jako vražda,
kterou vyšetřuje v Edinburghu. Fin na ostrově prožil nepříliš šťastné dětství a dospívání. Jeho návrat na ostrov s sebou přináší rozvzpomínání na temnou minulost a také
neblahou vzpomínku na výpravu na lov mláďat terejů hnízdících na nepřístupné skále
v oceánu. Povede tragédie, jež se tam tehdy odehrála, po tolika letech k další oběti?

Rybí krev
Jiří Hájíček (nakl. Host)
Román a letošní absolutní vítěz ceny Magnesia Litera, který je dalším z linie venkovských próz Jiřího Hájíčka, nás zavede na jihočeský venkov přelomu 80. a 90. let 20.
století. Po mnoha letech strávených v zahraničí se hlavní hrdinka vrací do polozatopené vesnice, kde se narodila a která díky výstavbě Temelínu zmizela pod vodou. Do
míst, kde se snoubí historie jejího rodu s nedávnou osobní historií. Rybí krev je příběhem rozpadu jedné rodiny, přátelství, vesnice a životů lidí, kteří ji obývali. Příběhem,
který vtahuje a poutá. Dokážeme se vyrovnat se ztrátou kořenů?
Muž, který sázel stromy
Jean Giono (nakl. Literární čajovna Suzanne Renaud)
Díky úsilí Elzéarda Bouffiera se pustá alpská zákoutí ve Francii změnila k nepoznání příroda se obnovila, vrátili se tam lidé a začali opět normálně žít. Tak to alespoň píše
Jean Giono v knize Muž, který sázel stromy. V ní jako mladý muž putující bezútěšnými a nehostinnými končinami hor poznává a předává příběh nemluvného pastevce
žijícího v osamělé pustině. Právě on založil hvozd, který po letech úřední komise označila za les přírodní a jako takový jej dala pod ochranu státu.

Pro děti:

Dovolte mi, abych Vás vtáhla do děje přepisu Večerníčků Krysáci od pánů
Cyrila Podolského a Martina Šinkovského, do děje knihy, po které s oblibou doma saháme, čteme si ji a těšíme se i z ilustrací Ivana Mračeka. Přepisu těchto příběhů odkudsi z Moravy se ujal samotný Jiří Žáček.
Jednoho dne obdrží pan Žáček psaní s hrstkou rad, jak se má starat
o zvláštní partičku kamarádů: Huberta, Hodana, Edu a Ludvíčka, kamarády z opravdu netradičního prostředí.
Tito čtyři kamarádi nejsou ani princové, ani kluci z venkova. Ba nejsou to
ani kosmické příšerky či městští pubescenti. Jsou to dva krysáci, potkan
a sádrový trpaslík.
Tedy přesněji, Hodan s Hubertem jsou krysáci a opravdoví kamarádi žijící
na smetišti nedaleko valašských Vizovic. Ludvíček – sádrový trpaslík je
jejich tichým a věrným kamarádem.
Tito tři si žili v klidu a přátelské pohodě ve dvou útulných zásuvkách šicího
stroje s výhledem na vysavač. Kladete si otázku, jak se mohli tři vejít do
dvou zásuvek? Odpověď je jednoduchá. Špatně. Zvláště když sádrový trpaslík, který přes den mlčí, v noci chrápe jako medvěd. A tím začíná jejich
příběh. Začíná jedno krásné ráno, které je ale narušeno pocitem rozlámanosti Hubertova těla, a kamarádi tedy řeší Ludvíčkovo stěhování z jejich příbytku kvůli nočnímu nepohodlí všech zúčastněných. Vlastně spíše
dvou, Ludvíček, ten totiž pořád jen mlčí a kamarádi se nikdy nedozví jeho
názor na věc.
Tento problém se vyjasní snadno a rychle, neboť smetiště je plné odhozených skříněk a zařízení a nádob a obalů, kde si může pohodlně trpaslík složit hlavu. Kamarádi mu najdou krásný rozbitý televizor, kde to Ludvíčkovi
opravdu sluší, a rázem se z něj stává slavná „celebrita“.
Jejich život by plynul klidně, už by se netísnili v šuplících ani by je nerušil Ludvíčkův hlasitý spánek, kdyby ve várce nové navážky nepřicestoval
v mikrovlnné troubě další kamarád až z daleké Prahy – laboratorní potkan
Eda.
Eda je ale jiného ražení. Nosí zvláštní „outfit“, mluví jiným nářečím, projevuje se zvláštními způsoby chování. Všechno zná, všechno ví, všude byl
dvakrát. Tak trošku Brouk Pytlík nové doby. Krysáci jsou si jeho přítomností zpočátku nejistí, Eda ale, jak už to v pohádkách bývá, během třinácti
příběhů, které tuto knihu tvoří, zjemní své návyky, změní postoje, přestane se na Valachy povyšovat a všichni hlodavci si vzájemně přirostou
k srdci. I Ludvíček je určitě rád, i když stále nic neříká.
Jejich život začíná po čase i ve čtyřech plynout v míru, když tu najednou Edovi zazvoní jeho mobilní telefon. Je odvolán k návratu do Prahy,
do jeho laboratoře. Probíhá prý důležitý pokus, se kterým si jeho kolegové
neví rady. Eda tedy neváhá a nechává se ve své mikrovlnné troubě odvézt
nákladním vozem zpět do městečka nedaleko Berouna – matičky Prahy.
Všem je smutno, ale rozloučili se přeci se slibem brzkého setkání.
Kniha je členěna do třinácti kapitol, třinácti dnů strávených na útulné
skládce u Vizovic. Děj každé kapitoly začíná ráno a končí večer. I přesto,
že se každý den odehrává jiný příběh, je cítit kontinuita napříč kapitolami, a to především v proměně charakteru přistěhovalce z Prahy. Ten se

Medvěd, který nebyl
Frank Tashlin (nakl. Baobab)
Víte, jaké to je být medvědem,
kterému všichni říkají, že není
medvěd, ale hlupák, který by se
měl oholit a sundat si kožich? Pokud ne, tak se to dozvíte v krásné
knížce od slavného autora hollywoodských komedií a gagů Franka
Tashlina, který své vtipné vyprávění o útrapách jednoho medvěda
doplnil nádhernými ilustracemi.
Prázdniny u babičky
Edith Unnerstadová (nakl. Albatros)
Kniha, která česky vyšla již v roce
1984, nic neztratila na své poetičnosti a oblíbenosti u dětí. Vyprávění malého Pelleho, jehož maminka
se musí léčit po těžké nehodě a on
odjíždí na prázdniny k babičce na
farmu, je plné krásných příběhů
dětí na švédském venkově.
Lichožrouti navždy
Pavel Šrut (nakl. Paseka)
Milovníci lichožroutů se konečně dočkali!!! Další, ale bohužel
poslední díl o požíračích našich
licháčů neboli lichých ponožek,
kterými se lichožrouti živí, je tu a
s ním i Hihlík, Kawa, ale i obávaný
Kudla Dederon. Těšme se na jejich
další dechberoucí dobrodružství.
Z.B.

Oslava a její okolí

Krásy Podyjí

Hraniční řeka Dyje vykouzlila malebné koryto vetknuté do skalního masívu a současně je srdcem nejmladšího národního parku v ČR, který nabízí pestrou škálu chráněných druhů rostlin i živočichů jako například čápa černého,
který se stal symbolem parku. Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz) láká nejen k pěší turistice, ale je vyhledávaný i cykloturisty. Podyjí je bezesporu ideálním místem pro cykloturistiku. Nádherná příroda, členitý terén,
rázovité obce, hraniční hrady a zámky, hluboké lesy i sluncem zalité louky a vřesoviště vytváří jedinečnou kulisu
pro cyklisty, kteří nejsou hnáni pouze touhou po ujetí co nejvíce kilometrů, ale i radostí z terénu, kterým projíždějí, a kocháním se okolím. Milovníci historie se mohou navíc potěšit návštěvou barokního zámku ve Vranově nad
Dyjí či zříceniny hradu Cornštejna nebo hradu Bítova v těsné blízkosti Vranovské přehrady.

přítomností na Moravě stává dobrosrdečnějším a pokornějším. Charaktery postav totiž kopírují tradiční
představy o povahách obyvatel různých historických
částí Česka. I tím je tento příběh zábavný nejen pro
dětského čtenáře, ale i pro toho odrostlejšího.
Zážitek z četby knihy jsem měla částečně ovlivněn zážitkem ze zhlédnutí několika dílů tohoto původně Večerníčku před pár lety. Kniha je ale kniha a vlastní fantazie je vlastní fantazie. Knihu jsem četla pro sebe tiše
i nahlas synům. Se sebekritikou sobě vlastní však připouštím, že hlas Bolka Polívky, který Večerníčky dokonale namluvil, mi zněl po celou dobu četby v uších
a vůbec mi nevadilo, že neslyším hlas svůj, ale hlas
tohoto velkého herce.
P.T.

Tipy pro děti:

Krystalíza her (Špilberk)
Tipy na výlety

Mekkou brněnských trampů byl a zůstává kraj kolem řeky Oslavy. O jedinečnosti hluboce zaříznutého, místy
kaňonovitého údolí řeky mezi Náměští nad Oslavou a Oslavany svědčí také vyhlášení Přírodní rezervace Údolí
Oslavy a Chvojnice. Výlet sem lze spojit třeba s návštěvou renesančního zámku v Náměšti nebo Památníku Bible
kralické v Kralicích nad Oslavou. Zde si letos připomínají 400 let od jejího vydání z roku 1613. Hlavní program
oslav pak proběhne o víkendu 13.-15. září. Ale zpátky k řece, v kaňonu po jejím proudu zvou k návštěvě hlavně
zříceniny hradů Lamberka, Sedleckého hradu, Levnova a Kraví hory. Cesta k nim je jako stvořená pro dny prázdninového volna.
Bonus po děti:
Chcete-li své děti obzvláště potěšit, navštivte s nimi Permonium (www.permonium.cz) v Oslavanech a pokuste se
v interaktivní hře najít v bývalém dole Kukla jednoho ze šesti permoníků. Dle doporučení organizátorů nezapomeňte na vhodný oděv i obuv, v nichž se můžete prodírat pralesem, rourovým polem nebo důlním závalem. Tam
všude vás úkoly ve hře Magic Permon zavedou.

Tipy na výlety
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Deník z Aranu a jiných míst
Nicolas Bouvier (nakl. Tichá Byzanc)
Aranské ostrovy jsou nejzápadnější výspou keltské civilizace. Drsným větrům Atlantiku vystavená kamenná plošina ohraničená stometrovými útesy a rozpolíčkovaná nízkými zídkami je jednou z posledních bašt původní irské kultury. Cestovatel Nicolas
Bouvier navštívil skalnaté aranské ostrovy v únorovém nečasu a sobě vlastním poetickým způsobem popisuje drsnou krásu a zdánlivou nepřístupnost místních obyvatel.

Ü

Bojíte se brát děti na výstavy, aby náhodou nepoškodily některý z vystavených exponátů? Tyto obavy jsou
v případě výstavy Krystalíza her (http://www.spilberk.cz) zcela liché. Výstava Krystalíza her, kterou umělecky
koncipuje Petr Nikl, naopak vybízí děti, a nejen je, k přímé interakci se všemi vystavenými objekty. Pomocí
doteku je možné rozehrávat četné zvukové, světelné a kinetické objekty. Návštěvníci se stávají tvořivými hráči
a partnery, bez jejichž aktivity se nástroje samy nerozezní a nerozpohybují.

Otevřená zahrada

Běžte se pokochat a dozvědět mnoho zajímavého do otevřené zahrady. Otevřená zahrada Nadace Partnerství
(http://www.otevrenazahrada.cz) je venkovní „výukové hřiště“ s dvanácti interaktivními stanovišti. Cílem
těchto jedinečných stanovišť je převést teoretické znalosti ze školy do praxe, aby si děti lépe osvojily poznatky
z přírodopisu, fyziky, zeměpisu a environmentální výchovy.

Z.B.
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Ü

Pro dospělé čtenáře:

Recenze: Jiří Žáček – Krysáci
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Dá se říci, co je na hodech nejhezčí?
„Já už si vážím hlavně toho, že se ti lidi nebojí a že se od
váží a jdou do toho. Přece jen ta dnešní doba už je trošku
jiná, tradice se už tak vážně neberou, většina lidí už k tomu
nemá vztah. Dobře vnímám a těší mne hlavně ten prvek
sbližování, prolínání generací, to je na tom to nejúžasněj
ší. Mně je 25 a za stárky začínají chodit patnáctiletý děcka
a ty generace se dokážou prolínat a rozumět si navzájem
– to je úžasná věc. Co se týče samotných hodů -- předhodová zábava, to je velká akce. Sobota je dnem největších
příprav, hlavně stavění a hlídání máje. Jsem rád, když se
lidi přijdou podívat. Dřív to tak nebylo, dřív se prostě postavila mája a lidi o to nejevili zájem. Teď, několik let zpátky, se z toho udělala akce, na kterou jde spousta lidí a chodí
pomáhat, což je super. Samotný hody, tedy neděle, to je ten
největší den, na který všichni čekají. My jsme hrozně rádi,
že se něco naučíme, a ten pocit, že se na nás všichni okolo
dívají, ono se to povede a člověk potom sklidí ten aplaus,
slyší potom od lidí, jak je to krásný, jak se nám to povedlo,
to se nedá popsat.“
Je něco, z čeho máš při hodech strach?
„Jednou z priorit je počasí, s jistou mírou nadsázky se dá
zjednodušeně říci, že pokud není pěkné počasí, tak nejsou
pěkné hody. Ale největší obavy mám z toho, jestli to všichni
zvládneme. Letos je nás 20 párů, z toho je asi 16 lidí úplně
nových a člověk je chce naučit tu besedu (nebo případně
2 besedy). Je ohromně těžký je to za prvé naučit a za druhé
připravit na to, že budou mít trému, že se může něco tře
ba pokazit. Musí se připravit na to, že se pokazí technika,
že bude nějaký náhradní program ... je tam spousta věcí,
z kterých má člověk strach, ale za ty roky se proti tomu nějak obrní a musí pomoci těm mladým, v tom je ten hlavní
problém.“
Jak to vidíš se stárkováním v dalších letech?
„Já jsem asi před rokem řekl, že pokud budu moci, pokud
to budu fyzicky i psychicky zvládat, a samozřejmě i časově,
tak mě tam na hodech lidi uvidí. Já mám ty hody rád, já
ty hody miluju, a dokud budu moci, tak na ty hody budu
chodit. Letos jsem taky řekl, že už je načase to pomalinku
předávat těm mladším, tak nejspíš půjdu za hlavního stár
ka naposledy. Je čas, aby si to vzal na starost někdo jiný,
samozřejmě zůstanu, abych poradil nebo pomohl.“
A tvůj vzkaz ostatním, proč jít za stárka?
„Zase se vrátím k tomu, co jsem říkal. Hody jsou akcí, na
které se všichni, ať chtějí nebo nechtějí, poznají, sblíží se.
I v té přetechnizované době plné jiných zájmů se vrátí
a přenesou úplně zpátky, člověk zapomene, co se okolo něj
děje. Jsou tradicí, která tu byla desítky let před námi, a je
to úplně o něčem jiným, než na co je člověk zvyklý. Člověk
vidí někoho v krojích, jsou tací, kteří si řeknou: ‚Je to trapný, tohle to nemá žádný význam.‘ A na druhou stranu jsou
zase tací, kteří to nikdy neviděli a řeknou si: ‚To je úžasný,‘
a přijdou znova. Je samozřejmě těžké oslovit úplně všechny, ale ze zkušenosti mohu říci, že většině lidí, kteří přišli
poprvé, se hody tak líbily, že přišli znova a znova.“
P.CH.

C

Dovolte mi prosím pozvání do Historického centra umění a řemesel a Bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.
Toto jistě zajímavé a lákavé místo jsem zatím nenavštívila
osobně, ale k jeho návštěvě mě nalákalo poutavé vyprávění
jednoho malého Ostopovčáka, který měl to štěstí strávit zde
s rodiči jeden z jarních víkendů.
Firmu Botanicus znám řadu let jako jednoho z českých výrobců
kvalitní bylinné kosmetiky, netušila jsem ale, jak úžasné zázemí má tato firma právě v Ostré.
Historické centrum umění a řemesel představuje komplex asi
dvaceti staveb ze dřeva a kamene připomínajících dobu, kdy
lidé vládli uměním tradičních řemesel, jako bylo provaznictví,
kovářství, tkalcovství, drátenictví, hrnčířství či bylinářství. Nejen tato, ale mnoho dalších řemesel a dovedností z dob minulých si můžete právě v této umělé historické vesničce vyzkoušet. Nedílnou součástí Historického centra a dalším lákadlem
zvláště pro ženy je pak Bylinná zahrada, kde tato firma pěstuje
rostliny pro výrobu svých voňavých mýdel, olejů, mastí, krémů
a dalších produktů pro péči o tělo. Celá zahrada je členěna na
několik částí. Projdete se tak například Klášterní zahradou, Zeleninovou zahradou, Bludištěm či Orientální zahradou.
Pro mě jistě jednou z těch nejlákavějších částí bude Arboretum
Dagmary a Václava Havlových. K tomuto arboretu sám Václav
Havel vyjádřil několik myšlenek, proto cituji:

„Když v roce 1998 přivezla moje žena Dagmar
první stromek Taxus Marci z Tchajwanu, stal
se prvním exemplářem nově zakládané botanické zahrady, kterou si vysnila a kterou umístila
na zámku v Lánech. Během času oslovila na padesát známých osobností, například Hillary
Clintonovou, jordánskou královnu Naar, Tomáše Baťu a další, a v následujících šesti letech přibyly do její sbírky nové přírůstky. I sázení těchto
darů se ujaly známé kulturní a politické osobnosti a byla tak založena jistá tradice. Po skončení
mého prezidentského období se zdálo vhodné,
aby o tuto sbírku kdosi další láskyplně pečoval.
Byla svěřena světoznámé firmě Botanicus z Ostré u Lysé nad Labem a alej se tak stala součástí
jejich zahrad. Věřím, že bude místem krásy, klidu
a rozjímání, z kterého se budou těšit návštěvníci
všech generací.“ (Václav Havel)
Věřím, že slova pana Havla byla naplněna a že
i Vás moje pozvánka naláká k návštěvě tohoto voňavého místa ve středních Čechách.
www.botanicus.cz
P.T.

M

Centrum vzdělávání všem nově pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku
všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s tím něco udělat. Centrum sídlící na Pražské ulici v Brně-Bosonohách
poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Pomůže informacemi o celoživotním vzdělávání v JMK, kariérním poradenstvím
nebo zprostředkováním studijních a profesních stáží. Pomoc zde získáte při osobní návštěvě, telefonickém rozhovoru, prostřednictvím emailové konzultace nebo na webu Centra. To na stránkách www.vzdelavanivsem.cz nabízí přehlednou databázi všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz. Seřazeny jsou zde
podle místa konání, času i ceny. /“Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují,
a možná ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka Centra Hana Rozprýmová./
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci nebo má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s odbornou pomocí
se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti, je zprostředkování stáží. Existují totiž stipendijní programy, které umožňují vyjet na
zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění,
včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu
při zprostředkování a vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

#

'
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Možná by se v kronikách dalo dohledat, kdy se u nás v obci
vůbec poprvé hody konaly a kolikrát ještě potom. O těch letošních bez dlouhého pátrání můžete s jistotou říci, že jsou
jubilejní. Tedy alespoň pro dva ze stárků, kteří se do jejich
příprav zapojili. Podesáté při nich stárkují Lukáš Bartók a
Jan Kubíček ml. Honzu, který je letos už popáté stárkem
hlavním, jsme poprosili o krátký pohled na hody jeho očima. O slavnosti připomínající památku patrona ostopovské
kaple a celé obce říká: „Hody jsou o tom, aby se lidé bavili
a sbližovali.“

Za vůněmi bylinek

ještě jeden tip na výlet

Na hody podesáté

;

Informace z naší školy
Tak máme za sebou další rok. Školní rok, ve kterém opravenou budovu školy navštěvovalo 73 dětí MŠ a 76 dětí ZŠ. V rámci jednotlivých zpravodajů jsme Vás informovali o aktivitách školy, úspěších, ale i neúspěších a oblastech, které nás čekají k vyřešení.
Od nového školního roku 2013-2014 připravujeme několik změn, které by měly zásadně ovlivnit kvalitu výuky. Jedná se o povinnou
změnu školního vzdělávacího programu (určuje, co a kdy se má učit). Dále rozšíříme výuku AJ od 1. ročníku. Škola začne realizovat
projekt EU peníze školám, který jsme nastavili na zkvalitnění výuky anglického jazyka, další vzdělávání pedagogů a práci externího
lektora ve škole. A v neposlední řadě budeme navazovat na to, co ve škole funguje a vede ke správnému cíli – kvalitně vzdělávat naše
děti.
Za všechny zaměstnance školy přeji dětem i nám dospělým odpočinkové letní měsíce. Najděme si v době dovolených čas každý
na sebe, své záliby a dávné sny.
Petr Juráček

Probíhající projekty naší školy

FPřírodní zahrada
V rámci grantu Revolvingového fondu MŽP realizujeme výstavbu přírodní učebny a následnou výuku v ní. V jarních měsících jsme
v rámci několika brigád, kterých se zúčastnili žáci, rodiče a naši příznivci, pracovali na dalším rozvoji naší zahrady (výsadba několika

Â

neměli rádi, ale nikdo nevěděl proč. Jednoho dne zabloudila v městečku
slečna Otýlie, která došla až k nádhernému a opečovávanému rybníku.
Uviděla vodníka, který se choval smutně a jen tak tak, že mu žalem oči nevypadly. Slečna se malinko lekla, ale byla to hodná, příjemná žena, která
šla hned vodníka utěšit. Hned se oba dva do sebe zamilovali a po nějaké
době se vzali a vodník Manfréd už nebyl smutný a nešťastný, ba naopak je
veselý a velice šťastný.
(Jan Řehořka, 5. ročník)

FOstopovicemi

Škola v přírodě

– pokračujeme

na zelenou

V letech 2010 – 2011 jsme realizovali projekt ve spolupráci s Nadací Partnerství a společností AXA vedoucí
k bezpečnějšímu cestování dětí do školy. Vznikla dopravní studie úprav rizikových míst na silnicích. V roce
2012 jsme získali navazující grant.
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Součástí projektu Ostopovicemi na zelenou – pokračujeme se staly 2 ročníky oslav Dne Země zaměřené na
dopravní problematiku. Úzce spolupracujeme s Policií
ČR a Hasičským záchranným sborem JMK. Nakoupili
jsme 3 koloběžky a nářadí, které jsou k dispozici dětem.
Díky grantu jsme také mohli zvětšit přístřešek na kola
na dvojnásobek, přesto je stále malý. Zájem žáků o dopravu do školy na kolech a koloběžkách se za poslední
2 roky výrazně zvýšil. Obec plánuje v letošním roce zahájit přestavbu křižovatky před školou, což bylo jedno
z „tajných“ přání v rámci projektu. Děkujeme!

Vodní svět v MŠ a ZŠ Ostopovice
Letošní promáčené jaro jsme umocnili ve škole intenzivní výukou o vodě. Bez vody není života, život na Zemi
ve vodě vznikl, je to jeden z živlů a první v řadě z částí
neživé přírody, o které se učíme.
Těla všech živých organismů jsou vodou tvořena. Je jí
na Zemi tolik, ale té pitné přitom drahocenně málo. Je
darem z nebes v době sucha, ale strůjcem zkázy v těchto
dnech.
Její rozmanitá podoba si jistě zaslouží pozornost i ve
výuce dětí, proto jsme se učili vodou šetřit a neplýtvat,
poznávat a chránit vodní rostliny a živočichy, nevyhýbat
se bezprostřednímu kontaktu s ní v době velkých dešťů.
Fantazírovali jsme o pohádkovém vodním světě a jeho
případných obyvatelích.
Jak naše vodní dobrodružství dopadlo, si počtěte a prohlédněte zde v našem Vodním světě MŠ a ZŠ Ostopovice.
P.T.

O vodníku Manfrédovi
Vodník Manfréd je někdy zlý, zlomyslný a někdy dokonce krvelačný. Ale někdy zase hodný, milý, milosrdný. Je
to s ním těžké. Někdy je mokrý, zelený, a když projde
na souši nějakým trním nebo bodláčím, tak je hnedka
rozcuchaný a aby toho nebylo málo, tak má navíc roztrhaný fráček.
Tento vodník žije ve vodě, ale když si trochu namočí fráček, tak se může podívat i na souš. Ale nesmí moc daleko
od vody, protože vodníci bez vody nemohou být.
(Tomáš Spiřík, 5. ročník)
Manfréd měl od začátku svého narození těžký život. Rodiče mu vzala velká a gigantická voda už v pěti letech.
Když mu bylo osm, sestřičku mu odnesla štika. Měl holt
těžký a nepříjemný život. Když vyrostl, měl za kamarády
a dobré přátele jen své ryby ve svém rybníce. Lidé ho

Minulý týden byl úžasný. Měli jsme přímý kontakt s přírodou a zároveň
i s domovem. Byl to nejlepší zážitek tohoto roku. Hlavně jak pan ředitel
plaval na voru nebo jak jsme byli v chráněné krajinné oblasti. Ušli jsme
10-12 km. Bylo to úžasné. Ve čtvrtek večer jsme dělali stezku odvahy pro
3. ročník. Je škoda, že už příští rok jet nemůžu.
(Veronika Mynářová, 5. ročník)

Druháčci v naší ZŠ a jejich fantazie
Děti dostaly v Čj následující zadání: Na tato 3 slova – rybář, rybník a kapr
- zkus vymyslet krátký příběh.
Níže si můžete přečíst, jak se jim to povedlo.

O rybáři

Byl jednou jeden rybář a ten šel k moři. Chtěl tam chytit slanečka. Jenže
u moře uviděl značku ZÁKAZ CHYTÁNÍ SLANEČKŮ! Vrátil se s nepořízenou domů. Ale nedalo mu to a řekl si: „Když se nesmí chytat slanečci,
půjdu k rybníku a budu chytat kapry.“ Šel, ale u rybníka uviděl další značku ZÁKAZ CHYTAT KAPRY! Rybář byl smutný a řekl: „Tak neulovím
nic.“ Šel zpět domů. Cestou ho ale napadlo, že uloví jelena. Šel tedy do lesa
a jelena ulovil. Potom měl velkou hostinu.
(Dominika Čížková, Daniel Řičánek, Patrik Štoček)

Kamarádi

Byl jednou rak a kapr. Pro kapra a raka byl úhlavní nepřítel rybář. Rybář
se je snažil pořád ulovit, a né a né, aby je chytil. Jednoho dne se mu to však
podařilo a kapr s rakem byli chyceni do jeho sítě. Jenomže rybář nevěděl,
že kapr a rak mají jednu kamarádku lasičku. Jmenuje se Bílá tlapka. Jednou šla kolem rybníka a uviděla džber. Z něj zaslechla volání a podle hlasu
poznala své kamarády. Převrhla tedy džber, s tím kapra i raka zachránila.
(Ela Symonová, Jana Chaloupková)

O hloupém raráškovi

Byla jedna chaloupka a v té chaloupce žil rarášek. A ten jednou v lese našel seniora. Senior dal raráškovi hůlčičku, která mu měla splnit tři přání.
Rarášek si tedy přál rybník se slanou vodou. Pěkně si to užíval a koupal
se tam od rána do večera. Jednoho dne však zjistil, že už je tam moc ryb.
Měl tedy druhé přání. Přál si rybáře, který by mu tam chytal ryby. Tak se
i stalo. Třetí přání, aby tam měl kapra, už nemohl využít, protože hůlčičku
mezitím ztratil. Konec.
(Jakub Meloun)

Tak to je osud

Byl jednou jeden rybář a lovil ryby. Lovil a lovil, ale nemohl nic chytit.
K rybníku přišel druhého dne, opět lovil a lovil, ale nezdařilo se. Když
přišel domů, žena se na něj zlobila. Řekl si, že to zkusí ještě naposledy.
Třetí den vstal a šel opět k rybníku. Lovil, lovil a nic. Už to chtěl vzdát,
chtěl odejít, když v tu chvíli se ozvalo: „Nechoď pryč, zkus to ještě jednou.“
Hodil tedy do rybníka síť a vylovil sto ryb a patnáct kaprů. Žena byla velmi
ráda. Udělali si moc dobrou a velkou večeři.
(David Berka, Lukáš Sekanina)

Štěstí

Byl jednou jeden rybník a v něm žil kapr, rak a rybičky. Jednou tam přišel
rybář a chtěl si chytit nějakého kapra. Ale nepovedlo se mu to. Zato druhý
den chytil kapra a k tomu ještě raka. Kapr se však v síti vrtěl tak, že jej
nemohl rybář udržet. Síť se mu těsně vedle rybníka vysmekla a kapr i s rakem se vrátili zpět do rybníka a žili si svobodně až do smrti.
(Barbora Kondvárová, Natálie Rosíková, Eliška Trčková)

Labutí jezero
V jedné daleké zemi žil princ s královnou. Princův otec bohužel zemřel, ale
to byl princ ještě malý. Princovi už bylo
20 let a královna mu řekla, ať se ožení.
Jenže on nechtěl! Matce řekl, že neví, co
je láska, že má rád lov a vzduch. Princ
a jeho druh Beno se vydali na lov, ale
princ zahlédl v dálce plno labutí. Princ
se divil, že jedna labuť má korunku!
Chtěl je všechny postřelit, ale najednou
změnil názor! Prodíral se trnitým křovím, až se dostal k jezeru. Až se princ
a Beno dostali k jezeru, tak tam princ
chtěl už napořád zůstat. Nevěděl proč,
ale prostě se do té labutě zamiloval.
Princ tam tedy zůstal až do noci a najednou se labutě proměnily v krásné dámy.
Princ uviděl jednu krásnou dámu a šel
se jí zeptat, jak se jmenuje. Jmenovala
se Odeta! Princ pořád opakoval její jméno. Odeta mu ale řekla, že spolu být nemůžou, protože přes den je labuť a přes
noc je Odeta. Princi to nevadilo a zeptal
se Odety, co by ji z kouzla osvobodilo?
Odeta potichu princovi pošeptala, že ji
vysvobodí jen pravá láska, a pomalu se
princi přeměňovala v labuť! A nakonec
bylo vše dobré a Odeta a princ se vzali
a už se nikdy v labuť nepřeměnila.

Když zemřel starý král, musela vládnout
vdova královna, protože byl princ příliš mladý. Až princ dospěl, promluvila
k němu královna vážným hlasem, že by se
měl stát králem. Také potřeboval manželku. Princi se ale do ženění nechtělo.
Královna byla však neomylná. Uspořádala ples a princi nařídila, že si na tom
plese nějakou nevěstu najde! Princ raději
jezdil po lese a lovil, proto se rozhodl, že
se rozveselí lovem. Dojel k Černému lesu
a rozhodl se, že do lesa vjede, ale najednou na nebi viděl labutě a jednu dokonce
i s korunkou. Byla nádherná a princi se
zalíbila. Proto se rozhodl, že ji musí vyhledat a vzít si ji za ženu. Koňům se do
lesa dvakrát nechtělo, ale nakonec poslechli svého pána. Když na louce uviděl
tu krásnou labuť, šel k ní blíž a ona se
proměnila v krásnou dívku. Když si princ
vyslechl její příběh, dozvěděl se, že je zakletá princezna jménem Odeta a ostatní
labutě byly její družky. Odeta byla princezna. Do podoby labutě ji zaklel čaroděj
Rudovous. Ve dne byla Odeta labutí a
v noci byla princeznou. Princ se rozhodl
Odetu a její družky vysvobodit. Toto byl
úryvek z naší čítanky pro pátý ročník.
Adéla Oškrdová

Julie Šedajová

F
Bylo nebylo, v daleké zemi zemřel král, který měl
malého syna. Ale jelikož jeho syn byl ještě moc
malý, tak vládla spoustu let jeho matka královna.
Ale čas plynul jako voda a malému princi táhlo na
dvacátý rok. A tehdy mu královna vážně promluvila do duše: ,,Synu, jsi už dost starý na to, aby ses
ujal vlády.“ ,,Ano, matko, myslím, že už jsem dost
starý na to, abych vládnul.“ ,,Dobře, synu, mé síly
už stejně nestačí.“ Ale princ po tom, co matce slíbil, jako by ho to vůbec nezajímalo, díval se z okna
a pozoroval kývající se stromy. „Na počest tvých
zítřejších narozenin uspořádám velký ples. Pozvala jsem ty nejpůvabnější dívky z urozených rodin
a jednu z nich si vybereš za svoji právoplatnou
manželku.“,,Ale matko, vždyť víš, jak nesnáším
plesy, a co teprve ty nafintěné dívky.“ ,,Ale ticho,
už jsem řekla!“ Princ chvíli ani nedutal a pak spustil: „Miluji vítr, matko, volnou krajinu, koně a lesy,
toužím se vypravit na lov.“ Matka jen opatrně přikývla hlavou a princ se vypařil jako pára z hrnce.
Princ se svým druhem Benem se vydali na cestu.
Jeli dál a dál a nakonec došli k jezeru, kde viděli
plno krásných labutí, ale přišlo jim divné, že jedna měla na hlavě korunku a ostatní ne. Najednou
labutě vzlétly a princ se rozhodl, že jednu sestřelí,
ale nepovedlo se mu to. Před princem se najednou
objevila krásná princezna a ta mu sdělila všechna svoje trápení a princ se rozhodl, že ji zachrání.
Uplynulo pár dní a princ vylezl z jezera i s krásnou
princeznou, měli svatbu a spoustu dětí a zazvonil
zvonec a pohádky je konec.
Tomáš Spiřík

Ve čtení jsme četli úryvek z LABUTÍHO JEZERA a i přes to, že to nebyla celá pohádka, dá
se o ní dobře psát. Pohádka je o královně, které umřel manžel, ale měla syna, kterému řekla ve dvaceti letech, že se stane králem. Princ
přistoupil, ale musel si vzít za ženu princeznu,
jenže princ nechtěl. Dalšího dne pak jel na lov,
který mu matka nakonec povolila. Až se vraceli z lovu domů, tak jeli kolem lesa, u kterého
se zastavili, protože byl začarovaný. Po nějaké
době se šli podívat do toho lesa a princ uviděl,
jak na vodě plavou labutě. Jedna z labutí měla
dokonce i korunku. Tu princ chtěl. Natáhl šíp
a chtěl ji zastřelit, ale nakonec z toho sešlo.
Labutě odletěly, ale princ běžel za nimi. Běžel
keři, proběhl i větvemi a pak uviděl labutě, jak
sedí na zářícím jezeře. Princ už od toho, co labuť s korunkou uviděl, k ní něco cítil. Labutě
pak zase odletěly a staly se z nich víly. Princ viděl, jak k němu kráčí víla, a ta mu potom řekla,
že dříve byla princezna a ty ostatní že byly její
dvorní dámy, ale že je zaklel zlý čaroděj Rudovous. Princ chtěl princeznu osvobodit a zeptal
se jí jak. Princezna řekla slovo „láska“, ale dál
nemluvila. Princ začal princezně vyznávat lásku, ale jak jí vyznával lásku, znovu se proměnila v labuť, protože bylo ráno. Dále jsme nečetli,
ale i tak to bylo zajímavé.
Natálie Putnová
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stovek rostlin, jezírko, instalace obrubníků, navezení zeminy, vysetí trávy, nákup nářadí a dalších pomůcek, vybavení venkovní učebny tabulí, stolem, sedáky, instalace
kompostéru a další). Již nyní vyučujeme v nové učebně
a připravujeme výukové materiály využitelné přímo pro
naše okolí. Další práce plánujeme na podzim 2013. Tímto moc děkujeme za pomoc všem, tvoříme nové pro naše
děti a sebe.

Rozdělení prací v obci
Nabízíme přehled rozdělení údržby obce.
V případě potřeby můžete kontaktovat zodpovědné obecní zaměstnance:

Marek Čoupek,
tel.: 777 412 207
Stanislav Neubauer,
tel.: 775 539 230
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