Z PR AVODAJ
PROSINEC 2013

S

OP

C

K

O

T

ROČNÍK XXII

Ý

ČÍSLO 4

O VI

Železniční
stanici, čistý
vzduch, pěknější prostředí, ticho a klid,
více obyvatel, modernější hřiště

Dobré
zaměstnání
pro obyvatele,
abychom se
zdravili

Ať jsou Ostopovice slavné,
ať je nepostihne
žádná pohroma, ať
nezaniknou

Aby se všichni zdravili a
fungovala velká
samoobsluha

Balónková přání
pro Ostopovice
od dětí

Aby na
sebe byli
všichni hodní
a aby nikdo
nedělal nezdravé věci, např.
kouření
Abychom se
zdravili, aby
byly opravené
domy a abychom
se k sobě chovali
hezky

Aby byla škola
až do 9. ročníku,
více stromů, aby se
nikdy nedostavěla
Hitlerova dálnice,
aby nikdy nebyla 3.
světová válka

Více
obchodů,
klid, hezkou
přírodu, slušní
občané, hezký
život, škola do
9. ročníku

Peníze, čest,
chrabrost, trochu
i chytrost, štěstí,
pěkné počasí, hezké
Vánoce a další svátky,
zdraví, méně nehod
na silnici, zrychlení
oprav, dobré vybavení domácností

Zdraví, slušnost a hezkou
přírodu

Více
času,
klid, hezké
počasí

Radost,
smích,
hezký advent,
dokončení
silnice

Aby byly
upravené
domy, aby
byla škola do
9. třídy

Abychom se
chovali hezky
k opraveným věcem
a usmívali se na sebe
Aby se všichni chovali normálně, ještě
jeden strom
k „maláku“

Novinky v odpadech v roce 2014

Rekonstrukce křižovatky Školní x Druž- Změna č. 4 územního plánu obce – vypuštění
rezervy pro tzv. Jihozápadní tangentu
stevní x Osvobození téměř dokončena

I přesto, že řada domácností v posledních
letech začala systematicky třídit odpady,
celkové množství směsného komunálního
odpadu vyprodukovaného v Ostopovicích
stále narůstá. Pětisetkorunový poplatek
už v posledních dvou letech nepokryje náklady na svoz a likvidaci odpadu a zastupitelstvo obce tak muselo rozhodnout o jeho
navýšení pro rok 2014 na 600 Kč.
Stávající systém, kdy všichni občané platí stejný poplatek, bez ohledu na to, kolik
odpadu skutečně vyprodukují, není spravedlivý. To, že mezi množstvím odpadu
z jednotlivých domácností jsou rozdíly
vskutku značné, je patrné už z letmého pohledu na popelnice nachystané ke středečnímu svozu. Některé přetékají, jiné jsou
naopak poloprázdné. Proto obecní úřad
připravil systém umožňující všem, kteří
budou aktivně odpady třídit, aby v roce
2014 nezaplatili za odpady více než v roce
letošním a možná ještě něco navíc ušetřili.
A také aby třídění odpadu bylo pro všechny co nejjednodušší.
Uspořit na poplatku za odpad umožní sleva za aktivní zapojení do pytlového sběru
a domácího kompostování. Na slevu bude
mít nárok každý, kdo se zapojí do pytlového sběru tříděného odpadu a domácího
kompostování. Konkrétně to znamená, že
za rok 2014 v rámci pytlového sběru poplatník odevzdá minimálně 6 kg plastů a
10 kg papíru (sleva 100 Kč/rok) a veškerý
kompostovatelný odpad ze zahrady či domácnosti zkompostuje, tedy nepředá ho
ke svozu do popelnice (50 Kč/rok).
Podpora domácího kompostování a pytlového sběru nejsou náhodné kroky – počítá
s nimi koncepce odpadového hospodářství
schválená v roce 2009 zastupitelstvem
obce, kterou postupně zavádíme do praxe. V minulosti se tak rozšířil počet kontejnerů na tříděný odpad, byl vybudován
sběrný dvůr s kompostárnou, na třídění
odpadů se podílí místní škola a školka a
od začátku příštího roku bude zaveden
zmiňovaný pravidelný pytlový sběr a svoz

Na začátku prosince byla i díky příznivému počasí dokončena a plně zprovozněna rekonstruovaná křižovatka Školní x Družstevní x Osvobození. Kromě opatření ke zklidnění
dopravy na hlavním tahu a celkového zpřehlednění křižovatky přibyly také nové přechody pro chodce na hlavní i
vedlejších ulicích, veřejné osvětlení nebo takřka tři desítky
parkovacích míst u areálu sokolovny. V jarních měsících,
jakmile to dovolí klimatické podmínky, budou ještě dokončeny plánované výsadby a přeložky nadzemních kabelů.

Poplatek za odpady se zvýší. Občané, kteří třídí, však více nezaplatí
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Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém posledním zasedání o zvýšení poplatku za odpad v roce 2014 na částku 600
Kč. Domácnosti, které se aktivně zapojí do pytlového sběru
plastu a papíru a domácího kompostování, ale budou mít
možnost získat slevu z poplatku až 150 Kč. Pytlový sběr
odpadů, spočívající v pravidelném odvozu plastů či papíru
přímo od domu, bude zahájen koncem ledna příštího roku.
Podrobnosti k tomuto tématu naleznete v samostatném
článku uvnitř tohoto čísla zpravodaje.

Kompostování v Ostopovicích je ještě jednodušší

Pokračujeme také ve snaze o úplné vymazání územní rezervy pro novou dálnici – tzv. Jihozápadní tangentu –
z územního plánu obce. V listopadu jsme proto zahájili
projednávání Změny č. 4 územního plánu obce, ve které
je vypuštění územní rezervy pro Jihozápadní tangentu jediným bodem.

Další dotace pro MŠ a ZŠ Ostopovice

Dobrá zpráva k nám doputovala z Regionálního operačního programu Jihovýchod, kde naše základní a mateřská
škola uspěla v rámci závěrečných výzev s žádostí o dotaci na financování dokončení střešní zahrady, vybudování
herních prvků pro zahradu školky a vybavení nové školní
budovy nábytkem. Výše dotace přesáhla tři miliony korun
a samotná realizace se předpokládá v prvním pololetí roku
2014.

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám závěrem poděkoval za spolupráci v uplynulém roce a popřál Vám příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2014.
Jan Symon

S velkou odezvou se setkala nabídka na bezplatné poskytnutí kompostérů pro domácí kompostování. Do poloviny
prosince využily nabídky kompostéru zdarma téměř dvě
stovky domácností a do projektu domácího kompostování
se zapojují také bytové domy v obci. Případní zájemci, kteří
si ještě nestihli vyzvednout kompostér ve sběrném dvoře,
by si tak měli pospíšit, neboť v tuto chvíli (10. 12.) zbývá
posledních cca 50 kusů kompostérů.

Výstavba železniční zastávky a elektrizace
trati se opět odkládá

Dle informací investora stavby „Elektrizace trati Brno –
Zastávky u Brna“, Správy železniční a dopravní cesty (dále
SŽDC), došlo v důsledku úspěšné žaloby občanského sdružení Voda z Tetčic k dalšímu zdržení této investice. Jak
uvádí Viktor Vik ze SŽDC: „Organizace si v rámci přípravy
stavby podala k orgánu ochrany přírody Jihomoravského
kraje žádost o výjimku na chráněné rostliny a živočichy.
Orgán ochrany přírody tuto výjimku udělil. Výjimka byla
následně napadena občanským sdružením Voda z Tetčic.
Ministerstvo životního prostředí jako nadřízený orgán
udělenou výjimku potvrdilo. OS Voda z Tetčic napadlo
i toto vyjádření a podalo žalobu na Ministerstvo životního
prostředí ke krajskému soudu v Brně. Krajský soud žalobě
den před pokračováním územního řízení v jednom bodě
vyhověl, výjimku zrušil a vrátil zpět k projednání. Bez této
výjimky nelze pokračovat v územním řízení. Po prvních
analýzách, které jsme si udělali, je předpokládaný nový
termín zahájení stavby březen 2015. SŽDC a Ministerstvo
dopravy na základě předpokládaného nového termínu
zahájení stavby vyřadilo tuto stavbu z plánu spolufinancování z prostředků EÚ Operačního programu doprava
1. V tuto chvíli bohužel neumíme říct, jak bude probíhat
Operační program doprava 2, jelikož jeho podmínky ještě nejsou známy. Proto ani další vývoj této stavby nelze
upřesnit.“

vytříděných složek odpadu (papír, plasty,
zbytkový zahradní odpad) přímo od domovních dveří.
Nejen tříděním, ale také kompostováním
lze docílit výrazného snížení množství komunálního odpadu. Biologicky rozložitelný
odpad (tedy odpad, který je možno zkompostovat) totiž tvoří až polovinu váhy všech
komunálních odpadů, které jsou odváženy na skládku. Proto obec nabízí zdarma
kompostéry do jednotlivých domácností či
bytových domů, aby možnost zapojení do
kompostování byla dostupná skutečně pro
každého. Předpokládáme, že tento krok povede k výraznému snížení množství odpadů
odváženého a ukládaného na skládku.
Posledním a současně nejkomplikovanějším krokem bude zavedení vážení domovního odpadu svozovou firmou – každá domácnost pak bude platit pouze za odpad,
který skutečně vyprodukuje. Výběrové řízení na svozovou firmu, která tuto službu
zajistí, je plánováno na příští rok a jeho zahájení předpokládáme od roku 2015.
A jak přesně bude chystaný pytlový sběr
probíhat? Každá domácnost obdrží v průběhu ledna samolepicí etikety s čárovým
kódem. Tuto etiketu nalepí na pytel o objemu minimálně 120 litrů s vytříděným
plastem (žlutý pytel) nebo papírem (modrý
pytel, papír je však možné ke svozu chystat
také v balících) a takto označený pytel nebo
balík nachystá v den svozu před svým domem. Pracovníci obce pak pytle svezou na
sběrný dvůr, zváží a zaevidují. Pytle bude
možné používat vlastní nebo zakoupit na
obecním úřadu nebo ve sběrném dvoře.
Další podrobnosti k pytlovému sběru včetně
termínu svozu občané obdrží v letáku spolu
se samolepicími etiketami.
Věříme, že všechny zmiňované změny povedou ke zlepšení a zjednodušení nakládání
s odpady v obci a současně ke snížení jejich
množství. Předem děkujeme za vstřícnost
z vaší strany a zapojení do systému.
Jan Symon

Předčasné parlamentní
volby v Ostopovicích
Rozhodnutím prezidenta republiky
byly volby vyhlášeny na dny 25. - 26.
října 2013.
I když volbami začínal nejen prodloužený víkend, ale následovaly
i podzimní prázdniny ve školách,
byla účast občanů Ostopovic tradičně velmi vysoká. Projevili tak svou
zodpovědnost za řešení dalšího politického vývoje našeho státu. Již
první den voleb se dostavilo 45,70 %
oprávněných voličů, do konce druhého dne se tento počet zvýšil na
68,68 % (republiková účast 59,48 %,
v Jihomoravském kraji 60,55 %
a v okrese Brno-venkov pak 64,33 %).
Osobně se dostavila k volbám
i nejstarší občanka Ostopovic
i přes svůj požehnaný věk 92 let.
Volební komise všem voličům, kteří se
k volbám dostavili, za jejich aktivní
přístup děkuje.

Výsledky voleb
v Ostopovicích
Z 1293 oprávněných voličů se jich dostavilo k volbám 888 (68,68 %), obálky odevzdalo 887 voličů, jedna obálka
byla prázdná. Z 886 platných hlasů
obdrželi:
1. ANO 171 hlasů 19,30 %
2. ČSSD 150 hlasů 16,93 %
3. TOP 09 130 hlasů 14,67 %
4. KDU-ČSL 111 hlasů 12,52 %
5. ODS 94 hlasy 10,60 %
6. KSČM 73 hlasy 8,23 %
7. SZ 47 hlasů 5,30 %
8. Úsvit 36 hlasů 4,06 %
9. Svobodní 24 hlasy 2,70 %
10. Piráti 21 hlasů 2,37 %
11. SPOZ 14 hlasů 1,58 %
Dalších 6 stran obdrželo od 1 do 4 hlasů, tedy méně než 0,5 % odevzdaných
hlasů.
Veškeré přehledy a výsledky voleb v
jednotlivých územních celcích, přehledy zvolených poslanců i ostatní informace můžete najít na internetové
adrese: www.volby.cz
Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům OÚ za přípravu volební
místnosti, členům okrskové volební
komise (OVK) ing. Jiřímu Ochvatovi,
Bc. Janu Liptákovi, Olze Rybové, Anetě Honsové, Elišce Janečkové, Michalu Hořicemu i zapisovatelce Magdě
Jelínkové za bezchybnou práci v průběhu voleb i při zpracování výsledků
a jejich předání na pracovišti ČSÚ ve
Šlapanicích.

rozsvěcení vánočního stromu

Ing. Vladimír Novák, předseda OVK
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Obec informuje
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Je pondělí a já vím, že půjdeme do školy, a tak jdu pro
jistotu svoji paničku vzbudit už teď. Už ze zkušenosti
vím, jak ji nejlépe vytáhnout z toho velkého pelechu.
Nejprve přijdu k posteli, párkrát přešlápnu, několikrát
hlasitě vzdychnu, odfrknu si, a když ani tohle nepomůže, tak ji trošku packou popostrčím. Dnes stačilo jen
přicapkat a moje panička už vstává. Pěkně jsem si ji
vycvičila! A jdeme ven. No fuj! Taková zima. To jsem
nečekala, takže jen vyčůrat a hned domů do teplíčka.
Jedeme výtahem a já už se nemůžu dočkat snídaně. Pořád poskakuju a vrtím se, až se ten starý výtah skoro zastavil. Po pořádné snídani se takhle jdu projít, ale dnes
tu panička není, tak ji chvíli hledám a nakonec jsem ji
našla zase v pelechu. Asi zase usnula. Ach jo! Zkusím ji
probudit hračkou. Panička se hned probudila a chvíli si
se mnou hrála, ale já za chvíli zjistila, že jsem ještě taky
unavená, a tak jsem si šla lehnout do pelíšku. Najednou
mě probudily nějaké divné zvuky, šly z koupelny. Pak se
panička dlouho courala po bytě, až konečně zacinkalo
vodítko. To je něco pro mě, jde se ven! Jdeme do školy!
Jdeme cvičit! Juchuuu! Venku jsem se ještě pořádně vyvenčila a už jel autobus, tak tak jsme ho stihly, panička
mi oblékla vestičku, co nosím, aby mě ostatní poznali,
že jsem budoucí vodicí pes, a já zase věděla, že budu paničce označovat a dávat pozor a že za to dostanu plno
odměn a pochval. Po cestě jsme potkaly ještě jednoho
príma pejska, mně se moc líbil, ale protože jsem měla
na sobě vestičku, tak jsem věděla, že jsem skoro vodicí
pes, a tak se nemůžu zdržovat s hafanama. Krásně jsem
paničce označila přechod, nakonec schody a dostala
jsem pochvalu s pamlskem, který mám moc ráda. Občas
dostanu i piškot, když se mi něco moc povede. Tak jsme
došly do školy, asi jsme měly trošku zpoždění, protože
na chodbě už nikdo nebyl, vklouzly jsme do dveří, kde
už jsem poznala všechny své kamarády. Lehla jsem si
pod lavice a dala jsem si svoji hodinku spánku. Potom
jsme byly dlouho ve škole, já spíš pospávala a jednou
jsem šla k tabuli, to si pamatuji, ale jen na chvilku. Když
jsme šly na oběd, tak jsme potkaly kamarádku, co je už
ve službě, je to taky černá labradorka jako já, ale už má
dospěláckej postroj a vodí svoji paničku, ta je taky moc

fajn, hladí mě a hraje si se mnou. Šly jsme s nimi ven a obě jsme se proběhly, bylo to super, běhaly jsme všude možně a pak jsem našla klacík,
tak jsme se o něj přetahovaly, paničky si povídaly, tak jsme občas někam
odběhly, ale ne daleko, abychom se neztratily, to by bylo špatné, protože moje kamarádka už pracuje a její panička by byla moc smutná. Pak si
nás naše paničky přivolaly a my vzorně doběhly. Nakonec jsme se ještě
očuchaly a rozloučily se. Doufám, že se zase potkáme. Odpoledne jsme šly
ještě na jednu přednášku, to už jsem se dost nudila, protože literatura mě
moc nebaví, kdyby se tak mluvilo o kostičkách a hračkách, ale literatura
není nic pro psy. Panička naštěstí našla v tašce moji myšku na hraní, a tak
jsem se zabavila a nakonec zase asi usnula, protože víc si nepamatuji, jen
jak jsme pak šly na autobus, co nás zavezl domů. Byl sice už večer, ale my
šly ještě do parku, kde jsme procvičovaly poslušnost, byla jsem zase moc
šikovná a nosila všechny odhozené aporty, a tak jsem dostala i piškoty.
Pak jsme si ještě hrály, panička se mi schovávala a já ji hledala a pak mi
schovala mého peška a já ho zase hledala. Mohla bych být klidně policejní
pes, ale já nechci, budu raději vodicí, protože se dostanu na zajímavá místa
a budu pořád s lidmi a to já mám nejraději. Tak jsem šla utahaná domů,
nožky už mě bolely. Dokutálela jsem se do našeho vchodu a pak do výtahu
a do pelíšku a to je konec mého dne. Doufám, že se Vám den se mnou líbil,
a moc se těším na další, nechodím totiž jen do školy, ale nedávno jsem byla
i na volbách, kde jsem dokonce hodila lístek do té velké věci. Jsem prostě
občansky zodpovědný pes.

Aukce ušetřila občanům statisíce

Z činnosti chovatelů

V říjnu proběhly historicky první elektronické aukce na výběr nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti občanů obce Ostopovice. Aukci zrealizovala odborná firma B4F Czech Republic, s r. o.

I v tomto roce se konala třetí víkend v září
na ulici U Dráhy Výstava drobného zvířectva. Vystavováno bylo 175 kusů drůbeže, 126 kusů králíků, 140 kusů holubů, 120
kusů exotů – vše různých plemen a barevných rázů, dále dvě ovce, tři zakrslá selata
a drobní hlodavci – morčata, fretky, skunk, činčily, zakrslí králíci a také želvy a mloci.

Do aukce se zapojilo celkem 873 domácností z celé ČR v celkovém vstupním objemu dvouleté spotřeby za obě komodity v hodnotě 14 mil. Kč. Občané Ostopovic
tak měli možnost zapojit se do společného nákupu energií, který jim umožnil snížit
náklady jejich domácností. Podstatou e-aukce bylo dát dohromady co největší počet domácností a vytvořit tak pro dodavatele „zajímavý“ objem energií, o který pak
mezi sebou energetické společnosti soutěží.
V realizované aukci na dodavatele EE a ZP bylo občanům celkem ušetřeno více jak
6 mil. Kč, což představuje úsporu 37 % u EE a 25 % u ZP. Navíc vítězný dodavatel
na rozdíl od dodavatelů dosavadních neúčtuje žádný tzv. stálý měsíční plat, který
se do této doby pohyboval v průměrné výši cca 2000 Kč na jednu domácnost, za
období dvou let trvání smlouvy.
V obci Ostopovice se zúčastnilo celkem 49 domácností, které dohromady ušetří za následující 2 roky cca 295 000 Kč, cena EE klesla
o 49 %, v případě zemního plynu činí úspora 27 %.
Jsou to výborné výsledky, které v konečné fázi nejlépe zhodnotí a pocítí samotní
občané Ostopovic ve svých peněženkách. Občané, kteří se z různých důvodů aukce
nestihli zúčastnit a mají zájem o levnější energie, se mohou obrátit na odpovědného pracovníka, jehož kontakt je zveřejněn na konci článku.
Firma B4F Czech Republic, která pro naše občany aukci zajišťovala, provádí elektronické aukce na dodavatele el. energie, zemního plynu, ale i dalších
komodit, také pro firemní zákazníky. Z tohoto důvodu je možné využít služeb
této odborné firmy k úsporám i pro podnikatele z našeho regionu. Podnikatelé se mohou za účelem nezávazné schůzky kontaktovat s manažerem firmy B4F
R. Mikulenkou, tel.: 725 871 707, e-mail: r.mikulenka@b4f.cz

Návštěvníci
mohli vidět širokou nabídku
různého zvířectva, o což projevily nemalý zájem
hlavně děti. Zvířata dodalo na výstavu šedesát
vystavovatelů z osmnácti obcí včetně Brna. To
vše přišlo zhlédnout 593 platících návštěvníků
a mládeže, která má vstup zdarma, bylo také asi
tolik. Tato výstava má u nás již dlouhou tradici a
na Brněnsku je jednou z nejnavštěvovanějších.
Nemalým lákadlem jistě byl také nabízený bur
čák. Počasí bylo příznivé, a tak se výstava vydařila.
Výstava je největší chovatelskou akcí. Pro členy a příznivce se na jaře koná zájezd k nějaké
pamětihodnosti doplněný návštěvou něčeho
zajímavého s chovatelskou tematikou - např.
ZOO.
V bývalém zahrádkářském domku, který chovatelé převzali, se pokračuje s moštováním různého
ovoce pro všechny zájemce. Letos bylo namoštováno přes tisíc šest set litrů. Případní zájemci
o chovatelství by byli vítáni.
J.T.

Jak se těží na Podskalí

takhle čekáme na zastávce autobusu
Brněnská Škola pro výcvik vodicích psů pod vedením Milana Dvořáka je
organizací, která se zabývá výchovou a přípravou vodicích psů pro nevidomé a silně slabozraké. Od roku 2000 působí v Brně. Je členem Mezinárodní federace škol vodicích psů (The International Guide Dog Federation)
se sídlem ve Velké Británii. Mezi plemena, která se celosvětově pro tuto
práci užívají, patří zejména labradorský a zlatý retriever, v posledních letech častěji také flat coated retriever, samozřejmě zůstává německý ovčák,
rovněž bílý švýcarský ovčák, dále se začíná prosazovat i vznešený královský pudl, který nelíná, případně jsou tato plemena cíleně křížena. V naší
škole máme ve výchově a výcviku také několik kříženců královského pudla
a zlatého či labradorského retrievera, které jsme si přivezli ze zahraničí.
V zemi jejich původu jsou pracovně velmi žádáni a patří k oblíbeným.
V České republice jsou prozatím mezi prvními. Další zajímavé informace si
můžete přečíst na našich webových stránkách www.vycvikvodicichpsu.cz

Jak také může vypadat hospodaření ve státních lesích, nám v uplynulém roce ukazovala Kloboucká lesní, s.r.o., těžící dřevo v lese nad Podskalním mlýnem. Když
společnost těžkou technikou zničila část polní cesty ke Třem břízám, nejdříve se
její pověřený pracovník p. Šprta vymlouval, že odvoz dřeva bude probíhat v průběhu celého léta a cestu tedy opraví až na podzim. Na podzim ale vše bylo jinak, a i
když už je všechno vytěžené dřevo z lesa pryč a cesta dál neopravená, cestu prý už
neopraví, protože na těžbu v této lokalitě už s Lesy ČR nemá uzavřenou smlouvu.
Cesta je bohužel v soukromém vlastnictví, a tak nezbývá než doufat, že vlastník
komunikace bude ve svých požadavcích na odstranění škod úspěšný.
Text a foto: Jan Symon

Den otevřených dveří
v MŠ a ZŠ Ostopovice

pobyt ve výuce,
konzultace s pedagogy,
prohlédnutí školy,…
pondělí 13. 1. 2014
od 8.00 do 16.30
čtvrtek 16. 1. 2014
od 8.00 do 12.30
(výuka AJ od 1. roč.)

Nikola Jursová

Zápis do 1. ročníku ZŠ

středa 22. 1. 2013
15.00 - 18.30
je-li nutno smluvit náhradní
termín, kontaktujte
ředitele školy
volby na OÚ v Ostopovicích

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXII, číslo 4  strana 5

Můj den

OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ  ročník XXII, číslo 4  strana 6

Bratři Jiří a Ondřej Švihálkovi z Ostopovic se již dlouhou dobu
zabývají horolezectvím ve všech jeho podobách. Naposledy jste
je mohli vidět na listopadovém promítání v restauraci U Volejníků, ale už před třemi lety uvedli svoji přednášku s názvem Život
na laně, pojednávající o horolezeckých výstupech ve skále, sněhu i ledu. Letos nám zase ukázali, kam je jejich kroky zanesly na
dalších výpravách, tentokrát skialpinistických.
Skialpinismus je v současnosti rychle se rozvíjející sport, který
snoubí fyzickou námahu výstupu na vrchol pomocí vlastních sil,
s použitím horolezecké výstroje, jako je lano, cepín či mačky,
a následný sjezd z vrcholu na lyžích. A právě o tom bylo jejich
promítání s názvem One Steep Season (Jedna strmá sezóna),
při níž se diváci podívali do různých evropských pohoří a závěrem do jihoamerického Peru, kde byli Švihálkovi na své dosud
největší horolezecké expedici. V Peru, v nejvyšším tropickém
pohoří světa Cordillera Blanca, se jim podařilo vylézt čtyři šestitisícové vrcholy a tři z nich potom také sjet na lyžích zpět dolů.
Za výstup a následný sjezd vrcholu Ranrapalca (6162 m n. m.)
získali od Českého horolezeckého svazu ocenění Výstup/sjezd
roku 2013, což je nejvyšší pocta, které se může horolezec v ČR
dočkat. Bývá udělováno pouze za špičkové výkony mezinárodního významu a v ČR bylo v kategorii skialpinismu naposledy
uděleno v roce 2009.
Bohužel, nad expedicí zůstal černý stín velkého lidského neštěstí, kdy se třetí člen týmu, Jakub Macek, na posledním vrcholu
zřítil a pád nepřežil. Na otázky o radostech i strastech života
v horách odpovídají mladíci Ondřej (21) a Jiří (24).
Jak jste se dostali k lezení, skialpinismu a následně
k extrémním sjezdům?
Jako malý nás rodiče brali často do hor, hlavně na turistiku
a lyže, ale občas i na feráty. A občas na skalky. Až jsme z toho
všeho měli rozum, tak v 15ti, začali jsme lézt na vlastní pěst. Už
tehdy jsme milovali hory. Hodně rychle jsme přešli z malých
skalek do velkých horských stěn, protože kvůli horám jsme to
všechno dělali a děláme dodnes. Když se na to teď dívám zpětně,
myslím, že ty naše horský začátky byly celkem divoká a nebezpečná doba. Nicméně nejspíš i nejhezčí, kdy se před člověkem
s dech beroucí rychlostí otvíral jeden nový horizont za druhým.
Letní horské lezení nám potom přestalo stačit a začali jsme lézt
i ledy a zimní výstupy. A od toho už byl jen krůček ke skialpům.
A protože lyžujeme odmala, byl ten začátek zase setsakramentsky rychlej. Brzy jsme zjistili, že skialpy jsou nejsvobodnější způsob pohybu v horách, ale nechtěli jsme se smířit s normálníma
túrama. Z lezení jsme měli zafixovaný, že je naprosto normální
se zlepšovat a ty vrcholy dělat čím dál obtížnějšíma trasama. Ve
skialpech jsme od začátku hledali obtížnost, tak jako v lezení, a
ne výstupovou rychlost, což je ve skialpu tradičněji přijímaná
hodnota...
Hodně času trávíte mimo domov, co na to vaše nejbližší
okolí?
Rodičům ze srandy říkáme, že si za to můžou vlastně sami :-)
Ne, teď vážně, dávali jsme jim to v postupných dávkách, i my
jsme začínali na překližce, tak měli možnost si na to postupně
zvykat. Teď už v tom tak nějak všichni žijem, hory jsou v naší
domácnosti všudypřítomné.
Spousty lidí by určitě zajímalo, kde na to berete peníze? Co nějací sponzoři, chytají se? Přece jen to, co děláte, si to určitě zaslouží.
Ha, to je dotaz! Vždycky jde o to, co tomu jsi schopen obětovat
a jak se umíš uskromnit. Většina lidí si myslí, že na cestování
potřebuje spoustu peněz. Ve skutečnosti na to ale potřebuješ
spoustu času a peněz zas tolik ne. Jen to musíš umět, cestovat
levně... nesmí z tebe vyprchat punkový duch prvních teenagerských výletů ;-) Myslím, že většina lidí by byla v šoku, jak málo
peněž stála tahle sezóna... Teď mi to vychází tak, že musím 5

transport a poskytl mu komfort, co byl v mých
silách, potom přijel Ondra a potom přišli vůdci z
výškového tábora. Společně jsme ho transportovali na lyžích. Potřebovali jsme jej dostat pod 5000
m, pod hranici sněhu, kde byla teoretická šance, že
přiletí vrtulník. Ale až z Limy. V Huarázu vrtulník
není. Místní vůdci nás ujišťovali, že jinak to nejde. Ale ten ledovec je tam plochý a dlouhý. Byla
to děsná dřina, hlavně my byli už zničení, po výstupu na vrchol. Když potom Kuba umřel během
tohoto transportu, smutek a zoufalství alespoň
trochu otupila totální únava. Taky síla a krása té
lidské spolupráce, kdy zvlášť pod stěnou plnou
séraků to byl pro každýho z těch zachránců trochu
risk, zmírnila ty první, hnusný chvíle. Naplno to
dolehlo až později. Dnes vím, že šance na záchranu prostě nebyla. Po nějakých stránkách jsme se
oklepali, po nějakých stránkách úplně ne a jak se
budeme cítit, až se zase postavíme nad nebezpečně strmý sjezd, to nevím. Nezbývá než věřit, že
v pohodě.

měsíců pořádně makat a 7 měsíců mám víceméně volno. Ty mám
na trénink a cestování. Tak třetina až polovina rozpočtu na sezónu
je od sponzorů, ale i na tom musí člověk neustále pracovat. Točit
videa, dělat fotky, psát články, promítat, dávat rozhovory je práce
jako každá jiná a vezme to fůru času. Dneska je to prostě tak, že
když chceš mít aspoň pár sezón za život úplně volnou ruku, co se
týká výběru svých cílů, a moci jet, kamkoliv se ti zamane, musíš
se umět trochu prodat. Důležitý je ale mít to v hlavě srovnaný, že
to neděláš pro slávu nebo něco takovýho, ale pro vlastní svobodu.
Ale vedle toho uskromnění jsou důležití i sponzoři. Třeba zrovna
z Ostopovic nám s náklady na expedici do Peru pomohl pan Ivo
Brůža. Nejde přitom jenom o peníze, ale i o jakýsi uznání, že to, co
děláš, někoho dalšího zaujme natolik, že se rozhodne tě podpořit.
Všichni si myslí, že skialpinismus je super užívačka
v prašanu. Dokážeš si užít např. sjezd v krustě, na takovejch těch pěkných ledových nafoukaných námrazkách
a podobný běžný chuťovky?
Jo, naprosto s tebou souhlasím, že v tomhle mají lidi zkreslenou
představu. Je škoda, že do lyžařských filmů se v poslední době už
dostávají téměř jenom záběry jízd v dokonalým prašanu, které jsou
z 90 % z Britské Kolumbie a Aljašky. Jen tam jde totiž jezdit takto
efektně a tímto stylem. Lidi potom mají zkreslenou představu, jak
má špičkový freeride vypadat. Ale přitom lyžování ve volným terénu je docela pestrá paleta stylů a hlavně sněhů. My osobně, jakožto lyžaři strmých linií, který si sami vyšlápneme nahoru, jezdíme
v prašanu třeba jen 20 % z celýho toho objemu. Takže jo, myslím,
že si dokážu užít sjezd v jakýmkoliv sněhu, pokud to teda není nad
nějakých 40-45°, tam už potřebuju dobrej sníh. Když už se člověk
vyplahočí nahoru, tak si to pak musí užívat dolů, no ne? ;-)
Letos jste vyrazili do Peru. Jak se vám líbilo v Peru? Co
byl impuls vyrazit mimo Evropu? Proč zrovna Peru?
V Peru se nám líbilo strašně moc. Byla to pro nás sice velká neznámá, ale tak nějak jsme si pořád mysleli, že by se nám tam mohlo
celkem dařit, i když lidi kolem nás tomu přece jen tolik nevěřili.
Potom to pro nás byla velká euforie, když se nám dařil jeden kopec
za druhým. My jsme vlastně vylezli všechno, pod co jsme přišli,
a krom Quitaraju to i slyžovali. Takže až do toho osudnýho dne to
byly nejlepší a nejintenzivnější dny našich životů, prostě život až
do morku kostí. A za to jsem teď zpětně moc rád, protože vím, že
poslední měsíc žil Kuba tak, jak chtěl a jak o tom snil.
A impuls? Už bylo na čase se podívat do opravdu vysokých hor,
protože právě do nich pasuje skialp nejlíp. A protože nadmořská
výška je druhý rozměr obtížnosti, hned vedle sklonu. Konkrétně Peru jsme si vybrali z jednoduchýho důvodu. Věděli jsme, že
v rámci své nadmořské výšky jsou to organizačně i finančně nejlépe dostupné hory. Když jsme si zjistili další podrobnosti, bylo jasné, že Jižní Amerika je správná volba. Peru je země akorát pro Evropana: dostatečně zaostalá, aby to byla exotika a dobrodružství,
a dostatečně pokročilá, aby se tam cítil příjemně a bezpečně. Další
výhodou jsou krátké přístupy do základních táborů, většinou jen
jeden den, a tak člověk hravě stihne víc kopců za jednu expedici. V neposlední řadě jsou hory v Cordillera Blanca neuvěřitelně
esteticky tvarované. Je tam spousta téměř dokonalých pyramid:
Artesonraju, Tocllaraju, Alpamayo. A není tam moc zima :-)
Bohužel tam došlo i k nepříjemnostem. Kubovi při pokusu o první opakovaní sjezdu z Tocllaraju ustřelila lyže a
následoval dlouhý pád. Bohužel během záchranné akce
Kuba svým zraněním podlehl. Zkus to nějak trochu popsat, jak to proběhlo, už jste se z toho oklepali?
Spadl při lyžování, zřejmě mu ustřelila lyže, jak říkáš. Ale celé tohle neštěstí má podle mého názoru mnohem hlubší kontext emocionálního rázu, do kterého rozhodně nebudu zabíhat. Já lyžoval
jinou lajnou, už jsem byl v té chvíli skoro dole, takže jsem potom
byl rychle u něho, asi po patnácti minutách. Připravil jsem ho na

Dokážete ještě vůbec třeba vyrazit na túru
s někým, kdo si to chce jen zkusit? Takové
to, jé, ty prej jezdíš mimo sjezdovky, taky
bych to chtěl zkusit, černou sjedu, mohl
bych se k vám někdy přidat?
Myslím, že hory by měly být z velké části o kámoších a člověk by si to neměl kazit jen tím, že
se snaží dělat něco výkonnostně. V horách máš
být šťastnej, s kámošema, užívat si to a občas tam
prásknout nějakej ten pořádnej výkon, ať máš
na co vzpomínat. Kdybych mohl nějak zakonzervovat to, co jsem cítil k horám v těch začátcích,
udělám to. Takže to je moje odpověď. Do hor chodíme s kámošema, i když jsou někteří třeba míň
dobří lyžaři. Ale úplnýho začátečníka? To jedině
hezkou holku ;-)

vrcholový hřeben Quitaraju

Co budoucnost a další plány?
Ondra se musí předně zase trošku vrátit ke studiu, což je škoda, protože se naše cesty maličko
rozdělí. Ale věřím, že snad ne na dlouho. V zimě
si chceme ještě užít jednu společnou exotickou
akci a pojedeme na tři týdny na skialp do Maroka
do Vysokého Atlasu. Pro zajímavost řeknu cenu:
14 000 Kč ;-) Já se potom chci celé jaro připravovat klasicky v Tatrách a v Alpách na další expedici, která povede na podzim 2014 tentokrát už do
Asie. Byl jsem totiž kluky ze Slovenska pozván na
jejich expedici na sedmou nejvyšší horu světa, osmitisícovku Dhaulagiri, která ještě nikdy nebyla
kompletně sjeta na lyžích. Bude to hodně i o štěstí, jaké budou panovat na hoře sněhové podmínky. Některý rok to třeba vůbec nejde, některý zase
ano. Každopádně už by se slušelo, kdyby konečně
někdo slyžoval Dhaulagiri kompletně, z vrcholového hřebene až do jedničky či base campu.
Příprava na tyhle kopce znamená většinou
běh na dlouhou trať. Každý den kolo, běh,
kolo, běh, furt dokola. Zbývá ti ještě čas na
lezení?
Dobrá otázka. Je to skutečně tak, v létě je to kolo,
běh. A tak se vždycky už strašně těším na zimu,
kdy je to skialp a běžky, což je mi přece jenom
bližší. Teď už je pro mě skalní lezení relax a koníček bez ambicí, ale čas si na něj snažím vyšetřit :-)

Pallavicini Rinne, Grossglockner, Rakousko

Odpovídal Jiří Švihálek, ptal se Roman Tyl,
www.horyinfo.cz
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Naše strmá sezóna

Zásady nového občanského zákoníku

Dračí lodě

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

V naší obci máme nového držitele medailí z mistrovství světa. Tonda Michálek si přivezl 2 bronzové medaile z mistrovství světa dračích
lodí. Historie zná dračí lodě již více než pět tisíc let. Je to sport, který
vznikl v čínském Hong Kongu a postupně se rozvíjel a až ve 2. polovině 20. století se počaly formovat týmy závodníků a začalo se závodit.
Koncem 20. století vznikla Mezinárodní federace dračích lodí, která
sdružuje přes 60 národních federací a má již více než 50 milionů aktivních sportovců, mezi nimiž je i náš Tonda. V roce 1993 bylo první oficiální mistrovství světa. Tento sport již pronikl i k nám a první
Mistrovství ČR dračích lodí se konalo 27. 9. 2013 v areálu autokempu
Merkur Pasohlávky. Silnou pozici této naší federace na světovém fóru
potvrzuje plánované mistrovství Evropy v roce 2014 na brněnské přehradě.
Koncem července t. r.
se v maďarském Szegedu uskutečnilo 11.
mistrovství světa tohoto sportu. Startovaly v něm různé druhy
lodí i různá seskupení
posádek, co do počtu i
věku závodníků. Naše
republika tam měla
také svoje zastoupení
a v kategorii Senior
C - to je starší 60 let
- se závodů zúčastnil
i zmíněný náš občan
Antonín Michálek je
známý zejména z aktivit kolem stolního
tenisu. Upsal se také
i ježdění na dračích
lodích. V jeho kategorii je na lodi 22
členů posádky, z toho
je 1 kormidelník,
1 bubeník, který udává tempo pádlování,
Antonín Michálek
a 20 pádlujících. Naše
seniorská družstva získala jako první z české výpravy 2 bronzové medaile, obě na trati 2 km. První v závodě kategorie Mix, kde posádka z
těch 20 pádlujících členů musí mít minimálně 8 pádlujících žen, a pak
ještě na stejné trati v kategorii Open, kde poměr mužů a žen není omezen. Výprava ČR přivezla z tohoto světového klání celkem 1 stříbrnou a
5 bronzových medailí.
Zisk 2 medailí na světovém šampionátu v seniorském věku je skutečně
nemalé ocenění sportovní aktivity.
J.T.
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v následujícím článku bych Vás chtěl blíže seznámit s několika novinkami, které přinese nový občanský zákoník.
Pro formální úplnost je vhodné uvést, že se jedná o zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož účinnost s největší
pravděpodobností nastane 1. 1. 2014. V legislativním procesu bylo tomuto zákonu záměrně uděleno číslo 89, neboť má
vyjadřovat diskontinuitu současné právní úpravy, která má
svůj původ před revolučním rokem 1989.
Zaměřím pozornost hned na úvodní ustanovení této nové,
a do značné míry revoluční, právní úpravy, tedy na její zásady. A proč právě zásady? Odpověď je jednoduchá. Jednání, které není v souladu se zásadami soukromého práva,
nepožívá právní ochrany. V praktické rovině to znamená, že
pokud například uzavřete smlouvu, která se bude příčit zásadám soukromého práva, pak z takové smlouvy nebudete
zavázáni. Zásady se však projevují i jiným způsobem, jak si
řekneme níže.
Jako praktikujícího advokáta mne osobně nejvíce zaujalo
ustanovení, které stanoví, že nikdo nesmí bezdůvodně těžit
z vlastní neschopnosti k újmě druhých. Jsem přesvědčený,
že takovéto ustanovení nového občanského zákoníku nalezne hojné uplatnění v každodenních situacích. Setkal jsem
se se situací, kdy jeden z klientů byl v tíživé finanční situaci, vyhledal si inzerát, který nabízel půjčku, dostavil se do
kanceláře společnosti, podepsal smlouvu o zprostředkování
úvěru, zaplatil poplatek, ale půjčky se nedočkal. Následně
chtěl vrátit alespoň nemalý poplatek, ale bylo mu sděleno,
nechť si přečte smlouvu, kterou podepsal. Tato smlouva
stanoví, že zaplacený poplatek se nevrací ani v případě, že
půjčka nebude poskytnuta. A přesně pro tento případ by
výše uvedená zásada dle mého názoru byla aplikovatelná.
Nebyl-li zprostředkovatel schopen půjčku klientovi zprostředkovat, nemůže z toho těžit tak, že si ponechá poplatek
za zprostředkování.
Nový občanský zákoník jde však ještě dál, kdy nás všechny
zavazuje jednat výhradně poctivě a stanoví také důsledek
nepoctivého jednání. Konkrétně § 6 odst. 1, 2 ukládá, že každý má povinnost jednat v právním styku poctivě a že nikdo
nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.
Další zajímavá zásada, která je vyjádřena v novém občanském zákoníku, se dotkne všech, kteří vystupují jako odborníci na určitý obor lidské činnosti, a to v té nejširší možné
míře od lékařů přes kominíky, instalatéry, advokáty nevyjímaje. Nový občanský zákoník doslovně stanoví, že kdo se
veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému
výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává
tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez
této odborné péče, jde to k jeho tíži. Tímto ustanovením je
chráněn každý příjemce služeb, kdy ten, kdo službu vykonal, nese za svůj výkon odpovědnost v nejširší možné míře
a nebude se nadále moci vymlouvat, že něco nevěděl nebo si
něčeho nevšiml.
Věřím, že nový občanský zákoník povede k lepšímu a spravedlivějšímu uspořádání právních vztahů, o čemž svědčí
i výše uvedené zásady. V příštích článcích se již podíváme na
konkrétní změny, které na nás čekají.

Další aktivity důchodců
Počátkem září absolvovali místní důchodci čtyřdenní zájezd do
Beskyd s pěkným ubytováním v Novém Hrozenkově. Při cestě
tam jsme se zastavili na hradě Buchlov, další den jsme šli hřebenovou túru Vsetínskými vrchy, třetí den nás zavezl autobus na Pustevny a dále jsme šli vycházkou až na Radhošť a poté jsme ještě v
Rožnově navštívili tamní skanzen. Naše průvodkyně zajistila vzorky tří druhů frgálů a nabídla je k ochutnávce. Jelikož většině chutnaly, dohodla se objednávka a při zpáteční cestě jsme se zastavili
v Cyrilově pekárně v Hrachovci u Valašského Meziříčí a vyzvedli si je
tam. Zájezd se vydařil v pohodě.
Večer třináctého listopadu bylo U Volejníků vydařené Martinské dostaveníčko s hudbou, na němž hostinský pan Martin Dejl všem nabídl
malou aperetivní ochutnávku. Byla to velmi pohodová akce s návštěvou asi šedesáti účastníků. Ve čtvrtek pak byla beseda pro seniory, na
níž radila členka České policie, jak předcházet problémovým situacím,

èè

a dále pak ještě dvě pracovnice sociálního oddělení Šlapanického úřadu informovaly o možnostech získání sociálních dávek.
Šestého prosince byla U Volejníků Mikulášská zábava s nadílkou, kterou dodali sami příchozí. Tolik výčet aktivit místních důchodců.
J.T.

Čtěme dětem

Štědrý den spadá ještě do období půstu a tomu byla přizpůsobena i večeře. Kdo se celý
den postil, uviděl prý večer „zlatouška“, tedy zlaté prasátko. Adventní půst končil o Štědrém večeru až s východem první hvězdy. Teprve tehdy zasedla rodina ke slavnostní večeři, posadit se však směla, až hospodyně oznámila, že má vše připraveno. Lidé věřili,
že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být lichý, proto předem zvali hosty, aby
se tomuto nebezpečí vyhnuli. Před večeří se společně pomodlili, děkovali za vše dobré předchozího roku a prosili za požehnání do roku příštího. Časté bylo přání, aby se
všichni stolovníci sešli u příští štědrovečerní tabule. Tomu napomáhal i silný řetěz, který
obepínal nohy stolu a na nějž si stolovníci kladli nohy. Věřili, že je řetěz spojí s rodinou
a uchrání před blouděním, rozchody a nedejbože odchodem posledním. Večeře měla obvykle několik chodů a měla obsahovat magický počet devatera jídel. Devítka byla pověrečně považována za číslo prosperity. Na stůl se výjimečně prostíral bílý ubrus. Tradiční
česká vánoční jídla byla jiná, než jaká známe dnes. Objevoval se kuba, pučálka, jahelník,
muzika, pukanec s mákem a medem, hrachová nebo čočková polévka, hubník a řada dalších. Kapr byl považován za postní jídlo, proto patřil na štědrovečerní stůl. Dříve ovšem
měli rybu málokde, jen v oblastech tradičního rybníkářství, a to spíše ti majetnější či
vlastníci rybníků. Teprve v 19. století se kapr stal pokrmem vánočních tabulí.
Jídla muselo být na štědrovečerní tabuli tolik, aby se všichni nasytili a ještě zbylo, neboť
podle lidové víry to bylo zárukou hojnosti v příštím roce. Jídla musela být co nejrozmanitější – od masa a pečiva přes zeleninu a ovoce, sladkosti, nápoje až po nepostradatelný
chléb. Naši předci nezapomínaly ani na zvířata, část pokrmů ze štědrovečerního stolu
se dávala dobytku, kladla se ale i ke kořenům stromů do zahrady a sypala do studny.
Takovéto oběti měly vyjadřovat vzájemnost osudů celého hospodářství a současně byly
přáním zdaru v příštím roce.
(zdroj: V. Vondruška: Církevní rok a lidové obyčeje, K. Skopová: Hody půsty masopusty)

V mezinárodních srovnávacích testech
se opakovaně ukazuje, že české děti mají
problém s porozuměním textu. Možná se
to nemusí zdát jako takový problém, nicméně jak zásadní je tato dovednost pro život, se ukáže později, když jako již dospělí
neporozumí např. textu pracovní smlouvy
či smlouvě o úvěru. Zlepšení tzv. čtenářské
dovednosti (tj. schopnosti porozumět textu) se věnuje řada projektů a jedním z nich
je právě Celé Česko čte dětem.
V roce 2006 byla založena stejnojmenná nezisková organizace, která realizuje
celostátní kampaň Celé Česko čte dětem.
O tom, jak zásadní je čtení dětem, hovořilo
mnoho vědců i pedagogů. Jedním z nich
je i Jim Trelease, který v knize Učebnice
předčítání propaguje čtení dětem a popisuje jeho blahodárné účinky na jejich vývoj.
„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro
budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize.“ (Jim
Trelease)
Rodičovské předčítání je jedním ze zásadních pilířů pro emoční, myšlenkový a
morální vývoj dítěte. V dnešní době, kdy
děti tráví spoustu času před televizí či počítačem, se ukazuje vliv pravidelného společného čtení jako ještě zásadnější. Počítač
ani televize dítěti nezodpoví jeho dotazy,
nevysvětlí mu, proč se děj odvíjí zrovna
tímto směrem, proč je například někdo zlý
a ubližuje ostatním apod. Společným čtením se prohlubují vzájemné vazby, zlepšuje komunikace mezi dětmi a rodiči, děti se
cítí v bezpečí, milované a vnímané. Malá
časová investice do pravidelného společného čtení může mít pro vzájemný vztah
dětí a rodičů nedozírné pozitivní důsledky, navíc se dětem rozšiřuje slovní zásoba,
myšlenkové obzory a postupně získávají
závislost na čtení a knihách.
Doporučení, které knihy jsou vhodné pro
předčítání a pro kterou věkovou skupinu
dětí, jakož i mnoho cenných rad, co při
předčítání dělat a čemu se naopak vyhnout, se dozvíte právě na webu projektu
Celé Česko čte dětem. Za zmínku nepochybně stojí rada, abychom dětem začali
číst co nejdříve, abychom měli na paměti,
že umění naslouchat je třeba se naučit. Po
přečtení kapitoly nebo příběhu je dobré si
o něm společně popovídat. Příběhy vyvolávají myšlenky, podněcují fantazii, touhy,
ale i obavy. Dovolte jim vyplout na povrch
a pomozte dítěti se s nimi vyrovnat, nedělejte však z diskusí znalostní soutěž a nenuťte děti děj převyprávět.
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtěme dětem 20
minut denně. Každý den! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
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Pučálka (recept)

Starobylé jídlo, které se objevovalo při různých obřadech. Celý neloupaný hrách se namočil do slané vody, aby nabobtnal. Potom se nechal na teplém místě naklíčit a na sucho
nebo na omastku se upražil a podle chuti buď osladil medem, nebo osolil a opepřil.

Čteme dětem v ostopovické školní družině
Školní družina naší ZŠ se od října 2013 aktivně zapojila do kampaně Celé Česko čte
dětem (CČČD). Již v loňském školním roce bylo zařazeno hlasité předčítání mezi pravidelné aktivity ŠD. Děti při něm odpočívaly po obědě.
Akce CČČD nám otevřela nové cesty, jak tuto činnost prohloubit a žákům tak přiblížit
knihy a četbu zážitkovým způsobem.
Dosud již proběhla tzv. „malá čtení“, na která jsme pozvali pedagogy naší školy, aby
seznámili děti s novými knihami, v jejichž čtení dále pokračujeme.
Svou návštěvou nás poctil dokonce i pan Arnošt Goldflam v podání paní učitelky Turečkové, který nejen přečetl jednu ze svých pohádek z knihy Tatínek není k zahození, ale
postaral se také o poučení o tom, kdo byl pan Václav Havel. Bystré děti nakonec odhalily
spisovatelovu pravou identitu, a tak si užily i nějakou legraci.
Kromě těchto aktivit jsme do programu ŠD přidali pravidelné návštěvy obecní knihovny, aby děti věděly, že tato instituce funguje nejen jako půjčovna knih, ale že se může
stát i místem společenským, které poskytuje jak informace, tak i prostor k učení. Proto
jsme ji zvolili jako vhodné a podnětné místo pro odpolední Mikulášskou besídku.
V lednu proběhne „velké
čtení“, kde, jak pevně doufáme, vystoupí náš pan starosta a možná i další osobnost z Ostopovic. Tato akce
je veřejná, bližší informace
budou zapsány mezi lednové školní akce. Srdečně
zveme všechny příznivce
dětské knihy.
V podobném duchu budeme pokračovat i ve druhém
pololetí.
Vychovatelky ŠD

(zdroj: www.celeceskoctedetem.cz)
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Čas radosti veselosti
nastal světu nyní

Proč číst dětem? Jelikož pravidelné čtení:
uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;

Vážené děti, rodiče, čtenáři Ostopovického zpravodaje,

vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
podporuje psychický rozvoj dítěte;
posiluje jeho sebevědomí;
rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
formuje čtecí a písemné návyky;
učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
rozvíjí představivost;
zlepšuje soustředění, uklidňuje;
trénuje paměť;
přináší všeobecné znalosti;
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
rozvíjí smysl pro humor;
je výbornou zábavou;
zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
je prevencí patologických jevů;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další
život;
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Zdroj: www.celeceskoctedetem.cz

Vánoční čtení pro děti
Čas Vánoc je ideální pro trávení času v rodinném kruhu (a celý zbytek
roku samozřejmě také). Pohádky, a tedy i jejich čtení, k nim prostě patří. A není nic lepšího, než si právě o Vánocích číst společně. Nechte se
inspirovat několika prověřenými vánočními knižními tipy:

Vánoční příběhy (Astrid Lindgrenová, Albatros)

Kdo by nemiloval vyprávění o pečení perníčků v Bullerbynu nebo o tom,
jak Lotta z Rošťácké uličky sehnala krásný vánoční stromek. V knize
však najdete i spoustu dalších příběhů a postav, jako je Madynka nebo
Kajsa Nebojsa.

Vánoční knížka (Tereza Říčanová, Baobab)

Krásně ilustrovaná knížka vypráví příběh o narození Ježíška a času adventním slovy malého děvčátka.

České Vánoce Josefa Lady (Josef Lada, Michal
Černík, BMSS Start, s. r. o.)
Knížka plná říkadel, koled, vánočních příběhů a hlavně nádherných obrázků od Josefa Lady potěší nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče,
kteří zavzpomínají na své dětství.

Naše koledy (Marie Fischerová-Kvěchová, Kernberg Publishing)
Knížka vás uchvátí nádherou ilustrací autorky a známými i méně známými koledami a říkadly s vánoční tematikou.

Ježíšek (Hana Skálová, Mladá fronta)

Knížka o Ježíškovi a nejen o něm dětem zábavnou formou doplněnou
řadou úkolů a návodů na vánoční tvoření přiblíží vánoční zvyky a dobu
adventu. Kniha je ilustrovaná výtvarnicí Andreou Tachezy.
Přejeme vám krásné společné čtení.
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přiblížily se Vánoce, svátky nejtajemnější a pro děti nejkrásnější. I ve škole se na toto kouzelné období připravujeme. V prosinci se naši žáci zapojují do množství aktivit
mimo vyučování a mnohdy to není lehké. O co větší však
bude radost, až nervozita z divadel, sportovního turnaje,
koncertu a dalšího opadne a my zdravě unaveni odejdeme
ke stromečku.
V tomto školním roce se nám podařilo stabilizovat pedagogický tým a sjednotit společné úsilí. A je jisté, že si to
všichni zaslouží a dělají pro to maximum. Všichni pedagogové se se společným elánem vrhli na upevnění koncepce a směřování školy. Škola si tak definovala svůj cíl –
„Všestranně rozvinutá osobnost žáka připravená na život
a další stupeň vzdělávání“. Proto v letošním roce cíleně
pracujeme mimo jiné na dalším rozvoji výuky anglického
jazyka, na rozvoji matematických dovedností, čtení a porozumění textu.
Od letošního školního roku jsme nově rozjeli výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Díky projektu EU peníze
školám můžeme děti vyučovat v rozdělených skupinách.
Část výuky provádí externí lektorka Mgr. Magdalena Kožuská (Tydlidům), která zároveň vede ostatní pedagogy
metodicky.
Matematiku pravidelně zpestřujeme úlohami pana profesora Milana Hejného, které rozvíjí zejména logické myšlení žáka. Zodpovědnost žáků na lokální i globální úrovni
s důrazem na kritické myšlení a čtenářské dovednosti rozvíjíme metodou Global Storylines. Cílem této metody je
zvýšení zodpovědnosti žáků za sebe, svoji rodinu, komunitu, své životní prostředí, přijímání rozdílů mezi lidmi.
O výuce proběhla reportáž na Českém rozhlasu Brno, ve
které promluvili i naši žáci.
Ucelili jsme výuku splývavého čtení Sfumato v 1. ročníku,
o kterém máte možnost si podrobně přečíst v článku paní
učitelky Mileny Šilhánové.
Nadále průřezově vyučujeme činnostními metodami Tvořivé školy a nejen ve školní družině poznáváme knihy a
jejich tvůrce v rámci celorepublikového projektu
Celé Česko čte dětem.
Plodem naši dlouholeté práce a spolupráce s Nadací Partnerství byla účast pedagogů a žáků 5. ročníku na konferenci Propojme se v Praze, kde jsme prezentovali náš projekt Ostopovicemi na zelenou. Mimo jiné i díky tomuto
projektu se nyní opravuje křižovatka u školy a my za to
Obci Ostopovice děkujeme.
Kromě zlepšování výuky také nadále budujeme. Podařilo
se nám získat dotaci na další vybavení školy nábytkem a
výpočetní technikou. Zprovozníme zelenou střechu a vybavíme zahradu herními prvky. Od června tak bude zahrada dalším veřejným prostranstvím s hřištěm pro děti
s rodiči. Investice přes 3,5 milionu bude z 80 % hrazena
z evropských dotací, zbytek z rozpočtu naší obce.
Naše děti však ve škole nedostávají jen kvalitně předávané vědomosti a dovednosti. Dostávají také náruče péče
a lásky, bez kterých by pedagogická činnost ani odvádět
nešla.
Pevně věřím a vidím to i na tvářích malých kamarádů,
že chodí do školy rádi, což jim do budoucna jistě přinese
kladný vztah ke vzdělávání a jak se říká – vzdělaných a
zodpovědných lidí na planetě není nikdy dost.
Za všechny zaměstnance školy přeji všem požehnané
prožití svátků vánočních.
Petr Juráček, ředitel školy
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Staročeská štědrovečerní tabule

Toto skoro kouzelnické slovo přičarovalo od letošního školního
roku do Ostopovic prvňáčkům staronovou metodu výuky čtení
a psaní. V dnešní uspěchané době internetu, mobilů a mp-trojek
se trochu zapomíná na tištěný text, na knihy a časopisy. Odborná veřejnost se ozývá s naléhavou potřebou rozvoje čtenářské
gramotnosti a čtení s porozuměním. Ale k tomu, aby člověk četl,
nestačí jen znát písmena. Je třeba mít do čtení chuť, číst rád,
mít ze čtení radost. Vztah ke knihám vnímat jako přínos pro
získávání nových informací a rozšiřování slovní zásoby. Tento zájem a chuť mohou být ohroženy či až udušeny neúspěchy
hned v začátcích osvojování si čtenářských dovedností. Je tedy
nesmírně důležité nedopustit nezdar těch nejmenších – prvňáčků. Pojďme trošku nahlédnout pod pokličku, jaké jsou vlastně
podstatné ingredience metody Sfumato®, směřující k vítězství
– tedy osvojení si správného čtecího návyku včetně kladného
vztahu ke knihám.
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Za koncepcí metody Sfumato® - Splývavého čtení® stojí již
více než 20 let česká pedagožka PaedDr. Mária Navrátilová.
Jako učitelka hudby přenesla do výuky prvopočátečního čtení
zpěvnost, hru s dechem, hlasem (intonaci a hlasitost) a důslednou výslovnost (artikulaci). V podstatě hlasité čtení jakoby zpomalila, aby byl každému dítěti dán dostatečný čas pro rozlišení
písmene. Sfumato® vychází ze skutečnosti, že každý dynamický
stereotyp (chůze, řeč, hra na hudební nástroj, tanec…) vznikal
z pomalého provedení od vytváření návyku, upevňování, fixaci k zautomatizování. Technika respektuje individuální tempo
čtení každého žáka. Metoda Sfumato® (z italského sfumare =
překrývání) je založena na postupném načítání následujícího
písmene při současném držení písmene čteného. Fixuje se postup zraku zleva doprava. V praxi to znamená, že dítě vyslovuje
– drží hlásku tak dlouho, než je schopno bezpečně rozeznat následující písmeno, identifikuje jeho grafickou podobu (grafém)
a vysloví hlasitý zvuk (foném). To, že dítě správně přiřadí foném
ke grafému, je základem bezchybného čtení. Dlouhá expozice
hlásky se s přibývající jistotou dítěte zkracuje. Dítě také není
stresováno individuálním čtením, ale čte vždy ve skupině. Postupuje se od jednotlivých písmen k dvoupísmenkovým spojením a následně slovům. Jednotlivá písmena se řadí k tónům,
zvukům či jsou tlačené hlásky. Podle toho se i vyslovují (voláme,
syčíme, tlačíme). Proto je velice specifické i pořadí osvojování
písmen. Vychází z kontrastu fonémů, způsobu tvoření a artikulace.
Stěžejní je období OSBUA. Hlásky tvořící tento název si děti
osvojují nejdříve. Každému písmenu je věnován nejméně týden,
ve kterém ho děti poznávají všemi smysly. Zrakem zkoumají
grafickou podobu všech čtyř tvarů „rodiny“. Pasivně tedy rozliší velké tiskací (táta), malé tiskací (kluk), velké psací (máma)
a malé psací písmeno (holka). Jsou ho schopny najít mezi ostatními písmeny, přečíst z tabule ve všech podobách, přiřadit psací
k tiskacímu, vybarvit ho, obtáhnout. Pokouší se písmeno vymodelovat z plastelíny, z provázku, píšou ho do písku. V této
fázi však nejsou ještě zatěžovány psaním jeho přesné podoby
do písanky. Na pozdější psaní písmen jsou paže, ruka i prsty
připravovány pomocí uvolňovacích cviků a později prvků písmen. Vše zpočátku na velkém formátu papíru. Důležitost je kladena na švih (při kroužení oválů), ne křečovité kopírování linie
předlohy. Nesmí se také zapomínat na správný náklon papíru
(u praváků směřuje pravý rožek nahoru). Následují další písmena v přesném pořadí: L, M, E, I, P, N, T, K, V, D.
Osvojování písmen je podporováno různými hravými způsoby,
které jsou blízké dětem tohoto věku. Motivační příběhy pro vyvození daného písmene se hemží slovy s náslovnou hláskou na
začátku. Při „Bonbónkové hře“ v kruhu je pozornost dětí sladce
odměněna. Na pracovních listech dále probírané písmeno vybarvují, lepí rozstříhané jako puzzle či malují obrázky zapamatovaných slov.

Velké oblibě se těší skládání vylamovacích písmen na tabulky. Jedna tabulka slouží jako zásobník na probraná písmena a na druhou
– prázdnou děti podle diktátu učitele skládají. Nejenže procvičují a fixují správný tvar písmene (grafém) k vyslovenému zvuku
(foném), ale zároveň si cvičí jemnou motoriku ruky při úchopu
a upevňování drobných písmen. Začátek školní docházky je také
obdobím ujasňování pojmů nahoře, dole, vpravo, vlevo, první,
poslední, řádek, sloupec. Všechny tyto instrukce jsou nenásilně
uplatňovány i zde.

Máte rádi, když vám někdo píše na záda? Stane se vám to vůbec
ještě někdy? Prvňáci si užívají tuto atrakci pravidelně, když ve
dvojicích kromě tvarů písmen posilují také sociální kontakty se
spolužáky. Pocit důležitosti a jedinečnosti v kolektivu mohou zažít
při hře „Malý učitel“, kdy je pozornost třídy soustředěna plně na
jednoho z nich. Má ukazovátko a podle jeho gestikulace ostatní
děti (i paní učitelka) čtou zápis písmen z tabule.
V naší krásné škole využíváme i prostor chodby před třídou. Bosýma nohama kopírovala skupina hadů velké S z lana za slaboučkého
či silného syčení. Díky zájmu a pomoci rodičů prvňáčků se může
zábradlí chlubit archivem plakátů s nalepenými obrázky slov, začínajících na dané písmeno. Prostorný parapet pojme dost podložek
s vymodelovanými podobami nejen písmene P, ale i trojrozměrných předmětů. Je fajn, že tyto činnosti nemusejí dělat všechny
děti najednou, mohou se rozptýlit dle zájmu či po splnění úkolu.
Ve výtvarné výchově vznikly krásné uvolněné kresby z oválů (úly
se včelami, medvědi), v pracovních činnostech tvoříme písmenkové slabikáře (velké psací O jako hlavička ovečky, koupel ve vaně
v nalepenými bublinami), v hodinách tělesné výchovy v sokolovně
jsme jako na mýtině medvědi s medvíďaty mlsali med a maliny
(červené PET vršky) za zvuku rytmického doprovodu (nahrávka
Písmenka v pohybu).

Jakmile děti dokonale poznají všechna písmena O, S, B, U, A, přechází se k syntéze dvou písmen a hlásek SO, SU, SA. Ke každému
spojení jsou už přiřazována slova (SO jako sova, sokol, sobota, SU
jako sud, surikata, SA jako salám, ale i Sabina). Zásadou je nepoužívat písmeno ve spojení, dokud ho děti bezpečně neovládají. Až když
se začne zkoumat písmeno následující, může být předchozí zapojeno
do spojení. Výbuchové hlásky (např. B, T) se nepoužívají v dvoupísmenkových spojeních, protože vedou ke zkracování při vyslovování
a k polykání hlásek. Následují třípísmenková spojení (SAS, LAS,
MIS), některá jsou již smysluplnými slovy (LES, LOS, PES, NOS).
Je třeba opět vidět smysluplnost slabik (SAS jako sasanka, LAS jako
lasička či láska, MIS jako miska či mísa). V této fázi se ještě neřeší
grafická podoba dlouhé samohlásky. Dalším krokem je čtení čtyřpísmenkových spojení a slov. Nejprve bez dlouhé samohlásky (LASO,
SENO), postupně se přidávají spojení obsahující i samohlásku dlouhou (MÁLO, VOLÁ). Až i tento krok děti zvládnou, učení je završeno
čtením jednoduchých vět ze Slabikáře. Expozice hlásek je již kratší
než na začátku procesu, ale je zapotřebí čtení neuspěchat, vytvářet
skupinky dětí s podobnou rychlostí čtení. Nutno respektovat čas každého dítěte pro získání jistoty, nechat ho číst před kolektivem individuálně, až se na to samo cítí. Číst hromadně, nespěchat na ně. Stejně
jako při osvojování jiných dovedností velkou roli hraje procvičování,
takže denní trénink i doma s rodičem je nutností.

Autorka metody, dr. Navrátilová, úspěšně tuto metodu ověřila dlouholetou praxí při nápravách specifických poruch učení (dyslexie), při
výuce dětí cizinců či romských dětí. Každý člověk potřebuje ke splnění úkolu odlišné podmínky včetně časového intervalu. Pokud dostane
malý žák dost času k bezchybnému osvojení a fixaci písmene, nebude
muset později bojovat se záměnami podobných písmen či s dvojitým
čtením. I slabší děti tak mohou zažít úspěch hned od začátku a čtení je
bude bavit. Rychlost čtení totiž není měřítkem kvality, nebo přesněji,

neměla by být. Důležitá je správná identifikace písmene a ta
je u Sfumata® podpořena přesným pořadím osvojovaných
písmen. Grafémy, které by mohly být náchylnější k záměně
(a-e, p-b-d), jsou probírány v dostatečném časovém odstupu.
Může se zdát, že začáteční rozjezd je dost zdlouhavý, děti ještě nečtou věty a na jiných školách už ano. Je třeba si uvědomit, že s dlouhým voláním óóó trénujeme dech, rozšiřujeme
vitální kapacitu plic a zapojujeme břišní lis, což nám ušetří
moc práce při frázování vět ve vyšších ročnících. Trénování fonematického sluchu třeba při skládání na tabulkách je
nepostradatelné při prevenci vynechávání a záměn písmen.
Práce s hlasem je základem pro správnou intonaci (tázací
věty) a budoucí výrazné čtení s přednesem, které usnadňuje porozumění a zapamatování textu. Správná artikulace je
základem dorozumívání všech lidí a nezbytnou podmínkou
k výkonu některých povolání. Zrakové hry s prvky písmen
a fixováním očních pohybů po řádku plynule zleva doprava
je předpokladem pozdějšího plynulého načítání celých slov
zrakem, správného frázování textu a tím efektivního čtení –
porozumění čtenému.
Možností tvůrčí práce s dětmi při výuce čtení a psaní dle metody Splývavého čtení® - Sfumato® je tolik, že je třeba vybírat a činnosti střídat. Nelze stihnout vše, co nabízí metodika.
Osobně si myslím, že ani není žádoucí se striktně držet předpisu. Je třeba mít oči a srdce otevřené pro děti a mnohdy je
lépe použít selský rozum než dát jednostranně jen na učené
řeči či diktát moderních trendů.
V rámci chystaných přednášek pro širokou veřejnost v příštím kalendářním roce bude některá určitě věnována prezentaci metody Sfumato®. Termín bude v předstihu upřesněn.
Máte-li zájem dozvědět se podrobnosti názorně, prohlédnout si pomůcky či výsledky práce ostopovických prvňáčků,
ráda Vás uvidím.
Průběžně můžete již teď sledovat fotogalerii na webových
stránkách školy: http://www.zsostopovice.cz/fotogalerie-zs
Mgr. Milena Šilhánová,
třídní učitelka prvňáčků na ZŠ Ostopovice
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Abrakadabra: SFUMATO ®

Â

Hledej 8 slov nebo slovních spojení
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Křížovka
1. Co probíhá od první adventní neděle do Vánoc?
2. Pod co se dávají dárky? 3. Co padá v zimě?
4. Po čem bruslíme? 5. V jaký den zapalujeme adventní svíčku?
6. Jaké jsou Vánoce?
7. Vánoční obyčeje jsou… 8. Pod stromeček dostáváme…
9. Vánoční pletenec… 10. Na stromeček věšíme…
11. Před Vánocemi pečeme… 12. 1. prosince dostáváme adventní…
(Jáchym Vérosta, Šimon Veselý)

1
(Ondřej Kailer )

2
3
4
5
6

8
9
10
11

(Alena Opršálová, Monika Palasová)

Zapeklité slovní úlohy
1.
Čerti Solfernus, Kylián a Drápal hrají karty.
Na začátku hry měl každý 100 pekelných dukátů. V prvním kole vyhrál Kylián nad Drápalem 24 dukátů a Drápal nad Solfernem
38 dukátů. Ve druhém kole vyhrál Solfernus
nad Kyliánem 51 dukátů a Kylián nad Drápalem 22 dukátů. Kolik dukátů měl každý
čert na konci hry?

2.
V pekle mělo službu 67 čertů. 5 odešlo na
inspekci do Čertova mlýna. 23 odjelo na
školení do Čertovy rokle. Kolik čertů v pekle zůstalo?
3.
Čert Karborund poslal čerta Uriáše pro
uhlí. Potřebuje topit pod kotlem celkem 4
hodiny. Jedna hrouda hoří půl hodiny. Kolik hrud uhlí mu musí Uriáš přinést?

7

12

(David Polcar, Jakub Šmídek)

4.
Lucifer poslal mezi lidi 6x8
čertů. 3 z nich se zapomněli
v hospodě. 1 si našel místo
topiče v kotelně. 5 se stalo
námořníky. 4 prodali svoje
rohy do muzea a 8 založilo hudební skupinu. Kolik
čertů se Luciferovi vrátilo
do pekla?
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Znáš místnosti ve škole?
Vylušti křížovku podle
obrázků, které najdeš na
této dvojstránce.

Osmisměrka

Osmisměrka

Křížovka

Vánoce

v Ostopovcích
čtvrtek 26. 12. 2013,
15.00-18.00, kaplička

Výstava betlému
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neděle 5. 1. 2014,
17.00, kaplička
Tříkrálový koncert,

Tříkrálová sbírka 2014 v Ostopovicích 11. ledna
Každý rok můžete od 1. do 14. ledna po celém Česku potkat některé ze zhruba
čtyřiceti tisíc charitních koledníků v kostýmech tří králů. V návaznosti na starou
lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky
poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. I na počátku příštího roku Charita ČR vybízí: „Začněte s námi rok dobrým
skutkem!“ V Ostopovicích tak můžete učinit v sobotu 11. ledna. Nebojte se otevřít
své dveře koledníkům a svá srdce potřebným.

skupina DNA

jste ze srdce zváni

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